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SAATEKIRJELMÄ VALTIONEUVOSTON KANSLIALLE

Valtioneuvoston kanslia asetti 13 päivänä huhtikuuta 2005 hankkeen Paremman 
sääntelyn toimintaohjelman laatimiseksi. 

Asettamispäätöksen mukaisesti hankkeessa on laadittu katsaus eri oikeuden- ja 
hallinnonalojen lainsäädännön kehitykseen vuosina 1985–2005. Lainsäädännön 
kehitystekijöitä on selvitetty tilaustutkimuksena tarkemmin yhdeksän lainsäädän-
tölohkon osalta. Hallinnonaloille toimitetun kyselyn perusteella selvitettiin lainsää-
dännön muutos- ja kehitystekijöitä yli 40 lainsäädäntöalueella. Ministeriökohtaisesti 
selvitettiin lisäksi säädösten määrän ja säädöstason kehitystä vuosina 1985, 1990, 
1995, 2000, 2004 ja 2005. 
 
Hankkeessa on tämän lisäksi arvioitu säädösympäristön viimeaikaista kehitystä 
erityisesti kansallisen ja kansainvälisen kilpailukyvyn ja kansalaisten hyvinvoinnin 
turvaamisen näkökulmista. Myös globalisaation haasteita oikeusjärjestyksen kehi-
tykselle on arvioitu.

Toimintaohjelmassa suoritettujen selvitysten ja tutkimusten perusteella voidaan 
tehdä se johtopäätös, että useista osatekijöistä johtuen säädösympäristömme on 
kehittymässä eräänlaiseen sääntelykierteen tilaan. Tuolloin sääntelyn tehokkuus 
vähenee ja samalla sääntelyn oikeusvarmuutta normaalisti lisäävät tekijät alkavat 
menettää merkitystään. Sääntely ei enää ole ennakoitavissa ja hallittavissa ole-
vaa. Tarvittavat toimet sääntelykierteen katkaisemiseksi ovat sekä kansallisia että 
EU:n tasoisia. 

EU-lainsäädäntö ja kansallinen perustuslakimme ovat vaikuttaneet sääntelyn 
määrän ja yksityiskohtaisuuden lisääntymiseen. Perustuslain vaikutukset lainval-
misteluun ovat vaikeasti hahmotettavia. Valmistelijakunnan taidot ja tiedot ovat 
lisäksi hyvin vaihtelevia. Lainsäädännön laadun kannalta kehitykseen vaikuttaa 
haitallisesti valmistelupohjan kaventuminen. Valmistelu on säilynyt kuulemisme-
nettelyjen käytön vuoksi sinänsä avoimena. 

EU-lainsäädännössä erityisesti täytäntöönpanosääntelyn määrä kasvaa eräillä oi-
keudenaloilla. Täytäntöönpanosääntely jää pääosin EU-lainvalmistelun nykyisen 
yhteensovitusjärjestelmän ulkopuolelle. Yhteensovitusjärjestelmä soveltuu muu-
toinkin paremmin jo varsin valmiiden säädösehdotusten käsittelyyn kuin lainsää-
dännön valmisteluvaiheessa tehtävien alustavien ehdotusten ja vaihtoehtojen 
punninnan käsittelyyn.

Lainvalmistelusta puuttuu valtioneuvoston tasoinen strateginen suunnitteluväline, 
jolla voitaisiin asettaa lainsäädännölle valtioneuvoston piirissä yleisiä säädöspo-
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liittisia tavoitteita. Vaihtoehtojen selvittämiseen ja vaikutusarviointien suorittami-
seen tarvitaan lisätukea.     

Valtioneuvoston tasoisen säädösvalmistelun ohjaamisen tehostamiseksi ja säädös-
ympäristön laadun parantamiseksi sekä hyvän säädösvalmistelun periaatteiden to-
teuttamiseksi toimintaohjelmassa ehdotetaan, että ensi vaalikaudella asetettaisiin 
paremman sääntelyn ministeriryhmä tai ministerivaliokunta. Ministeriryhmää tai 
ministerivaliokuntaa johtaisi pääministeri sijaisenaan oikeusministeri. Toimenpide-
ehdotus vastaa OECD:n Suomen lainsäädännön tilaa koskeneessa maatutkimuk-
sessa (2003) tehtyä toimenpidesuositusta perustaa säädöspolitiikkaa laajemmin 
koordinoiva ministeritasoinen elin.  

Toimintaohjelmassa esitetään lisäksi muita säädöspoliittisia periaatteita ja linja-
uksia, joissa on otettu huomioon erityisesti yritysten kilpailukyvyn ja kansalaisten 
toimintamahdollisuuksien turvaaminen. Toimintaohjelmaan sisältyy samoin lain-
valmisteluprosessissa noudatettavia periaatteita, joissa korostetaan säädösval-
mistelun yhteyttä hyvinvoinnin ja kansantalouden kasvuedellytysten edistämiseen 
sekä yritysten kilpailukyvyn edistämiseen. Säädöshuoltoa koskevilla toimenpide-
suosituksilla pyritään säädösympäristön ajantasaisuuden lisäämiseen ja säädös-
ympäristön yksinkertaistamiseen. 
  
Saatuaan työnsä päätökseen Paremman sääntelyn toimintaohjelman laatinut pro-
jektiryhmä luovuttaa kunnioittavasti mietintönsä valtioneuvoston kanslialle.
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   Antti Neimala           Laura Vilkkonen           Jukka Ahtela

   Pentti Mäkinen           Jorma Rusanen            Kari Prättälä

 

  Pekka Timonen          Marjukka Litmala        Johannes Koskinen

   Niilo Jääskinen              Jyrki Tala  

            Eija Siitari-Vanne

            Ilpo Nuutinen

             Liisa Huhtala
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PAREMMAN SÄÄNTELYN TOIMINTAOHJELMAN JA 
TOIMINTASUOSITUSTEN YHTEENVETO

Paremman sääntelyn toimintaohjelma on laadittu valtioneuvoston kanslian huh-
tikuussa 2005 asettamassa hankkeessa. Hankkeen ohjausryhmän puheenjohta-
jana on toiminut oikeusministeri Johannes Koskinen ja tämän jälkeen oikeusmi-
nisteri Leena Luhtanen. Hankkeen projektiryhmän puheenjohtajana on toiminut 
oikeusministeriön kansliapäällikkö Kirsti Rissanen. Hankkeen asettaminen perus-
tuu osaltaan Elinkeinoelämän keskusliiton (EK), Keskuskauppakamarin ja Suomen 
Yrittäjien valtioneuvostolle tekemään aloitteeseen paremman sääntelyn kehittä-
mishankkeen asettamiseksi. 

Asettamispäätöksen mukaisesti hankkeessa on tullut paremman sääntelyn toimin-
taohjelman laatimisen perusteeksi: 

1)  laatia katsaus eri oikeuden- ja hallinnonalojen sääntelyn nykytilaan ja keski-
näisiin suhteisiin;

2)  arvioida säädösympäristön viimeaikaista kehitystä erityisesti kansallisen ja 
kansainvälisen kilpailukyvyn ja kansalaisten hyvinvoinnin turvaamisen näkö-
kohdista; sekä

3)  arvioida ja analysoida globalisaation haasteita oikeusjärjestyksen kehitykselle 

Näiden selvitysten ja arvioiden perusteella hankkeen tehtäväksi on määritelty laa-
tia paremman sääntelyn toimintaohjelma, joka sisältää:

1)  oikeusjärjestyksen kehittämisen säädöspoliittiset periaatteet ja linjaukset ot-
taen huomioon erityisesti yritysten kilpailukyvyn ja kansalaisten toimintamah-
dollisuuksien turvaamisen;

2)  lainvalmisteluprosessissa noudatettavat periaatteet ottaen huomioon toimin-
taohjelman laatimista koskevassa aloitteessa esitetyt näkökohdat; ja

3)  menetelmät voimassa olevan lainsäädännön laadun ja toimivuuden jatkuvalle 
arvioinnille (säädöshuolto). 

Asettamispäätöksen mukaan erikseen arvioidaan, miten toimintaohjelmaa käyte-
tään perustana laadittaessa seuraavien eduskuntavaalien jälkeen hallituksen lain-
säädäntöohjelmaa. Toimintaohjelmassa tästä strategisesta suunnitteluvälineestä 
käytetään nimitystä lainsäädäntösuunnitelma.

Toimintaohjelman 2. luvussa käsitellään lainsäädännön valmisteluun ja hyväksy-
miseen liittyvää säädöspohjaa ja käytänteitä eduskunnan, valtioneuvoston ja mi-
nisteriöiden osalta. Tähän kokonaisuuteen liittyy myös tarkastelu, joka koskee 
hallitusohjelman toteuttamista ja seurantaa. EU-asioiden valmistelun yhteensovi-
tusjärjestelmä selostetaan pääpiirteissään. Perustuslain tulkintakäytäntöä seloste-
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taan samoin pääpiirteissään, minkä lisäksi arvioidaan tulkintakäytännön vaikutus-
ta lainvalmisteluun. Luvun lopussa tarkastellaan säädösmäärän kehitystä vuosien 
1985–2005 välisenä aikana. Myös EU-lainsäädännön määrällistä kehitystä tarkas-
tellaan. 

Toimintaohjelman 3. luvussa selostetaan aikaisempia lainvalmistelun kehittämis-
hankkeita. Aikaisemmissa selvityksissä on tuotu melko samansuuntaisesti esil-
le tiettyjä keskeisiä ongelmakohtia. Selvityksissä ja toimenpide-ehdotuksissa on 
painotettu lainvalmistelun riittävän kattavaa ja monipuolista tietopohjaa, tarvetta 
harkita monipuolisesti eri toimintavaihtoehtoja sekä vaikutusarviointien tarvetta. 
Eräissä aikaisemmissa kehittämisohjelmissa, kuten esimerkiksi valtioneuvoston 
lainvalmistelun kehittämisohjelmassa vuodelta 2000, on esitetty myös lainvalmis-
telun sisällöllisiä painotuksia, kuten valintoja yleis- ja erityissääntelyn välillä sekä 
valintoja erilaisten seuraamusjärjestelmien välillä. 

Toimintaohjelman 3. luvussa selostetaan tarkemmin eräitä aikaisempia kehittä-
misehdotuksia. Näitä ovat vuodelta 1999 oleva valtioneuvoston säädöspolitiikan 
muodostamista koskenut ehdotus, edellä jo mainittu valtioneuvoston lainvalmiste-
lun kehittämisohjelma vuodelta 2000, OECD:n Suomea koskeneen maatutkimuk-
sen johtopäätökset vuodelta 2003 sekä lainvalmistelun kansliapäällikkötyöryhmän 
loppuraportti vuodelta 2005. 

Luvun lopussa selostetaan eräitä muita äskettäin valmistuneita tai vielä kesken 
olevia hankkeita. Nämä hankkeet liittyvät lainvalmistelun julkistaloudellisten vai-
kutusten hallintaan (ns. LAITA-hanke), säädösvalmistelun yritysvaikutusten hallin-
taan (SÄVY-hanke), laajapohjaisen valmistelun kehittämiseen, säädösvaikutusten 
arviointien ohjeistuksen yhtenäistäminen (VARVIO-työryhmä) ja säädösvalmiste-
lun tietotukeen kahdessa eri hankkeessa. Oikeusministeriön asettaman ns. SÄKE 
II -työryhmän eräänä tehtävä on seurata ja edistää lainvalmistelun kansliapäällik-
kötyöryhmän tekemien ehdotusten täytäntöönpanoa.

Toimintaohjelman 4. luvussa käsitellään parempaa sääntelyä eurooppalaisena 
hankkeena. Luvussa tarkastellaan paremman sääntelyn hankkeiden yhteyttä uu-
distettuun Lissabonin strategiaan sekä EU-lainsäädännön laadun parantamista 
yhteisön omin toimenpitein. Luvun lopussa käsitellään paremman sääntelyn ko-
konaisuuteen liittyviä jo toteutettuja tai suunnitteilla olevia toimenpiteitä Isossa-
Britanniassa, Alankomaissa ja Tanskassa.   

Toimintaohjelman 5. luvussa käsitellään lainsäädännön, kilpailukyvyn ja taloudelli-
sen hyvinvoinnin välisiä vaikutussuhteita. Luvussa 5.1 tarkastellaan lainsäädännön 
ja kilpailukyvyn yhteyksiä makro- ja mikrotasolla. Lainsäädännöstä todetaan joh-
tuvan merkittäviä yritysvaikutuksia, kun kysymys on toisaalta mahdollisuuksista 
harjoittaa yritys- tai elinkeinotoimintaa tai toisaalta päästä markkinoille. Luvussa 
5.1 kuvataan seikkoja, jotka vaikuttavat yhtäältä yritysten toimintaympäristön 
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houkuttelevuuteen ja sitä kohtaan tunnettuun luottamukseen sekä toisaalta yri-
tysten toimintaan ja strategisiin kilpailutekijöihin. Luvussa 5.2 tarkastellaan kilpai-
lukykyindikaattoreita. Luvussa 5.3 käydään läpi eräissä viimeaikaisissa kasvu- ja 
kilpailukykyraporteissa esitettyjä näkemyksiä yritysten kilpailukykyyn vaikuttavista 
tekijöistä. Suomen asemaa kilpailukyvyn eräänä kärkimaana ovat selittäneet pit-
kälti yritysten yleiseen toimintaympäristöön liittyvät tekijät. Luvussa 5.4 seloste-
taan taloustieteen näkökulmaa julkisen vallan interventioihin. Sääntelyn funktioita 
tarkastellaan edellä jo mainitun LAITA-hankkeen johtopäätösten pohjalta. 

Luvussa 5.5 esitetään kokoavia näkökantoja siitä, mihin kysymyksiin tulisi kiin-
nittää huomiota asetettaessa hyvälle sääntelylle laatuvaatimuksia. Tällaisia nä-
kökulmia ovat kilpailukyvyn kautta tarkasteltuina sääntelyn oikeasuhtaisuus, tois-
sijaisuus ja tehokkuus, hallinnollisen taakan ja muiden kustannusten minimointi, 
sääntelyn ennakoitavuus ja avoimuus, sääntelyn hallittavuus, lainsäädännön sisäl-
löllinen joustavuus ja oikeusvarmuus. 

Luvussa 5.6 näkökulmana korostetaan hyvän sääntelyn periaatteita hyvinvoin-
nin turvaamisen näkökulmasta. Hyvinvoinnin tuottaminen on ensisijaisen tärkeää 
yhteiskunnan toimivuuden ja kilpailukyvyn kannalta. Luottamus luo ja ylläpitää 
solidaarisuutta yhteisön jäsenten kesken. Luottamus myös vahvistaa sosiaalista 
identiteettiä. Epävarma työelämä, globalisoituminen ja maailmanlaajuinen verkos-
tuminen korostavat sosiaalisten verkostojen ja tätä kautta sosiaalisen pääoman 
merkitystä. Hyvinvointi ja kilpailukyky eivät ole vastakkaisia vaan rinnakkaisia ele-
menttejä. Sosiaalisen pääoman käsite tarjoaa mahdollisuuden näiden kahden ele-
mentin rinnakkaiseen tarkasteluun. Yksilöiden näkökulmasta lainsäädännön laa-
tuun liittyvät erityisesti lainsäädännön ennakoitavuus, selkeys ja ymmärrettävyys, 
viranomaisten tasapuolinen ja puolueeton toiminta sekä tehokkaat ja tosiasialliset 
oikeussuojakeinot.   

Toimintaohjelman 6. luvussa tarkastellaan lainsäädäntöympäristön muutostekijöi-
tä. Globalisaation vaikutustapoina tarkastellaan taloudellista, poliittista, sosiaalista 
ja yhteisöllistä, oikeudellista sekä tiedollis-viestinnällistä globalisaatiota. 

EU-lainsäädännön vaikutustapoja selostettaessa tuodaan esille eräitä Suomessa 
tehtyjä viimeaikaisia tutkimuksia ja selvityksiä sekä Tanskassa 2000-luvun alku-
puolella tehtyjä tutkimuksia ja selvityksiä. Suomessa tehdyssä tutkimuksessa on 
päädytty siihen, että EU-lainsäädäntö vaikuttaisi noin kahteen kolmasosaan mer-
kittävistä hallituksen esityksistä. Tutkimuksessa merkittävänä pidettiin hallituksen 
esityksiä, joiden sivupituus oli yli 30 sivua. EU-lainsäädännön vaikutusten tarkkaa 
selvittämistä vaikeuttaa muun muassa se, että EU:n lainsäädäntöön ja kansalli-
seen lainsäädäntöön voi vaikuttaa samansisältöisiä kansainvälisiä velvoitteita.

Kolmantena yleisenä muutostekijänä 6. luvussa tarkastellaan sääntelyä muuttu-
vassa hallintorakenteessa. Toimintaohjelman tarkastelujaksoa 1985–2005 leimaa-
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vat julkisessa organisaatiorakenteessa ja julkisen vallan tehtävissä tapahtuneet 
merkittävät muutokset. Viimeaikaisessa kehityksessä erityisen voimakas kehitys-
piirre on ollut pyrkimys hallinnon taloudellisen tehokkuuden ja tuottavuuden pa-
rantamiseen. Julkisen vallan tehtäviä on myös siirretty yksityisten toimijoiden vas-
tuulle perustuslain 124 §:n rajaamin ehdoin. 

Toimintaohjelman 6. luvussa tarkastellaan vaihtoehtoisia sääntelykeinoja sekä 
sääntelyn aiheuttaman hallinnollisen taakan tunnistamista ja mittaamista. 
Vaihtoehtoisia sääntelykeinoja tarkastellaan jaettuina itsesääntelyyn, säädösjärjes-
telmän puitteissa toteutettaviin keinoihin, yhteissääntelyyn ja säädösjärjestelmän 
ulkopuolisiin vaihtoehtoihin. Itsesääntelyssä mukana olevat yhteisöt itse ohjaa-
vat, valvovat ja tarvittaessa sanktioivat jäsentensä käyttäytymistä. Yhteissääntely 
(co-regulation) on lainsäädännön ja itsesääntelyn yhdistelmä, jossa julkisia tehtä-
viä annetaan yksityisoikeudellisen toimijan hoidettavaksi. Vaihtoehtoisilla keinoilla 
voidaan täydentää lainsäädäntöä ja vaihtoehtoisia keinoja voidaan lainsäädäntöä 
helpommin myös tarkistaa. Vaihtoehtoinen sääntely voi johtaa julkisten varojen 
säästöön. Vaihtoehtoiset keinot voivat lisätä sitoutumista ja olla siten varsinaista 
lainsäädäntöä tehokkaampia. 

Hallinnollista taakkaa koskeva selvitystyö keskittyy EU:ssa ja EU:n jäsenmaissa 
lainsäädäntöön perustuvien erilaisten informaatiovelvoitteiden yrityksille aiheutta-
mien sisäisten ja ulkoisten kustannusten tunnistamiseen, mittaamiseen ja vähen-
tämiseen. Mittaamiseen käytetään yleisesti Alankomaissa kehitettyä mallia (ns. 
Standard Cost Model, SCM-malli). Menetelmä perustuu informaatiovelvoitteista 
aiheutuvien kustannusten yksityiskohtaiseen ja järjestelmälliseen mittaamiseen, 
yrityksille aiheutuvan hallinnollisen kokonaistaakan määrittämiseen ja tämän jäl-
keen tarpeettomien tiedonantovelvoitteiden ja niistä aiheutuvien kustannusten 
vähentämiseen tai poistamiseen. EU:ssa sovelletaan SCM:n mallin pohjalta kehi-
tettyä menetelmää vuoden 2006 alusta osana EU:n säädöshankkeiden vaikutus-
ten arviointia. Menetelmä mittaa hallinnollisten kustannusten muutosta.  

Toimintaohjelman 7. luvussa tarkastellaan hankkeen puitteissa tehtyjen tutkimus-
ten ja selvitysten lopputuloksia. Oikeuden- ja hallinnonaloilla tapahtunutta kehi-
tystä selvitettiin ministeriöille, ylimmille laillisuusvalvojille ja ylimmille tuomioistui-
mille suunnatulla kyselyllä lainsäädännön muutostekijöistä 1985–2005. Kyselyyn 
saatiin vastaus yli 40 lainsäädäntöalueen osalta. Tämän lisäksi Turun yliopiston 
ja Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen yhdessä toteuttamana tutkimuksena selvi-
tettiin yhdeksän erikseen valitun lainsäädäntölohkon kehitystekijöitä 1985–2005. 
Mainitut lohkot olivat elintarvikelainsäädäntö, ulkomaalaislainsäädäntö, kulutta-
jansuojalainsäädäntö, kilpailunrajoituslainsäädäntö, yritys- ja pääomaverolain-
säädäntö, perheoikeus, siviiliprosessioikeus, velkojen hallinta ja toimeentulotur-
valainsäädäntö. Sosiaaliturvan asiakkuudesta ja sen muutoksista tehtiin niin ikään 
erillinen tutkimus. Lainsäädännön määrällistä kehitystä selvitettiin poikkileikkaus-
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tutkimuksena vuosilta 1985, 1990, 1995, 2000, 2004 ja 2005 eri ministeriöiden 
osalta.

Hallinnonalakohtaisissa selvityksissä nousivat esille ongelmallisiksi koetut EU-lain-
säädännön vaikutukset, jotka liittyvät erityisesti sääntelyn yksityiskohtaisuuteen. 
Perustuslain osalta valmistelijat kokivat ongelmallisiksi kohdiksi yksilön oikeuksien 
ja velvollisuuksien perusteista säätämisen, valtuutussäännösten muotoilun, jul-
kisten hallintotehtävien sääntelytarpeet sekä eri perusoikeuksien rajoittamisen ja 
tarkentamisen. 

Tehtyjen tutkimusten sekä selvitysten perusteella tarkastelujakson 1985–2005 
neljänä merkittävimpänä lainsäädännön kehitystekijänä voidaan pitää lainvalmis-
telun instrumentalistisen suhtautumisen vakiintumista, oikeudellisen sääntelyn 
syvälle käyvää kansainvälistymistä, perus- ja ihmisoikeusajattelun leviämistä ja 
vakiintumista osaksi oikeusjärjestelmän perusrakennetta sekä pysyväisluonteisen 
arviointi- ja kehittämistyön kohdistamista lainsäädäntötoimintaan lakien ja lainval-
mistelun laadun parantamiseksi. EU-lainsäädäntö ja toisaalta perustuslain tulkin-
takäytäntö ovat kumpikin vaikuttaneet sääntelyn määrää ja yksityiskohtaisuutta 
lisäävästi. 

Toimintaohjelman 8. luvussa esitetään yhteenveto lainsäädännön laatuun vaikut-
tavista kehitystekijöistä sekä toimenpidesuositukset lainsäädännön laadun paran-
tamiseksi. 

Toimintaohjelman lähtökohta on, että hyvällä ja hyvin valmistelulla lainsäädän-
nöllä voidaan edistää sekä kansalaisten hyvinvointia että yritysten kilpailukykyä. 
Hyvinvoinnin edistämisellä vahvistetaan pohjoismaisen hyvinvointivaltio- ja oike-
usvaltioperinteen mukaista oikeudenmukaista ja turvallista yhteiskuntaa, jossa 
ihmisten oikeudet toteutuvat yhdenvertaisesti. Kilpailukyvyn edistämisellä vah-
vistetaan suomalaisten yritysten toimintaedellytyksiä ja sitä kautta kansantalou-
den kasvuedellytysten turvaamista. Kansantalouden kasvuedellytykset vaikuttavat 
mahdollisuuksiin turvata ja edistää ihmisten hyvinvointia.

Toimintaohjelmassa esitetään sitoutumista yhteensä 11 lainsäädäntöperiaattei-
seen, joista seitsemän ensimmäistä periaatetta koskee yleisesti kysymystä siitä, 
miten lainsäädännön avulla voidaan edistää hyvinvointia ja kilpailukykyä. Tämän 
jälkeen esitettävissä neljässä muussa periaatteessa syvennetään lainsäädännössä 
huomioon otettavia seikkoja, kun tarkoituksena on edistää kansatalouden kasvue-
dellytyksiä ja yritysten kilpailukykyä. 

Periaatteet ovat seuraavat:  

1.    Säädösvalmistelun ja lainsäädännön on oltava ennustettavaa ja avointa. 
Sidosryhmien osallistuminen ja vaikutusmahdollisuudet on turvattava.
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2.  Sääntelyn on oltava hallittavaa ja ymmärrettävää. 

3.   Lainsäädännön on oltava sisällöltään joustavaa ja soveltamisalaltaan selkeää. 

4.    Sääntelyn on edistettävä oikeusvarmuutta ja luottamusta. Lainsäädännön tu-
lee johtaa tarkoitettuihin vaikutuksiin. 

5.    Suhteellisuuden tulee toteutua toimijoiden velvoitteissa ja viranomaisvalvon-
nassa nykyistä laajemmin. 

6.   Sääntelyn eri osa-alueiden on vaikutettava toisiinsa johdonmukaisella tavalla. 

7.    Sääntely ei saa olla itsetarkoituksellista. Muita ohjauskeinoja tulee käyttää 
aktiivisesti. 

8.    Lainsäädännön tulee tukea osaamisen muodostumista ja edistää työoloja ja 
työhyvinvointia.

9.  Lainsäädännön tulee edistää markkinoille pääsyä ja tuottavuutta.

10.  Lainsäädännön tulee ylläpitää ja parantaa Suomen kiinnostavuutta yritystoi-
minnan sijaintipaikkana sekä luoda suomalaiselle elinkeinotoiminnalle kilpai-
luetuja.

11.  Lainsäädännöllä tulee osaltaan huolehtia julkisen talouden kestävyydestä 
keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä.

Toimintaohjelmassa esitetään lainsäädäntöperiaatteiden lisäksi seuraavat seitse-
män toimintasuositusta. Toimintasuosituksilla pyritään yleisesti säädösympäristön 
selkeyden ja hallittavuuden parantamiseen säädöspoliittisin keinoin, vahventamal-
la lainsäädännön vaihtoehtojen ja vaikutusten suorittamista sekä säädöshuoltoon 
kuuluvin toimenpitein. Toimenpidesuosituksilla pyritään myös vahvistamaan lain-
valmistelijoiden yleisiä valmiuksia.     

Toimenpidesuositus 1:  Otetaan käyttöön hallituksen lainsäädäntösuunnitelma

Toimenpidesuositus 2:  Asetetaan paremman sääntelyn ministeriryhmä tai -valio-
kunta

Toimenpidesuositus 3:  Asetetaan paremman sääntelyn neuvottelukunta

Toimenpidesuositus 4:  Suoritetaan huolellinen esivalmistelu ja vaihtoehtojen har-
kinta sekä lisätään valmistelun laajapohjaisuutta
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Toimenpidesuositus 5:  Tehostetaan vaihtoehtojen ja vaikutusten arviointia

Toimenpidesuositus 6:  Otetaan käyttöön säädösvalmistelun laatujärjestelmä ja 
valmistelua tukeva valtioneuvoston sisäiseen käyttöön tar-
koitettu tietokanta

Toimenpidesuositus 7: Kehitetään säädöshuoltoa
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SAMMANDRAG AV ÅTGÄRDSPROGRAMMET OCH 
ÅTGÄRDSREKOMMENDATIONERNA FÖR EN BÄTTRE 
REGLERING

Åtgärdsprogrammet för en bättre reglering har utarbetats i ett projekt som statsrå-
dets kansli tillsatte i april 2005. Justitieminister Johannes Koskinen var ordförande 
för projektets ledningsgrupp och efterträddes av justitieminister Leena Luhtanen. 
Justitieministeriets kanslichef Kirsti Rissanen var ordförande för projektets pro-
jektgrupp. Projektet grundar sig på ett initiativ till att tillsätta ett utvecklingspro-
jekt för en effektiv reglering som Finlands Näringsliv, Centralhandelskammaren 
och Företagarna i Finland har lagt fram till statsrådet. 

I enlighet med beslutet att tillsätta projektet har till grund för utarbetandet av 
åtgärdsprogrammet för en bättre reglering legat att 

1)  utarbeta en översikt av dagsläget beträffande de olika rätts- och förvaltnings-
områdena och förhållandet mellan dem,

2)  utvärdera författningsmiljöns utveckling under den senaste tiden framför allt 
med tanke på den nationella och internationella konkurrenskraften samt tryg-
gandet av medborgarnas välfärd, och

3)  utvärdera och analysera globaliseringens utmaningar för rättsordningens ut-
veckling. 

Utgående från dessa utredningar och utvärderingar har projektets uppgift fast-
ställts vara att utarbeta ett åtgärdsprogram för en bättre reglering, som innehål-
ler:

1)  författningspolitiska principer och riktlinjer för utveckling av rättsordningen 
med särskild fokus på tryggandet av företagens konkurrenskraft och medbor-
garnas verksamhetsmöjligheter,

2)  principer för lagberedningsprocessen med beaktande av de synpunkter som 
lades fram i initiativet till åtgärdsprogrammet, och

3)  metoder för fortgående tillsyn av den gällande lagstiftningens kvalitet och 
funktion (författningsöversyn). 

Enligt beslutet om tillsättande bedöms särkskilt på vilket sätt åtgärdsprogrammet 
skall användas som grund när regeringens lagstiftningsprogram utarbetas efter 
nästa riksdagsval. I åtgärdsprogrammet kallas detta strategiska planeringsinstru-
ment lagstiftningsplan.

I kapitel 2 i åtgärdsprogrammet behandlas författningsgrunden och praxis i sam-
band med beredning och antagande av lagstiftning i fråga om riksdagen, statsrå-
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det och ministerierna. Hit hör också övervakningen av genomförandet och uppfölj-
ningen av regeringsprogrammet. Samordningen av beredningen av EU-ärenden 
beskrivs i stora drag. Likaså redogörs för tolkningspraxis beträffande grundlagen i 
huvuddrag och dessutom bedöms hur tolkningspraxis inverkar på lagberedningen. 
I slutet av kapitlet granskas också i vilken mån antalet författningar har ökat åren 
1985-2005. EU-lagstiftningens kvantitativa utveckling granskas också. 

I kapitel 3 redogörs för tidigare projekt för utveckling av lagberedningen. I tidi-
gare utredningar har de största problempunkter som har förts fram varit tämligen 
likartade. I utredningarna och åtgärdsförslagen har man betonat vikten av ett 
tillräckligt omfattande och mångsidigt kunskapsunderlag för lagberedningen, be-
hovet av att på ett mångsidigt sätt överväga olika åtgärdsalternativ samt behovet 
av konsekvensbedömingar. I vissa tidigare utvecklingsprogram, t.ex. i statsrådets 
program för utveckling av lagberedningen från år 2000, har även innehållsmäs-
siga prioriteringar för lagberedningen förts fram, såsom val mellan allmänna be-
stämmelser och specialbestämmelser samt val mellan olika påföljdssystem. 

I kapitel 3 redogörs närmare för vissa tidigare utvecklingsförslag. Hit hör förslaget 
till utformning av statsrådets författningspolitik från år 1999, det ovan nämnda 
statsrådets program för utveckling av lagberedningen från år 2000, slutsatserna 
från OECD:s landsundersökning beträffande Finland från år 2003 och kanslichefs-
arbetsgruppens slutrapport från år 2005. 

I slutet av kapitlet redogörs för vissa andra projekt som nyligen har slutförts eller 
som ännu pågår. Dessa projekt hänför sig till kontrollen över lagstiftningens kon-
sekvenser för den offentliga ekonomin (det s.k. LAITA-projektet), kontrollen över 
lagberedningens konsekvenser för företagen (SÄVY-projektet), utvecklande av en 
bredbasig beredning, harmonisering av anvisningarna för bedömning av författ-
ningskonsekvenserna (VARVIO-arbetsgruppen) och datastöd för lagberedningen 
i två olika projekt. Den av justitieministeriet tillsatta s.k. SÄKE II -arbetsgruppen 
har som uppgift att följa och främja genomförandet av kanslichefsarbetsgruppens 
förslag gällande lagberedningen.

I kapitel 4 i åtgärdsprogrammet behandlas bättre reglering som ett europeiskt 
projekt. I kapitlet granskas sambandet mellan projekten för en bättre reglering 
och den förnyade Lissabonstrategin samt gemenskapens egna åtgärder för en 
ökad kvalitet på EU-lagstiftningen. I slutet av kapitlet behandlas åtgärder som 
hänför sig till bättre reglering som helhet och som som redan vidtagits eller som 
planeras i Storbritannien, Nederländerna och Danmark.   

I kapitel 5 behandlas lagstiftningens, konkurrenskraftens och den ekonomiska 
välfärdens konsekvenser i förhållande till varandra. I kapitel 5.1 granskas sam-
banden mellan lagstiftning och konkurrenskraft på makro- och mikronivå. Det 
konstateras att lagstiftningen har betydande konsekvenser för företagen dels i 
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fråga om möjligheterna att idka företags- eller näringsverksamhet, dels i fråga 
om tillträde till marknaden. I kapitel 5.1 beskrivs de faktorer som å ena sidan 
påverkar företagens verksamhetsmiljö, dess attraktion och förtroendet för den 
och å andra sidan företagens verksamhet och strategiska konkurrensfaktorer. I 
kapitel 5.2 granskas indikatorerna för konkurrenskraften. I kapitel 5.3 behandlas 
de synpunkter om faktorer som påverkar företagens konkurrenskraft som fram-
förts i olika rapporter om tillväxt och konkurrenskraft under den senaste tiden. 
Finlands ställning som ett toppland när det gäller konkurrenskraften kan till stor 
del förklaras med faktorer som hänför sig till företagens allmänna verksamhets-
miljö. I kapitel 5.4 redogörs för offentliga interventioner ur ekonomivetenskapligt 
perspektiv. Regleringens funktioner granskas utgående från slutsatserna från det 
ovan nämnda LAITA-projektet. 

I kapitel 5.5 framförs en översikt av synpunkterna på vilka frågor som skall priori-
teras när kvalitetsskraven för en bättre reglering fastställs. Sådana synpunkter är 
med utgångspunkt i konkurrenskraften: regleringens proportionalitet, subsidiari-
tet och effektivitet, minimering av den administrativa bördan och andra kostnader, 
regleringens förutsägbarhet och öppenhet, möjligheten att följa upp regleringen, 
smidighet och rättssäkerhet i fråga om lagstiftningens innehåll. 

I kapitel 5.6. betonas principerna för en bättre reglering med tanke på tryggan-
det av välfärden. Välfärdsproduktionen är av yttersta vikt för samhällsfunktio-
nerna och konkurrenskraften. Förtroende skapar och upprätthåller solidaritet 
mellan samhällsmedlemmarna. Förtroende stärker också den sociala identiteten. 
Det osäkra arbetslivet, globaliseringen och det världsomspännande bildandet av 
nätverk framhäver betydelsen av sociala nätverk samt socialt kapital. Välfärd och 
konkurrenskraft är inte element som står i motsats till varandra, de står jämsides. 
Begreppet socialt kapital erbjuder en möjlighet till en parallell granskning av dessa 
båda element. Ur individens synvinkel beror kvaliteten på lagstiftningen särskilt på 
lagstiftningens förutsägbarhet, tydlighet och förståelighet, jämlikheten och objek-
tiviteten i myndigheternas verksamhet och rättsmedlens effektivitet.   

I kapitel 6 granskas de ändringsfaktorer som påverkar lagstiftningsmiljön. 
Globaliseringens olika konsekvenser granskas utgående från ekonomiska, politis-
ka, sociala och samhälleliga, rättsliga samt kunskapsmässiga och kommunikativa 
aspekter. 

I redogörelsen för EU-lagstiftningens konsekvenser presenteras vissa undersök-
ningar och utredningar som gjorts i Finland under den senaste tiden och un-
dersökningar och utredningar som gjorts i Danmark i början av 2000-talet. I en 
undersökning som gjorts i Finland har man kommit fram till att EU-lagstiftningen 
påverkar ungefär två tredjedelar av de väsentliga regeringspropositionerna. I un-
dersökningen ansågs de regeringspropositioner där antalet sidor översteg 30 si-
dor vara väsentliga. En noggrann utredning av EU-lagstiftningens konsekvenser 
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försvåras bland annat av att motsvarande internationella förpliktelser kan påverka 
EU-lagstiftningen och den nationella lagstiftningen.

En tredje allmän ändringsfaktor som granskas i kapitel 6 är regleringen i en förän-
derlig förvaltningsstruktur. Granskningsperioden 1985–2005 i åtgärdsprogrammet 
präglas av betydande förändringar i den offentliga organisationsstrukturen och 
det allmännas uppgifter. Särskilt utmärkande för utvecklingen under den senaste 
tiden har varit en strävan att öka förvaltningens ekonomiska effektivitet och pro-
duktivitet. Det allmännas uppgifter har också överförts till privata aktörer inom 
ramen för de villkor som anges i 124 § i grundlagen. 

I kapitel 6 granskas också alternativa regleringsmetoder och fastställandet och 
mätandet av den administrativa börda som regleringen orsakar. Granskningen av 
alternativa regleringsmetoder indelas i självreglering, metoder som tillämpas inom 
ramen för författningssystemet, samreglering och alternativ utanför författnings-
systemet. De självreglerande sammanslutningarna styr och övervakar själva sina 
medlemmar och sätter vid behov in sanktioner.  Samreglering (co-regulation) är 
en kombination av lagstiftning och självreglering, där offentliga uppdrag ges till 
en privaträttslig aktör. Lagstiftningen kan kompletteras med alternativa metoder, 
som också är lättare att ändra än lagstiftning. En alternativ reglering kan medföra 
besparingar i de offentliga medlen. De alternativa metoderna kan öka åtagandet 
och således vara effektivare än ordinarie lagstiftning. 

Utredningsarbetet om den administrativa bördan fokuserar på att fastställa, mäta 
och minska sådana interna och externa kostnader som olika informationsskyl-
digheter som grundar sig på EU:s eller medlemsländernas lagstiftning orsakar 
företagen. Mätningen utförs i allmänhet enligt en modell som har utvecklats i 
Nederländerna (s.k. Standard Cost Model, SCM-modellen). Metoden går ut på 
att utförligt och systematiskt mäta de kostnader som informationsskyldigheterna 
orsakar, fastställa den totala administrativa börda som orsakas företagen och där-
efter minska eller avskaffa onödiga informationsskyldigheter och kostnaderna för 
dem. Som ett led i utvärderingen av konsekvenserna av EU:s rättsaktsprojekt har 
EU från och med ingången av 2006 tillämpat en metod som har utvecklats utifrån 
SCM-modellen. Metoden mäter förändringar i de administrativa kostnaderna.  

I kapitel 7 granskas slutresultaten av de undersökningar och utredningar som 
utförts inom ramen för projektet. Utvecklingen inom rätts- och förvaltningsområ-
dena utreddes genom en enkät som riktades till ministerierna, de högsta laglig-
hetsövervakarna och de högsta domstolarna. Enkäten gällde ändringsfaktorer för 
lagstiftningen åren 1985–2005 och svar inkom från över 40 lagstitftningsområden. 
Dessutom utreddes i en undersökning som Åbo universitet och Rättspolitiska forsk-
ningsinstitutet utförde tillsammans utvecklingsfaktorer inom nio separat utvalda 
lagstiftningsområden åren 1985–2005. Dessa områden var livsmedelslagstiftning-
en, utlänningslagstiftningen, konsumentskyddslagstiftningen, lagstiftningen om 
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konkurrensbegränsningar, lagstiftningen om företags- och kapitalbeskattningen, 
familjerätt, civilprocessrätt, skuldhantering, utkomstskyddslagstiftningen. Likaså 
gjordes en separat undersökning om socialskyddet ur kundens synvinkel. I en 
tvärsnittsundersökning från åren 1985, 1990, 1995, 2000, 2004 och 2005 utred-
des lagstiftningens kvantitativa utveckling inom de olika ministerierna. 

Enligt de utredningar som gjordes på olika förvaltningsområden hänförde sig de 
konsekvenser av EU-lagstiftningen som upplevdes som problematiska särskilt till 
regleringens detaljnivå. I fråga om grundlagen upplevde beredarna att problemen 
ligger i att utfärda bestämmelser om individens rättigheter och skyldigheter, for-
mulera bestämmelser om bemyndigande, fastställa regleringsbehoven i fråga om 
offentliga förvaltningsuppgifter samt att begränsa och precisera olika grundläg-
gande fri- och rättigheter.  

Enligt de undersökningar och utredningar som gjorts kan de fyra mest betydande 
utvecklingsfaktorerna för lagstiftningen under granskningsperioden 1985–2005 
anses vara etablerande av en instrumentell inställning till lagberedningen, ge-
nomgripande internationalisering av den rättsliga regleringen, spridning och eta-
blerande av tänkandet i grundläggande och mänskliga rättigheter som en del av 
rättsystemets grundstruktur samt inriktning av ett varaktigt utvärderings- och ut-
vecklingsarbete på lagstiftningsverksamheten i syfte att förbättra kvaliteten på la-
garna och lagberedningen.  Både EU-lagstiftningen och tolkningspraxis i fråga om 
grundlagen har bidragit till att regleringen har ökat och blivit mera detaljerad. 

I kapitel 8 presenteras ett sammandrag av de utvecklingsfaktorer som påverkar 
lagstiftningens kvalitet samt åtgärdsrekommendationer för att förbättra kvalite-
ten. 

Utgångspunkten i åtgärdsprogrammet är att genom en bra lagstiftning som är väl 
beredd kan såväl medborgarnas välfärd som företagens konkurrenskraft främjas. 
Genom att främja välfärden stärker man ett rättvist och tryggt samhälle, där män-
niskornas rättigheter förverkligas på lika grunder i enlighet men den nordiska väl-
färdsstats- och rättsstatstraditionen.  Genom att främja konkurrenskraften stärks 
de fi nländska företagens verksamhetsförutsättningar och därmed tryggandet av 
samhällsekonomins tillväxtförutsättningar. Samhällsekonomins tillväxtförutsätt-
ningar påverkar möjligheterna att trygga och främja människornas välfärd.

I åtgärdsprogrammet föreslås ett anammande av sammanlagt 11 lagstiftnings-
principer, varav de sju första anger i allmänna drag hur lagstiftningen kan bidra till 
att främja välfärden och konkurrenskraften. De fyra andra principerna går djupare 
in på de faktorer som skall beaktas i lagstiftningen, när syftet är att främja sam-
hällsekonomins tillväxtförutsättningar och företagens konkurrenskraft. 



24

Principerna är följande:  

1.  Författningsberedningen och lagstiftningen skall vara förutsägbar och öppen. 
Intressegruppernas deltagande och möjligheter att påverka skall tryggas. 

2.   Regleringen skall vara hanterlig och förståelig. 

3.   Lagstiftningen skall vara fl exibel i fråga om innehållet och tydlig i fråga om 
tillämpningsområdet. 

4.   Regleringen skall främja rättssäkerheten och förtroendet. Lagstiftningen skall 
ha de konsekvenser den är avsedd att ha. 

5.   I samband med aktörernas förpliktelser och myndighetstillsynen bör propor-
tionaliteten iakttas i större utsträckning än för närvarande.  

6.  Regleringens olika delområden skall ha en följdriktig inverkan på varandra. 

7.   Regleringen får inte ha ett självändamål. Andra styrmedel bör aktivt använ-
das. 

8.   Lagstiftningen skall stödja kompetensbildningen och främja arbetsförhållan-
dena och arbetshälsan.

9.  Lagstiftningen skall främja innovationer, marknadsinträde och produktivitet. 

10.   Lagstiftningen skall upprätthålla och öka intresset för Finland som etable-
ringsland för företagsverksamhet samt skapa konkurrensfördelar för den fi n-
ländska näringsverksamheten.

11.   Lagstiftningen skall bidra till att sörja för den offentliga ekonomins hållbarhet 
på medellång och lång sikt.

I åtgärdsprogrammet presenteras utöver lagstiftningsprinciperna dessutom föl-
jande sju åtgärdsrekommendationer. Syftet med åtgärdsrekommendationerna är 
att med författningspolitiska medel allmänt göra regleringsmiljön tydligare och 
lättare att hantera genom att stärka bedömningen av alternativ och konsekvenser 
i fråga om lagstiftningen samt genom åtgärder som hänför sig till författningsö-
versynen. Syftet med åtgärdsrekommendationerna är också att stärka lagbere-
darnas allmänna kunnande.   

Åtgärdsrekommendation 1:  En regeringens lagstiftningsplan tas i bruk
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Åtgärdsrekommendation 2:   En ministergrupp eller ett ministerutskott för bättre 
reglering tillsätts

Åtgärdsrekommendation 3:  En delegation för bättre reglering tillsätts

Åtgärdsrekommendation 4:   Noggranna förberedelser vidtas, alternativ över-
vägs och basen för beredningen breddas

Åtgärdsrekommendation 5:   Bedömningen av alternativ och konsekvenser 
effektiviseras

Åtgärdsrekommendation 6:   Ett kvalitetssystem för författningsberedningen och 
en databas avsedd som stöd i beredningen inom 
statsrådet tas i bruk

Åtgärdsrekommendation 7:  Författningsöversynen utvecklas
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BETTER REGULATION PROGRAMME AND 
RECOMMENDATIONS: SUMMARY

The Better Regulation Programme has been prepared in the context of a project 
launched by the Prime Minister’s Offi ce in April 2005. The project steering committee 
has been chaired by Mr Johannes Koskinen, Minister of Justice, and later by Ms 
Leena Luhtanen, Minister of Justice. The project management group has been 
chaired by Dr Kirsti Rissanen, Permanent Secretary of the Ministry of Justice. One 
of the reasons for the launching of the project has been the initiative submitted 
to the Government by the Confederation of Finnish Industries EK, the Central 
Chamber of Commerce of Finland and the Federation of Finnish Enterprises, for 
the establishment of a better regulation project.

According to its terms of reference, the project was to establish the grounds for a 
Better Regulation Programme by:

1)  Preparing an overview of the current state of the regulation in various fi elds 
of law and administrative sectors, as well as of their interrelationships;

2)  Evaluating the recent development of the legislative environment especially 
from the viewpoint of national and international competitiveness and the 
safeguarding of the welfare of the citizens; and

3)  Assessing and analysing the challenges of globalisation to the development 
of the legal system.

On the basis of these studies and assessments, the project was to draw up a 
Better Regulation Programme, containing:

1)  The legislative policy principles and choices, with a special emphasis on the 
safeguarding of the competitiveness of businesses and the opportunities of 
individuals to be active participants in society;

2)  The principles to be observed in the process of law drafting, taking due note 
of the points made in the initiative for the preparation of a Programme; and

3)  The procedures for the continuous assessment of the quality and practicability 
of the legislation in force (legislative maintenance).

According to the terms of reference, there will be a separate decision made of 
how the Programme is to be used as a basis for the Government’s legislative 
programme to be drawn up after the next general election. In the Programme, 
this vehicle of strategic planning is given the title ‘Legislative Agenda’.

Chapter 2 of the Programme deals with the provisions governing law drafting and 
the enactment of legislation, as well as the pertinent practices in the Parliament, 
the Government and the various Ministries. The implementation and follow-up of 
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the Government Programme is also discussed in this context. The co-ordination 
system for the preparation of EU affairs is described in broad outline. Constitutional 
interpretation praxis is likewise described in outline, with an analysis of the effects 
of that praxis on law drafting. At the end of the chapter, there is a statistical 
evaluation of the growth in the volume of regulation between 1985 and 2005. Also 
the growth of the volume of EU legislation is discussed.

Chapter 3 of the Programme describes certain earlier law drafting development 
projects. These have been relatively consistent in pointing out a number of 
noteworthy problem areas. The various reports and recommendations have 
stressed the need to have a suffi cient and broad basis of information for law 
drafting work, the need to evaluate the alternatives from many sides and the 
pressing need to produce impact assessments. Some of the earlier development 
programmes, such as the Government Law Drafting Development Programme 
of 2000, have discussed also the substantive issues of law drafting, such as the 
choice between general legislation and specifi c legislation, as well as the choice 
among various systems of sanctions.

Chapter 3 of the Programme describes likewise certain earlier development 
proposals. These include the 1999 proposal for the formation of a Government 
legislative policy, the above-mentioned Government law drafting development 
programme of 2000, the conclusions of the 2003 OECD Country Report on 
Finland, as well as the 2005 fi nal report of the Permanent Secretaries’ Group on 
Law Drafting.

The end of the chapter discusses a number of other recently completed or still 
pending projects. These pertain to the public fi nances effects of law drafting 
(the ‘LAITA’ project), the management of the effects of law drafting on businesses 
(the ‘SÄVY’ project), the development of broad-based drafting, the systematisation 
of the guidelines for legislative impact assessments (the ‘VARVIO’ group) and the 
data support of law drafting in two distinct projects. In addition, the Ministry 
of Justice has established the ‘SÄKE II’ group to monitor and promote the 
implementation of the proposals made by the Permanent Secretaries’ Group on 
Law Drafting.

Chapter 4 of the Programme discusses better regulation in the European dimension. 
The chapter considers the connections of better regulation projects to the restated 
Lisbon Strategy and to the improvement of EU law by the Union’s own efforts. The 
end of the chapter contains also a description of certain already completed or still 
pending better regulation measures in the UK, the Netherlands and Denmark.

Chapter 5 of the Programme deals with the interconnections of legislation, 
competitiveness and economic welfare. Section 5.1 concerns the linkages of 
legislation and competitiveness at the macro and micro levels. It is concluded that 
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legislation has considerable business effects, as it covers both the opportunities 
to pursue a business or a trade in the fi rst place and the access of business 
operatives to the market. The section describes circumstances relevant to the 
attractiveness of the business environment and to the credibility that it may enjoy, 
as well as those relevant to business operations and strategic issues of competition. 
Section 5.2 discusses competitiveness indicators. Section 5.3 describes the views 
presented in recent growth and competitiveness reports about issues relevant 
to the competitiveness of businesses. Finland enjoys a position near the top of 
the competitiveness league tables, which is explained primarily by circumstances 
relating to the general commercial competition environment. Section 5.4 contains 
an economics view of public interventions. The functions of regulation are discussed 
mainly on the basis of the results of the LAITA project, mentioned above.

Section 5.5 summarises the points made regarding the quality requirements 
for good regulation. From the competitiveness viewpoint, these points include 
proportionality of regulation, subsidiarity and effi ciency, the minimisation of the 
administrative burden and other costs, the comprehensibility of regulation, the 
substantive fl exibility of legislation, and legal certainty.

The focus of section 5.6 is on the effects of the principles of good regulation 
on the safeguarding of welfare. The increase of welfare is essential in view 
of a functioning society and competitiveness. Trust in this matter creates and 
maintains the mutual solidarity of the members of the community. Trust is also 
a promoter of a social identity. The precariousness of employment, globalisation 
and worldwide networking increase the importance of individual social networks 
and hence also the accrual of social capital. Welfare and competitiveness are 
not mutually exclusive, but rather mutually reinforcing elements. The concept of 
social capital offers a vehicle for the consideration of these elements in parallel. 
From the individual’s point of view, the quality of legislation is primarily a function 
of predictability, clarity and comprehensibility, as well as the fair and balanced 
action of public authorities and true access to effective justice.

Chapter 6 of the Programme concerns the changes occurring in the legislative 
environment. Globalisation has a number of ways of affecting this environment; 
these include economic, political, social, communal, judicial and informational 
globalisation.

The discussion of the effects of EU law covers the results of a number of recent 
Finnish studies and reports, as well as certain studies and reports produced in 
Denmark some fi ve years ago. Research conducted in Finland has yielded the 
result that EU law has an impact on about two out of three signifi cant Bills 
submitted to the Parliament. Methodologically, a Bill was classifi ed as signifi cant 
if its length was in excess of 30 printed pages. It is relatively diffi cult to research 
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the effects of EU law in detail, e.g. because both EU law and domestic law can be 
simultaneously affected by similar international obligations.

The third general trend recognised in chapter 6 is the role of regulation within 
a changing administrative structure. The research period, 1985 to 2005, was 
characterised by signifi cant changes in the organisation of the public administration 
and in the tasks of the public authorities. The most recent period has been marked 
by aspirations to economic effi ciency in the administration and to productivity 
gains in the authorities. In addition, tasks of the public authorities have been 
assigned to private operatives, subject to the restrictions laid down in section 124 
of the Constitution of Finland.

Chapter 6 of the Programme deals also with alternatives to regulation and with 
the recognition and measurement of the administrative burden of regulation. The 
alternatives discussed include self-regulation, various voluntary measures carried 
out within the framework of the legislative system, co-regulation and alternatives 
wholly outside the scope of the legislative system. Corporations subject to self-
regulation monitor and control the conduct of their membership themselves, as 
well as employ sanctions, if need be. Co-regulation is a hybrid of legislation and 
self-regulation, assigning certain public tasks to be performed by private entities. 
Such alternative methods can be used to supplement the legislation; they are 
also easier to amend than legislation is. Alternatives to regulation may be less 
of a burden to the public purse. They may also be more conducive to voluntary 
commitment to regulation and hence be more effective than normal legislation.

The research on the administrative burden pertains primarily to the recognition, 
measurement and reduction of the internal and external costs to businesses arising 
from various statutory information provision obligations in the European Union and 
in EU Member States. The measurement method of choice is the Standard Cost 
Model (SCM), which was developed in the Netherlands. The method involves the 
detailed and systematic measurement of the costs arising from the information 
provision obligations, the determination of the total administrative burden thus 
accruing on businesses, and thereafter the reduction or elimination of unnecessary 
obligations and the costs arising from it. A SCM-based method will be taken into 
use in the EU as of the beginning of 2006, as a part of the impact assessment 
of EU legislative projects. That method is geared towards the measurement of 
change in the administrative burden.

Chapter 7 of the Programme deals with the results of the studies and data collection 
operations within the project itself. Developments in the various fi elds of law 
and administrative sectors were investigated by way of a questionnaire circulated 
to the Ministries, the supreme overseers of legality and the supreme courts, 
pertaining to legislative change between 1985 and 2005. More than 40 fi elds of 
legislation were covered by the responses to the questionnaire. In addition, the 
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University of Turku and the National Research Institute for Legal Policy carried 
out a joint research project on development trends in nine specifi cally selected 
fi elds of law between 1985 and 2005. These fi elds were foodstuffs and beverages 
legislation, immigration legislation, consumer protection legislation, legislation on 
unfair competition, company and capital gains tax legislation, family law, the law 
of civil procedure, debt management legislation and basic subsistence legislation. 
A separate study was also carried out on social services customers. The changes 
in the volume of legislation were investigated by cross-sectional studies of the 
Ministries regarding the years 1985, 1990, 1995, 2000, 2004 and 2005. 

The sectoral studies indicated that certain effects of EU law are considered to 
be problematic, especially regarding the high level of detail in the regulation. 
As regards the Constitution, drafters found it diffi cult to lay down provisions on 
the fundamental aspects of individual rights and obligations, the formulation of 
provisions on the delegation of powers, the needs to regulate public administration 
and the restriction or clarifi cation of various fundamental rights.

On the basis of the studies, for the period 1985–2005, there are four development 
trends in law drafting that surpass all others in signifi cance. These are the 
establishment of the instrumentalist approach to law drafting, the deep-reaching 
internationalisation of legal rules, the increasing importance of basic rights and 
human rights and their incorporation as a fi xed element of the legal system, and 
the constant evaluation and development of law drafting and legislative activity, in 
order to improve the quality of the law and law drafting alike. Both EU law and the 
established interpretations of the Constitution have had the effect of increasing 
the volume and the detail of regulation.

Chapter 8 of the Programme contains a summary of the development trends 
affecting the quality of legislation, as well as a set of recommendations for the 
improvement of that quality.

It is a basic premise of the Programme that good legislation, well drafted, will 
be a positive infl uence on both the welfare of citizens and the competitiveness 
of businesses. The promotion of welfare reinforces a just and safe society, in 
accordance with the Nordic ideals of a welfare state and the rule of law, a society 
where people can expect their rights to be enforced in an equitable manner. The 
promotion of competitiveness improves the context in which Finnish businesses 
operate, thereby securing the appropriate conditions for economic growth. The 
conditions for economic growth, again, have an impact on the chances to secure 
and promote the welfare of the individuals.

The Programme advocates a total of 11 regulatory principles. The fi rst seven 
of these principles have as their main thrust the improvement of welfare and 
competitiveness by way of legislation. The last four principles take a closer look 
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at how legislation should be framed so as to promote the proper conditions for 
economic growth and for business competitiveness.

The principles are as follows:  

1.  Law drafting and the legislation must be predictable and transparent. 
Stakeholder participation and stakeholder infl uence must be ensured.

2.  Regulation must be clear and comprehensible.
3.  Legislation must be fl exible and have a clear scope of application.
4.   Regulation must promote legal security and confi dence. Legislation must lead 

to the intended results.
5.   The obligations imposed by regulation and the control measures of the 

authorities must be more closely proportionate than they are now.
6.  The various aspects of regulation must interact in a consistent manner.
7.   Regulation must not be an end in itself. Other methods of direction must be 

actively applied.
8.   Legislation must support the accrual of competence and promote good 

working conditions and well-being at work.
9.  Legislation must promote innovation, access to the market and productivity.
10.   Legislation must maintain and improve the image of Finland as a place to do 

business in, as well as create competitive advantages to Finnish businesses.
11.   Legislation must play its part in the sustainability of public fi nances over the 

medium and long term.

In addition to the eleven regulatory principles, the Programme contains a set of 
seven Recommendations. The objective of the Recommendations is to improve 
the clarity and comprehensibility of the legislative environment by means of 
legislative policy measures, by emphasising the evaluation of alternatives 
to regulation and the production of impact assessments, and by measures of 
legislative maintenance. The Recommendations aim also for the upgrading of the 
general skills and competence of law drafters.

Recommendation 1:  Adoption of the Government Legislative Agenda
Recommendation 2:   Establishment of a Better Regulation Ministerial Group or 

Ministerial Committee
Recommendation 3:   Establishment of a Better Regulation Consultative 

Committee
Recommendation 4:   Careful preliminary planning and evaluation of alternatives; 

increased scope of participation in the drafting process
Recommendation 5:  More intensive assessment of alternatives and impacts
Recommendation 6:   Introduction of a law drafting quality management system 

and an intra-governmental law drafting database
Recommendation 7:  Development of legislative maintenance
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1  PAREMMAN SÄÄNTELYN TOIMINTAOHJELMAN 
ASETTAMINEN JA TEHTÄVÄT 

Valtioneuvoston kanslia asetti 13.4.2005 elinkeino-, työmarkkina- ja kuluttaja-
järjestöjen sekä hallinnon ja tuomioistuinten edustajista koostuvan hankkeen, 
jonka tehtäväksi määriteltiin paremman sääntelyn toimintaohjelman laatiminen 
30.4.2006 mennessä. Hankkeen määräaikaa pidennettiin sittemmin 31.5.2006 
saakka.

Hankkeen asettaminen liittyi Elinkeinoelämän keskusliiton (EK), Keskuskauppa-
kamarin ja Suomen Yrittäjien valtioneuvostolle 28.1.2005 tekemään aloitteeseen 
paremman sääntelyn kehittämishankkeen asettamiseksi. 

Hallitus käsitteli aloitetta iltakoulussa 16.2.2005. Oikeusministeriö järjesti aloitteen 
johdosta 3.3.2005 keskustelutilaisuuden ohjausryhmään kutsuttaviksi aiotuille ta-
hoille. Hanketta käsiteltiin lisäksi 7.3.2005 ja 4.4.2005 valtioneuvoston kansliapääl-
liköiden kokouksissa. Hankkeen tavoitteista ja organisoinnista pyydettiin 8.3.2005 
lausunnot valtioneuvoston kanslialta ja kaikilta ministeriöiltä. Lausunnoissa esite-
tyt näkökohdat sovitettiin yhteen hankkeen aikaisemman valmistelun kanssa.

Asettamispäätöksen mukaan hankkeessa on tullut paremman sääntelyn toiminta-
ohjelman laatimisen perusteeksi:

1)  laatia katsaus eri oikeuden- ja hallinnonalojen sääntelyn nykytilaan ja keski-
näisiin suhteisiin;

2)   arvioida säädösympäristön viimeaikaista kehitystä erityisesti kansallisen ja 
kansainvälisen kilpailukyvyn ja kansalaisten hyvinvoinnin turvaamisen näkö-
kohdista; ja

3)  arvioida ja analysoida globalisaation haasteita oikeusjärjestyksen kehitykselle.

Näiden selvitysten ja arvioiden perusteella hankkeen tehtäväksi on määritelty laa-
tia paremman sääntelyn toimintaohjelma, joka sisältää:

1)  oikeusjärjestyksen kehittämisen säädöspoliittiset periaatteet ja linjaukset ot-
taen huomioon erityisesti yritysten toimintakyvyn ja kansalaisten toiminta-
mahdollisuuksien turvaamisen;

2)   lainvalmisteluprosessissa noudatettavat periaatteet ottaen huomioon toimin-
taohjelman laatimista koskevassa aloitteessa esitetyt näkökohdat; ja

3)   menetelmät voimassa olevan lainsäädännön laadun ja toimivuuden jatkuvalle 
arvioinnille (säädöshuolto).
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Asettamispäätöksen mukaan erikseen arvioidaan, miten toimintaohjelmaa käyte-
tään perustana laadittaessa seuraavien eduskuntavaalien jälkeen hallituksen lain-
säädäntöohjelmaa.

Hankkeen ohjausryhmän puheenjohtajana on toiminut oikeusministeri Johannes 
Koskinen. Valtioneuvoston kanslia on 6.10.2005 kutsunut ohjausryhmän puheen-
johtajaksi oikeusministeri Leena Luhtasen valtioneuvoston jäsenyyksissä tapahtu-
neiden muutosten jälkeen.

Hankkeen ohjausryhmän muina jäseninä ovat toimineet korkeimman oikeuden 
presidentti Leif Sevón, korkeimman hallinto-oikeuden presidentti Pekka Hallberg, 
eduskunnan pääsihteeri Seppo Tiitinen, valtioneuvoston kanslian valtiosihteeri 
Risto Volanen, oikeusministeriön kansliapäällikkö Kirsti Rissanen, valtiovarainmi-
nisteriön valtiosihteeri Raimo Sailas, kauppa- ja teollisuusministeriön kansliapääl-
likkö Erkki Virtanen, sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Markku Lehto, 
työministeriön kansliapäällikkö Markku Wallin, Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) 
hallituksen puheenjohtaja, ministeri Christoffer Taxell, Keskuskauppakamarin hal-
lituksen puheenjohtaja, ministeri Antti Tanskanen, Suomen Yrittäjien puheenjoh-
taja, kauppaneuvos Eero Lehti, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliiton (MTK) 
puheenjohtaja Esa Härmälä, Toimihenkilökeskusliiton (STTK) puheenjohtaja Mikko 
Mäenpää, Palkansaajien tutkimuskeskuksen tutkimuslaitoksen johtaja, sittemmin 
valtiovarainministeriön kansantalousosaston osastopäällikkö Jukka Pekkarinen ja 
Suomen Kuluttajaliiton puheenjohtaja, kansanedustaja Susanna Rahkonen.

Valtioneuvoston kanslia on kutsunut 7.3.2006 ohjausryhmän uudeksi jäseneksi 
korkeimman oikeuden presidentti Pauliine Koskelon tasavallan presidentin myön-
nettyä Leif Sevónille aikaisemmin eron korkeimman oikeuden presidentin virasta.   

Ohjausryhmän asiantuntijoiksi määrättiin ylijohtaja Pekka Nurmi (oikeusminis-
teriön lainvalmisteluosasto), hallintoneuvos Niilo Jääskinen (korkein hallinto-oike-
us) ja lainsäädäntötutkimuksen professori Jyrki Tala (Turun yliopisto). Asiantuntijat 
toimivat myös projektiryhmän asiantuntijoina. 

Hankkeen projektiryhmän puheenjohtajana on toiminut oikeusministeriön kanslia-
päällikkö Kirsti Rissanen. Projektiryhmän jäseninä ovat toimineet alivaltiosihteeri 
Heikki Aaltonen (valtioneuvoston kanslia), ylijohtaja Pekka Nurmi (oikeusministe-
riö), valtioneuvoston controller Tuomas Pöysti (valtiovarainministeriö), projektijoh-
taja Antti Neimala (kauppa- ja teollisuusministeriö), neuvotteleva virkamies Laura 
Vilkkonen (liikenne- ja viestintäministeriö), johtaja Jukka Ahtela (Elinkeinoelämän 
keskusliitto EK), johtaja Pentti Mäkinen (Keskuskauppakamari), vastaava laki-
mies Jorma Rusanen (Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK), johtaja Kari 
Prättälä (Suomen Kuntaliitto), neuvotteleva virkamies Pekka Timonen (Suomen 
Lakimiesliitto) ja tutkimusjohtaja Marjukka Litmala (Oikeuspoliittinen tutkimuslai-
tos). Valtioneuvoston jäsenyyksissä tapahtuneiden muutosten jälkeen valtioneu-
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voston kanslia kutsui hankkeen projektiryhmän uudeksi jäseneksi kansanedustaja 
Johannes Koskisen.

Hankkeen ohjaus- ja projektiryhmän sihteereiksi määrättiin lainsäädäntöneuvos 
Eija Siitari-Vanne (oikeusministeriö), vanhempi hallitussihteeri, sittemmin neu-
votteleva virkamies Ilpo Nuutinen (valtiovarainministeriö) ja ylitarkastaja Liisa 
Huhtala (kauppa- ja teollisuusministeriö).  

Hallintotieteiden maisteri Tuuli Tarukannel on toiminut hankkeeseen palkattuna 
tutkijana. 
 
Hankkeen ohjausryhmä on kokoontunut neljä kertaa ja projektiryhmä 20 kertaa. 

Hankkeen puitteissa on järjestetty 11.1.2006 seminaari, johon kutsuttiin hankkee-
seen osallistuvien lisäksi muita aihepiiristä kiinnostuneita tahoja. 

Seminaarissa käsiteltiin hyvinvoinnin lainsäädännölle asettamia haasteita (profes-
sori Pentti Arajärvi Joensuun yliopistosta), syitä aikaisempien kehittämistoimien 
vaikuttamattomuudelle (professori Pertti Ahonen Tampereen yliopistosta) ja sään-
telyteoriaa lainlaadinnan apuna kansainvälisten kokemusten valossa (professori 
Kalle Määttä Joensuun yliopistosta). Seminaarissa esittivät etukäteen pyydetyt 
puheenvuorot sääntelystä ja kilpailukyvystä AKAVA:n neuvottelupäällikkö Markku 
Lemmetty ja ETLA:n toimitusjohtaja Pekka Ylä-Anttila sekä sääntelyn merkityk-
sestä yleisemmin perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Kimmo 
Sasi. 

Projektiryhmä on kuullut asiantuntijoita eri teemoista. Eduskunnan suuren va-
liokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Jari Vilén ja EU-asioiden valtiosihteeri 
Antti Peltomäki ovat olleet kuultavina EU-lainsäädäntöön vaikuttamisen tavoista 
ja keinoista. Valtiovarainministeriön fi nanssineuvos Kari Varis on kommentoinut 
pyynnöstä projektiryhmälle regulaation ja makroekomisen suorituskyvyn välisestä 
suhteesta esitettyjä käsityksiä erään artikkelin pohjalta. Professori Jukka Mähönen 
Turun yliopistosta ja lainsäädäntöneuvos Pekka Pulkkinen oikeusministeriöstä ovat 
olleet kuultavina yhtiöoikeudellisen lainsäädännön valmisteluun liittyvistä näkökoh-
dista. Hallinnollisen taakan mittaamismenetelmistä Tanskassa sekä näistä menetel-
mistä saavutetuista tuloksista ovat olleet kuultavina Peter Bay Kierkegaard, Bjarke 
Petersen ja Flemming Pedersen Tanskan kauppa- ja teollisuusministeriöstä.

Toimintaohjelmaa varten on teetetty erillinen tutkimus lainsäädännön muutoste-
kijöistä 1985–2005, minkä lisäksi projektiryhmä teki kaikilla hallinnonaloille minis-
teriökohtaisesti osoitetun kyselyn hallinnonalan lainvalmistelun muutostekijöistä 
1985–2005. Projektiryhmässä on myös suoritettu ministeriöiden lainsäädäntötuo-
tosta vuosilta 1985, 1990, 1995, 2000, 2004 ja 2005 koskeva poikkileikkaustar-
kastelu. 
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Lainsäännön muutostekijöitä koskevassa tutkimuksessa on tutkittu muutosta ns. 
indikaattorilainsäädäntölohkojen avulla. Tutkimuksen on suorittanut tutkijaryhmä, 
jota ovat johtaneet professori Jyrki Tala ja tutkimusjohtaja Marjukka Litmala ja 
johon ovat kuuluneet yliassistentti Anu Lähteenmäki-Uutela (elinkeinolainsäädän-
tö), tutkija Kristina Stenman (ulkomaalaislainsäädäntö), professori Kalle Määttä 
(kuluttajansuojalainsäädäntö), professori Kauko Wikström (yritys- ja pääomave-
rolainsäädäntö), yliassistentti Antti Aine (kilpailulainsäädäntö), professori Pentti 
Arajärvi (toimeentulotukilainsäädäntö), erityisasiantuntija Kaius Ervasti (siviilipro-
sessi) ja erikoistutkija Vesa Muttilainen (velkahallintalainsäädäntö). Nämä tutki-
mukset julkaistaan toimintaohjelman 2. osana (Katsauksia Suomen lainsäädäntö-
kehitykseen 1985–2005, valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 9/2006). 

Toimintaohjelman 3. osana julkaistaan hallinnonalakohtaisen selvityksen tulokset 
ja niistä laadittu analyysi sekä edellä mainittu poikkileikkaustutkimus. Analyysin ja 
yhteenvedon hallinnonalakohtaisista selvityksistä on laatinut lainsäädäntöneuvos 
Eija Siitari-Vanne. Poikkileikkaustutkimuksen on laatinut tutkija Tuuli Tarukannel. 
Asiakkaan näkökulmaa erityisesti sosiaaliturvan lainsäädäntöön koskevan erillisen 
tutkimusosuuden on tehnyt tutkija Marja Pajukoski Stakesista. Myös tämä tutki-
mus, samoin kuin Arno Liukon laatima selvitys EU-lainsäädännön vaikutuksista 
suomalaiseen lainsäädäntöön, julkaistaan 3. osassa (Hallinnonalakohtaiset selvi-
tykset 1985–2005, valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 10/2006).

Tutkimusten sisältöä ja keskeisiä johtopäätöksiä selostetaan jäljempänä toiminta-
ohjelman luvussa 7.

Hankkeen toimeksiannon mukaisesti vastuu toimintaohjelman valmistelusta ja sii-
hen tarvittavista selvityksistä on ollut projektiryhmällä ja sihteeristöllä. Hankkeen 
työsuunnitelma tarvittavine tutkimuksineen hyväksyttiin ohjausryhmän kokouk-
sessa 24.5.2005. Ohjausryhmän kokouksessa 11.10.2005 käsiteltiin toimintaoh-
jelman laatimisen taustatekijöistä yhteisön lainsäädäntöön vaikuttamista, vaih-
toehtoisen sääntelyn mahdollisuuksia sekä lainsäädännön vaikutusarviointien 
terävöittämistä. Ohjausryhmän kokouksessa 28.2.2006 käytiin alustavasti läpi eh-
dotukset toimintaohjelman painotuksista. Ohjausryhmän kokouksessa 17.5.2006 
hyväksyttiin toimintaohjelman lopullinen sisältö, minkä jälkeen projektiryhmä on 
vielä viimeistellyt ohjelmaa toimintasuosituksineen.
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2 LAINSÄÄDÄNNÖN VALMISTELU JA HYVÄKSYMINEN

2.1 Eduskunta, valtioneuvosto ja ministeriöt

Keskeiset säännökset säädösvallan käytöstä sisältyvät perustuslain 6 lukuun. 
Luvussa ovat säännökset lainsäädäntöaloitteesta, hallituksen esityksen täyden-
tämisestä ja peruuttamisesta, lakiehdotuksen käsittelystä eduskunnassa, perus-
tuslain säätämisjärjestyksestä, lakiehdotusten perustuslainmukaisuuden valvon-
nasta, Ahvenanmaan erityislaeista, kirkkolain säätämisestä, lain vahvistamisesta, 
vahvistamatta jääneen lain käsittelystä, lakien julkaisemisesta ja voimaantulosta 
sekä asetusten antamisesta ja lainsäädäntövallan siirtämisestä. 

Perustuslain 80 §:n 1 momentin mukaan tasavallan presidentti, valtioneuvosto 
ja ministeriö voivat antaa asetuksia perustuslaissa tai muussa laissa säädetyn 
valtuuden nojalla. Lailla on kuitenkin säädettävä yksilön oikeuksien ja velvolli-
suuksien perusteista sekä asioista, jotka perustuslain mukaan muuten kuuluvat 
lain alaan. Jos asetuksen antajasta ei ole erikseen säädetty, asetuksen antaa val-
tioneuvosto. 

Perustuslain 80 §:n 2 momentin mukaan myös muu viranomainen voidaan val-
tuuttaa antamaan oikeussääntöjä määrätyistä asioista, jos siihen on sääntelyn 
kohteeseen liittyviä erityisiä syitä eikä sääntelyn asiallinen merkitys edellytä, että 
asiasta säädetään lailla tai asetuksella. Tällaisen valtuutuksen tulee olla sovelta-
misalaltaan täsmällisesti rajattu. Esimerkkinä muun viranomaisen norminantoval-
lasta perustuslain esitöissä mainittiin tekninen ja vähäisiä yksityiskohtia koskeva 
sääntely, johon ei liity merkittävää harkintavallan käyttöä. 

Perustuslakivaliokunnan tulkintakäytännössä keskushallintoviranomaisen nor-
minantoa on pidetty hyväksyttävänä tilanteissa, joissa on kysymys luonteeltaan 
teknisestä sääntelystä ja alan erityisasiantuntemusta taustatietonaan vaativas-
ta sääntelystä. Käytännössä määräystenantovaltuuksia on uskottu esimerkiksi 
Suomen Pankille, Rahoitustarkastukselle ja Viestintävirastolle.   

Eduskunnan toimivallasta hyväksyä kansainvälisiä sopimusvelvoitteita säädetään 
perustuslain 94 §:ssä. Perustuslain 95 §:n mukaan valtiosopimus ja muut kansain-
välisen velvoitteen lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset saatetaan voimaan 
lailla, tasavallan presidentin asetuksella tai lain nojalla myös muulla asetuksella.  

Perustuslaissa tarkoitettu lainsäädännön ala kattaa kaikki aineelliselta luonteel-
taan lain alaan kuuluvat määräykset. Tällaisia ovat esimerkiksi määräykset, joiden 
tarkoittamista asioista on perustuslain mukaan säädettävä lailla. Kysymykseen ei 
vaikuta, onko jokin määräys ristiriidassa vai sopusoinnussa Suomessa lailla anne-
tun säännöksen kanssa (esimerkiksi PeVL 6/2000 vp) tai onko asiasta ennen uu-
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den perustuslain voimaantuloa vallinneen käsityksen mukaan muutoin ollut mah-
dollista säätää lakia alemmantasoisella säädöksellä.

Valiokunnan tulkintakäytännössä katsotaan, että eduskunta antaa nimenomaisella 
päätöksellä myös suostumuksen sellaisten sopimusmääräyksiä koskevien varau-
mien, selitysten ja julistusten antamiseen, jotka vaikuttavat Suomen kansainvälis-
ten velvoitteiden sisältöön tai laajuuteen itse sopimuksiin verrattuna (esimerkiksi 
PeVL 16/2005 vp). Eduskunnan suostumus tarvitaan lisäksi sellaisen varauman 
tai vastaavan peruuttamiseen, jonka eduskunta on hyväksynyt tai jonka hyväksy-
misestä eduskunnan olisi nykyisin vallitsevan perustuslaintulkinnan mukaan tullut 
päättää (esimerkiksi PeVL 4/2006 vp). 

Perustuslakivaliokunta on korostanut, että kansainvälisten velvoitteiden hyväksy-
mistä ja voimaansaattamista (myös irtisanomista) koskevissa hallituksen esityk-
sissä on tehtävä tarkkaan selkoa kansainvälisen sopimuksen lainsäädännön alaan 
kuuluvista seikoista (PeVL 38/2000 vp ja PeVM 2/2006 vp). Tämä velvoite vaikut-
taa kansainvälisiä sopimusvelvoitteita koskevien hallituksen esitysten laajuuteen. 
Esitysten laajuuteen vaikuttaa samoin se, että valiokunta edellyttää hallituksen 
esityksissä kiinnitettävän huomiota toimivallan jakautumiseen yhteisön ja jäsen-
valtion välillä. Myös näitä kysymyksiä edellytetään selostettavan tarkasti hallituk-
sen esityksissä (esimerkiksi PeVL 6/2005 vp). 

Perustuslakiuudistuksen voimaantulon jälkeen on perustuslakivaliokunnan lausun-
tokäytännön pohjalta vakiintunut tavaksi, että eduskunta hyväksyy sen suostu-
musta vaativat valtiosopimukset ja muut kansainväliset velvoitteet kokonaisuu-
dessaan. Perustuslakivaliokunta ei kuitenkaan ole nähnyt ehdotonta estettä sil-
le, että eduskunnan hyväksyminen rajataan joissakin tilanteissa koskemaan vain 
eduskunnan hyväksymistä vaativia velvoitteen määräyksiä. Valiokunta on toisaalta 
katsonut tällaisesta poikkeuksellisesta tilanteesta voivan olla kysymys ainoastaan, 
jos eduskunnan hyväksymistä vaativa velvoitteen osa muodostaa sen muista osis-
ta selvästi erillisen ja niistä yhtä hyvin teknisesti kuin asiallisesti riippumattoman, 
itsenäisen kokonaisuuden.1  

   Perustuslain voimaantulon jälkeen eräitä asetuksella aikaisemmin voi-
maan saatettuja kansainvälisiä sopimuksia on saatettu eduskunnan 
käsiteltäväksi. Näin meneteltiin esimerkiksi hallituksen esityksessä HE 
32/2004 vp, jossa oli kysymys pakolaisten oikeusasemaa koskevaan 

1 Perustuslakivaliokunta hyväksyi eduskunnan suostumuksen ulkopuolelle jättämisen hallituksen 
esityksessä HE 134/2004 vp. Hallituksen esitys koski vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekul-
jetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) A liitteen muutosten hyväksymistä ja näiden 
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamista. Valiokunnan mukaan kysymys oli 
hyvin teknisluonteisista, vaarallisten aineiden kuljetuksiin erikoistuneeseen ammattihenkilöstöön 
kohdistuvista sellaisista määräyksistä, jotka PL 80 §:n kannalta soveltuvat asetuksella ja osin vi-
ranomaismääräyksillä annettaviksi.
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yleissopimukseen (SopS 77/1968) ja siihen liittyvään ns. New Yorkin 
pöytäkirjaan (SopS 78/1968) tehtyjen varaumien osittaisen peruutta-
misen hyväksymisen lisäksi kummankin mainitun sopimuksen laintasoi-
sesta voimaansaattamisesta. 

   Hallituksen esityksessä menettelyä perustellaan sillä, että kysymys on 
huomattavista kansainvälisistä sopimuksista.2 Perusteluissa myös tode-
taan, että voimaansaattamista koskevien säädösten tason nostaminen 
johtaisi merkittävän työlääseen kansainvälisiä sopimuksia koskevaan 
lainsäädäntöhankkeeseen.  

 
Perustuslain 96 §:n mukaan eduskunta käsittelee ehdotukset sellaisiksi säädök-
siksi, sopimuksiksi tai muiksi toimiksi, joista päätetään EU:ssa ja jotka muutoin 
perustuslain mukaan kuuluisivat eduskunnan toimivaltaan. Perustuslain 97 §:ssä 
säädetään lisäksi eduskunnan tiedonsaantioikeudesta kansainvälisissä asioissa. 

Valtioneuvosto käyttää perustuslain 3 §:n 2 momentin mukaan hallitusvaltaa ja 
sillä on perustuslain 65 §:ssä tarkoitettu yleistoimivalta hallitus- ja hallintoasiois-
sa. Yleistoimivaltansa nojalla ja lainalaisuusperiaatteen puitteissa valtioneuvosto 
voi ohjata valtion hallintokoneistoa ja antaa tässä tarkoituksessa hallinnon sisäisiä 
määräyksiä, vaikka määräystenantovallasta ei olisikaan lailla erikseen säädetty.  
Samoin ministeriöt, joiden tulee perustuslain 68 §:n 1 momentin mukaan vastata 
hallinnon asianmukaisesta toiminnasta toimialallaan, voivat ilman lailla säädet-
tyä nimenomaista valtuuttakin antaa hallinnon sisäisiä määräyksiä omalla hallin-
nonalallaan. 

Valtioneuvoston ja kunkin ministeriön tehtäviin liittyvän yleistoimivallan nojalla voi-
daan kuitenkin antaa vain valtion viranomaisia velvoittavia hallinnon sisäisiä mää-
räyksiä. Hallinnon sisäinen määräys ei voi koskea esimerkiksi yksityisiä henkilöitä 
tai yhteisöjä eikä kuntia, joiden itsehallinnosta säädetään perustuslain 121 §:ssä. 
Joissakin tapauksissa valtion viranomaista velvoittavalla hallinnon sisäisellä mää-
räyksellä tosin voi teknisten tai muutoin asialliselta merkitykseltään vähäisten yk-
sityiskohtien osalta olla myös hallinnon ulkopuolelle ulottuvia sivuvaikutuksia.

Perustuslain 67 §:n 1 momentin mukaan valtioneuvostolle kuuluvat asiat ratkaistaan 
valtioneuvoston yleisistunnossa tai asianomaisessa ministeriössä. Yleisistunnossa 
ratkaistaan laajakantoiset ja periaatteellisesti tärkeät asiat sekä ne muut asiat, 
joiden merkitys sitä vaatii. Hallituksen esitysten antamisesta päättää presidentti 
valtioneuvoston yleisistunnon ratkaisuehdotuksesta. 

2 Tuolloin voimassa ollut hallitusmuodon II luku koski vain Suomen kansalaisten yleisiä oikeuksia. 
Pakolaisten oikeusasemaa ei sen vuoksi mielletty lainsäädännön alaan kuuluvaksi. Tilanne muuttui 
viimeistään vuonna 1995 perusoikeusuudistuksessa.
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Perustuslain 67 §:n 2 momentin mukaan valtioneuvostossa käsiteltävät asiat on 
valmisteltava asianomaisessa ministeriössä. Momentin mukaan valtioneuvostossa 
voi lisäksi olla ministerivaliokuntia asioiden valmistelua varten. Lakisääteisiä mi-
nisterivaliokuntia ovat talouspoliittinen ministerivaliokunta, raha-asiainvaliokunta, 
EU-ministerivaliokunta ja ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta.

Perustuslain 68 §:n mukaan kukin ministeriö vastaa toimialallaan valtioneuvos-
tolle kuuluvien asioiden valmistelusta ja hallinnon asianmukaisesta toiminnas-
ta. Ministeriöiden toimialasta ja asioiden jaosta niiden kesken sekä valtioneu-
voston muusta järjestysmuodosta säädetään valtioneuvostosta annetulla lailla 
(175/2003).  

Tarkemmin ministeriöiden välisestä toimivallanjaosta säädetään valtioneuvoston 
ohjesäännöllä (262/2003, jäljempänä VNOS).   Ministeriöiden toimialoista sää-
detään VNOS 3 luvussa. VNOS 11 §:n mukaan kukin ministeriö käsittelee muun 
muassa oman toimialansa lainvalmisteluasiat ja kansainväliset asiat. VNOS 10 §:n 
3 momentin mukaan ministeriöt toimivat tarpeen mukaan yhteistyössä keskenään 
toimivaltaisen ministeriön johdolla. Pysyviä yhteistyöelimiä ministeriöillä ovat 
kansliapäällikkökokous ja valmiuspäällikkökokous.  

VNOS 45 §:n mukaan kansliapäälliköiden tehtäviin kuuluu muun muassa huo-
lehtia lainsäädännön valmistelun laadusta ministeriöissä. VNOS 14 §:n 1 kohdan 
mukaan oikeusministeriön toimialaan kuuluvat lainvalmistelu valtiosääntöoikeu-
den, yleisen hallinto-oikeuden, yksityisoikeuden sekä rikos- ja prosessioikeu-
den alalla. VNOS 14 §:n 2 kohdan mukaan oikeusministeriön toimialaan kuuluu 
myös valtioneuvoston lainvalmistelun kehittäminen ja EU-oikeudellinen neuvonta. 
Oikeusministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen (543/2003) 1 §:n mukaan 
oikeusministeriön tehtäväksi kuuluvat myös muut lainsäädäntöasiat, jotka eivät 
kuulu toisen ministeriön toimialaan.

Merkittävien hallituksen esitysten antamista saattaa edeltää asian käsittely val-
mistelevasti hallituksen iltakoulussa, jonka käsittelytavat ovat tapaoikeudellisia. 
Hallituksen iltakoulussa käsiteltävien esitysten määrä on vuosittain kuitenkin var-
sin pieni. Iltakoulun lisäksi hallituksen neuvotteluissa käsitellään ajankohtaisia esi-
tyksiä ja niihin liittyviä kysymyksiä epävirallisesti. Käsittelyt iltakoulussa ja keskus-
telut hallituksen neuvottelussa valmistelevat asian käsittelyä ja päätöksentekoa.

Osaa hallituksen esityksistä käsitellään hallituspuolueiden edustajista koostuvissa 
ministeriryhmissä, jotka asetetaan hallituskauden ajaksi. Esimerkiksi viestintäpo-
liittinen ministeriryhmä käsittelee kaikki viestintämarkkinoihin liittyvät merkityk-
selliset säädöshankkeet sekä hankkeen asettamisvaiheessa että ennen esityksen 
antamista eduskunnalle. 



40

Hallitusohjelmaan sisältyvistä hankkeista valtaosaa ei siten käsitellä koko valtio-
neuvoston piirissä ennen kuin hallituksen esityksen antamisesta päätetään. Suuri 
osa vuosittain annettavista hallituksen esityksistä ei liity hallitusohjelmaan, vaikka 
niissäkin on kysymys oikeusjärjestyksen kehitykseen kokonaisuutena vaikuttavista 
hankkeista. Valtioneuvosto ei näin ollen myöskään käy keskustelua säädöspoliit-
tisista yleisistä kysymyksistä tai kysymyksistä, joissa tarkasteltaisiin sääntely-ym-
päristön yhteisvaikutuksia yritysten ja kansalaisten kannalta. 

Valtioneuvostotasoisen koordinoinnin puutteet lainvalmistelussa heijastuvat hal-
lituksen esitysten eduskuntakäsittelyyn, jossa säännösehdotuksiin tehdään vielä 
varsin runsaasti muutoksia ja suoranaisia korjauksia. Valiokuntakäsittelystä saat-
taa muodostua varsin pitkä. 

Valtioneuvostotasoisen säädösvalmistelun johtamisen ja strategisen tason ohja-
uksen ja koordinoinnin vähäisyys on havaittu selväksi puutteeksi myös äskettäin 
valmistuneessa Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomuksessa ”EU-
säädösten kansallinen käsittely erityisesti taloudellisten vaikutusten arvioinnin 
kannalta” (tarkastuskertomus 122/2006).3  

Laintarkastuksesta säädetään VNOS 30 §:ssä. Laki- ja asetusehdotukset on toimi-
tettava oikeusministeriöön tarkastettaviksi, jollei asian kiireellisyydestä välttämät-
tä muuta johdu. Tarkastettavaksi ei kuitenkaan tarvitse toimittaa merkitykseltään 
vähäisiä asetusehdotuksia. 

Valtioneuvoston esittelijän oppaan (2004) mukaan pakollisista lausunnoista on 
oltava maininta esittelylistassa ja tärkeiden lausuntojen sisältö on todettava muis-
tiossa.  

Tarkempia säännöksiä tarkastuksesta on oikeusministeriön työjärjestyksen 
43 §:ssä. Tarkastuksessa on kiinnitettävä huomiota siihen, että ehdotuksessa on 
otettu asianmukaisesti huomioon voimassa oleva oikeus ja ehdotusten laatimista 
koskevat ohjeet. Niin ikään on huolehdittava siitä, että ehdotus on esitystavaltaan 
täsmällinen ja johdonmukainen sekä sanonnaltaan virheetön ja ymmärrettävä. 
Suomenkielisen ja ruotsinkielisen tekstin tulee olla asiallisesti samansisältöisiä. 

Jos tarkastuksessa havaitaan, että säädösehdotus on niin puutteellinen, ettei tar-
vittavien korjausten ja huomautusten tekeminen tarkastuksen yhteydessä käy 
sopivasti päinsä, ehdotus on palautettava valmistelijalle, jolle on samalla ilmoi-
tettava todetuista puutteista ja virheistä. Tarkastustoimiston lausunto ei sido asi-
anomaista ministeriötä eikä tarkastuksessa havaittu esityksen huomattava puut-
teellisuus siten estä luonnoksen käsittelyn etenemistä valtioneuvoston päätettä-

3 Tarkastuskertomus 122/2006 s. 91–92. 
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väksi. Tarkastustoimiston korjausehdotukset eivät muutoinkaan ole sitovia, vaikka 
niitä käytännössä yleensä noudatetaankin. 

Työjärjestyksen mukaan lainvalmisteluosaston osastopäällikölle on ilmoitettava 
tarkastuksessa esiin tulleista oikeusministeriön toimialan kannalta merkittävistä 
asioista sekä tarpeen mukaan ehdotuksen palauttamisesta valmistelijalle.
  
   Tarkastettujen lakien osuus nousi 1990-luvulla 1980-luvun puoliväliin 

verrattuna 40 %:sta 70–80 %:iin ja kaikkien tarkastettujen säädös-
ten osuus vastaavasti 30 %:sta 60–70 %:iin.4 Vuosina 2002–2004 tar-
kastustoiminnan kattavuus ja joutuisuus olivat laskussa. Tilanne on 
vuonna 2005 parantunut. Tuolloin laeista tarkastettiin 80 % ja kaikista 
säädöksistä 64 %. Vuonna 2005 tarkastettiin yhteensä 386 hallituksen 
esitys- ja asetusehdotusta. Tarkastetuissa esityksissä oli yhteensä 649 
säädösehdotusta ja 6 037 pykälää.5

   Tarkastuksen ulkopuolelle jääneistä hallituksen esityksistä voidaan mai-
nita esimerkiksi hallituksen esitys työntekijän eläkelaiksi (HE 45/2005 
vp), jonka valmisteleva ministeriö itse veti pois tarkastuksesta vedoten 
aikataulun kiireisyyteen. Mainittu hallituksen esitys herätti eduskunnan 
täysistunnossa maaliskuussa 2006 laajaa keskustelua lainsäädännön 
laadusta. 

VNOS 31 §:ssä säädetään valtiovarainministeriön lausunnon hankkimisesta. 
Ministeriön lausunto on hankittava silloin, kun jonkin muun ministeriön valmistel-
tavana olevalla asialla on huomattava kansantaloudellinen tai valtiontaloudellinen 
merkitys. 

4  Suomessa korkeimpien oikeuksien jäsenistä koostunut kolmijäseninen laintarkastuskunta toimi 
vuodesta 1960 alkaen. Sen tehtävänä oli antaa pyynnöstä lausuntoja säädösehdotuksista, jotka 
sisälsivät valtiosäännön, oikeusjärjestelmän keskeisten periaatteiden tai kansalaisten oikeussuoja 
kannalta merkittäviä säännöksiä sekä myös keskeisistä yksityisoikeuden, rikos- ja prosessioikeu-
den, hallinto-oikeuden, talousoikeuden ja ympäristöoikeuden alaan kuuluvista säädösehdotuksis-
ta. Laintarkastuskuntaa perustettaessa ja myöhemmin sen toimintaa uudelleen järjestettäessä 
ilmaistu tavoite kaikkien laajakantoisten lakiehdotusten tarkistamisesta ei toteutunut, koska lau-
suntoja pyydettiin varsin vähän ja pyydetyistäkin lausunnoista suurin osa koski oikeusministeriön 
omia hankkeita. Toimintansa aikana laintarkastuskunta antoi keskimäärin noin kolme lausuntoa 
vuodessa ja lausuntojen käsittely saattoi venyä hyvin pitkäksi. Laintarkastuskunnan toiminta lope-
tettiin aluksi väliaikaisesti vuosiksi 1993–1995 (HE 123/1992 vp). Laintarkastuskunta lakkautettiin 
vuoden 1996 lopusta. Hallituksen esityksessä (HE 119/1996 vp) korostettiin, että laintarkastuskun-
nan toiminnassa eivät olleet toteutuneet ajatukset kaikkien merkittävien hankkeiden tarkastami-
sesta, joten sen toiminta ei ollut myöskään vaikuttanut yleisesti lainvalmistelun tasoa nostavasti. 
Lakivaliokunnan mukaan laintarkastuskuntatyyppisen elimen sijasta korkeimpien oikeuksien eri-
tyisasiantuntemusta voidaan hyödyntää joustavalla lausuntomenettelyllä, jossa korkeimmat oikeu-
det voivat itse harkita lausunnon antamisen tarpeellisuutta, ja käyttämällä näiden tuomioistuinten 
jäseniä suostumuksensa mukaisesti lainvalmistelun asiantuntijatehtävissä (LaVM 14/1996 vp).  

5  Tarkastustoimiston päällikkö Markku Tyynilän muistio 9.2.2006.
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Hallituksen esityksistä pyydetään valmistelun kuluessa laajalti ministeriöiden lau-
suntoja. Oikeusministeriö arvioi esityksiä valmisteluvastuulleen kuuluvien lainsää-
däntöalueiden kannalta. Näihin arvioitaviin alueisiin kuuluu muun muassa val-
tiosääntöoikeus, hallinto-oikeus, informaatio-oikeus, yksityisoikeus ja rikosoikeus. 
Käytännössä oikeusministeriön lausunnoissa eri ministeriöille on viime vuosina kä-
sitelty laajimmin valtiosääntöoikeudellisia kysymyksiä. Oikeusministeriön vastuulle 
kuuluu myös valtioneuvoston lainvalmistelun kehittäminen, jota lausuntojen anta-
minen osaltaan merkittävästi käytännössä tukee.

   Oikeusministeriön lainvalmisteluosasto antoi vuonna 2003 yhteensä 193 
lausuntoa (786 sivua). Vuonna 2004 lausuntoja annettiin 224 (864 si-
vua). Vuonna 2005 lausuntoja annettiin 194 (763 sivua). Lausunnoista 
suurin osa koskee hallituksen esityksen luonnoksia tai näitä edeltävän 
valmisteluvaiheen asiakirjoja. Lausuntoja annetaan huomattava mää-
rä kansainvälisiin sopimusvelvoitteisiin liittyvien raportointivelvoitteiden 
täyttämiseksi. Lausuntoja annetaan jonkin verran asetusehdotuksista. 

   Julkisoikeuden yksikköön kuuluva lainvalmistelija oli kirjoitusvastuussa ol-
lut esittelijä vuonna 2003 yhteensä 75 lausunnossa, vuonna 2004 yhteensä 
114 lausunnossa ja vuonna 2005 yhteensä 119 lausunnossa. Lausuntojen 
edellä tarkoitetuissa yhteismäärissä eivät ole mukana eurooppaoikeuden 
yksikössä annetut lausunnot ja yksikössä valmistellut muistiot esimerkiksi 
EU-säädösehdotuksen oikeusperustan valintaa koskevista kysymyksistä, 
ihmisoikeusvalituksiin ja yhteisöjen tuomioistuimessa vireillä oleviin asioi-
hin annetut lausunnot ulkoasiainministeriölle eivätkä eduskunnan valio-
kunnissa asiantuntijakuulemisissa annetut lausunnot. Näiden lausuntojen 
yhteismäärä on vuositasolla huomattavan suuri. 

   Vuoden 2006 alussa (7.6.2006 mennessä) on annettu 114 lausuntoa, 
joissa on yhteensä 449 sivua. Julkisoikeuden yksikköön kuuluva valmis-
telija on ollut esittelijävastuussa 71 lausunnossa (osuus 62,2 % anne-
tuista lausunnoista).  

   Vuosina 2003–2005 on annettu eniten lausuntoja ulkoasiainministeriöl-
le (mainittuina vuosina 41, 50 ja 43 lausuntoa). 

   
   Vuonna 2003 annettiin 25 lausuntoa liikenne- ja viestintäministeriölle ja 

23 lausuntoa ympäristöministeriölle. Kauppa- ja teollisuusministeriölle 
annettiin 17 lausuntoa ja sosiaali- ja terveysministeriölle 15 lausuntoa.  

   Vuonna 2004 annettiin 24 lausuntoa kauppa- ja teollisuusministeriölle 
sekä saman verran lausuntoja myös liikenne- ja viestintäministeriölle. 
Mainittuna vuonna annettiin 22 lausuntoa sisäasiainministeriölle. Valtio-
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varainministeriölle ja ympäristöministeriölle annettiin kummallekin 15 
lausuntoa. 

   Vuonna 2005 annettiin 29 lausuntoa liikenne- ja viestintäministeriölle ja 
19 lausuntoa sosiaali- ja terveysministeriölle. Mainittuna vuonna annet-
tiin 16 lausuntoa sisäasiainministeriölle ja 15 lausuntoa maa- ja metsä-
talousministeriölle.  

VNOS 32 §:n mukaan toimivaltaisen ministeriön on pyydettävä lupa toiselta mi-
nisteriöltä asian esittelemiseen silloin, kun ministeriössä käsiteltävä asia kuuluu 
toisen ministeriön toimialaan.  

Esittelylupamenettely ei muodollisesti ulotu sellaisiin muutoksiin, joissa ministeriö 
sisällyttää omaan lainsäädäntöönsä toisen ministeriön valmisteluvastuuseen vai-
kuttavia säännöksiä, kuten esimerkiksi asiakirjojen salassapitoa tai muutoksen-
hakua hallintotuomioistuimeen koskevia säännöksiä. Toisen ministeriön mahdolli-
suus vaikuttaa hallituksen esitykseen jää lausuntopyyntömenettelyn varaan.  

Perustuslain 108 §:n mukaan valtioneuvoston oikeuskanslerin tehtäviin kuu-
luu valvoa valtioneuvoston ja tasavallan presidentin virkatointen laillisuutta. 
Laillisuusvalvonnan sisällön sekä oikeuskanslerinviraston valtioneuvostoasiain 
osaston työn kannalta merkittävin valtioneuvostovalvonnan keino on viikoittainen 
valtioneuvoston esittelylistojen tarkistaminen. Valtioneuvoston yleisistuntoon ja 
presidentin esittelyyn tulevien asioiden käsittelyyn liittyvät merkitykselliset oikeu-
delliset seikat pyritään selvittämään etukäteen. 

Tässä tarkoituksessa ministeriöt voivat ennakollisesti pyytää lausuntoa tai muuta 
kannanottoa oikeuskanslerilta. Oikeuskanslerin vuoden 2004 toimintakertomuk-
sen mukaan lausuntoja ja muita vastauksia on annettu muun muassa ministeri-
öiden toimivallan jakoa ja toimivaltaa koskevista kysymyksistä sekä asetuksenan-
tovallan laajuutta ja asetusten voimaantuloa koskevista kysymyksistä. Lausuntoja 
ja kannanottoja on annettu myös perustuslain 80 §:n 2 momentissa tarkoitetuista 
yksilöiden oikeuksien ja velvollisuuksien perusteista. 

Käytännössä listavalvonnassa asiakirjat saapuvat kaksi päivää ennen esittelyä, 
joskus myöhemminkin. Ministeriöiden esittelijät korjaavat useimmissa tapauksissa 
esittelylistapuutteet ennen esittelyä. Joissakin yksittäistapauksissa asioiden esitte-
lyä joudutaan siirtämään. 

   Listavalvonnan mahdollisuudet on syytä suhteuttaa valtioneuvostossa 
käsiteltävien asioiden määrään. Vuonna 2004 valtioneuvoston yleisis-
tunnossa käsiteltiin yhteensä 1 732 asiaa (edellisenä vuonna 1 588), 
joista Tasavallan presidentti teki valtioneuvostossa 832 (688) päätöstä. 
Valtioneuvoston yleisistuntoja oli 66 (63) ja presidentin esittelyjä 39 
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(40). Valtioneuvoston ratkaisutoimintaan liittyi 83 valtioneuvoston kir-
jelmää, joilla EU-asioita saatettiin eduskunnan käsiteltäväksi.  Vuonna 
2005 valtioneuvoston yleisistunnossa käsiteltiin 1 527 asiaa, joista 
Tasavallan presidentti teki valtioneuvostossa 744 päätöstä.6

   Hallituksen esityksistä tarkistetaan listavalvonnassa, että niissä on tarvit-
taessa käsitelty lakiehdotusta perus- ja ihmisoikeussäännösten kannalta. 
Yksittäisten säännösten osalta edellytetään, että niiden suhdetta perus-
tuslain 2 luvussa säädettyihin perusoikeuksiin on yksilöidysti käsitelty ja 
arvioitu. Tarkastuksessa kiinnitetään huomiota yksilöiden oikeuksien ja 
velvollisuuksien perusteita koskevien säännösten täsmällisyyteen ja tark-
karajaisuuteen. Jos kysymys on uudesta tai jossain määrin avoimesta 
asiasta, edellytetään, että lakiehdotuksen perusteluihin on lisätty mainin-
ta perustuslakivaliokunnan lausunnon hankkimisesta. Vuoden 2004 ker-
tomuksessa todetaan, että perusoikeuskysymysten käsittely on hallituk-
sen esityksissä yleistynyt ja perusoikeuspunninnat ovat syventyneet. 

   Valtioneuvoston asetusten tarkastuksessa kiinnitetään huomiota täs-
mälliseen valtuutukseen sekä muutoinkin tarkastetaan, että säädöstaso 
on oikea ja että asetus ei sisällä sellaista, mistä perustuslain 80 § edel-
lyttää säädettäväksi lain tasolla. 

   EU-asioiden listavalvonnassa kiinnitetään huomiota siihen, että EU-sää-
dösehdotukset toimitetaan asianmukaisesti ja ajoissa eduskunnalle. Samoin 
kiinnitetään huomiota oikeudellisen perustan esille tuomiseen. Jos toimival-
taperuste on tulkinnanvarainen, edellytetään, että tulkinnanvaraisuus käy 
ilmi muistiosta samoin kuin valtioneuvoston kanta tähän kysymykseen. 

   Vuoden 2004 kertomuksen mukaan huomiota kiinnitetään myös muistioi-
den selkeyteen ja siihen, että ne sisältävät selvityksen ehdotuksen suhtees-
ta Suomen lainsäädäntöön. Muistioista tulee ilmetä valtioneuvoston kanta 
ehdotukseen siinäkin tapauksessa, että kysymys on alustavasta kannasta. 

Oikeuskansleri on esittänyt EU-menettelyjen tarkistustoimikunnan mietinnöstä 
(Eduskunnan kanslian julkaisu 2/2005) antamassaan lausunnossa eduskunnan 
puhemiesneuvostolle, että kirjelmiin tulisi sisällyttää erillinen osa EU-säädöseh-
dotuksen suhteesta perustuslain säännöksiin erityisesti perusoikeuksien näkökul-
masta. Oikeuskansleri on pitänyt lisäystä tarpeellisena, koska ehdotuksilla on en-
tistä enemmän perusoikeuskytkentöjä muun muassa poliisi- ja rikosoikeudellisen 
yhteistyön alueella.  

6 Vuoteen 1993 saakka valtioneuvoston yleisistunnossa käsiteltiin noin 4 000 asiaa vuodessa. 
Tasavallan presidentin esittelyssä ratkaistiin vastaavasti noin 3 500 asiaa vuodessa. Valtioneuvoston 
toimivaltauudistuksen jälkeen valtioneuvostossa ratkaistavien asioiden määrä on vähentynyt huo-
mattavasti, koska monet asiat ratkaistaan asianomaisissa ministeriöissä.
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2.2 Hallitusohjelman toteuttamisesta ja seurannasta

Hallitusohjelman seuranta perustuu valtioneuvostolakiin. Tehtävä kuuluu päämi-
nisterille ja valtioneuvoston kanslialle. Hallitusohjelman toteutumista on seurattu 
eri toimintatavoin vuodesta 1973 lähtien. Vuosina 1995–2003 seuranta oli hanke-
kohtaista (hankesalkku). 

Keväällä 2003 hallitusohjelman toimeenpanon koordinoinnissa siirryttiin uuteen 
ohjelmajohtamisjärjestelmään. Ohjelmajohtamisen tarkoituksena on saada hal-
linto nykyistä tehokkaammin toimimaan hallitusohjelman ja sen painopisteiden 
mukaisesti. Ohjelmajohtamisella pyritään myös systematisoimaan politiikan seu-
rantaa ja arviointia sekä lisäämään verkostomaista työskentelyä ministeriöiden 
välillä.

Ohjelmajohtamisjärjestelmän käytännön toimintamallina ovat hallitusohjel-
man keskeisimmät poikkihallinnolliset tehtäväkokonaisuudet, politiikkaohjelmat. 
Hallitusohjelman toimeenpanoa ja seurantaa varten on otettu käyttöön uudenlai-
nen hallituksen strategia-asiakirja (HSA). Asiakirjan kokoamisesta vastaa valtio-
neuvoston kanslia. Perusperiaate on, että HSA-asiakirja sisältää koko hallituksen 
tasolla seurattavat hallinnonalarajat ylittävät tärkeimmät asiat, joissa hallitus tulee 
tekemään merkittäviä päätöksiä tai toimenpiteitä. HSA-asiakirjaa toteutetaan val-
tiontalouden kehysten ja valtion talousarvion puitteissa. 

   HSA 2004, HSA 2005 ja HSA 2006 on hyväksytty valtioneuvoston peri-
aatepäätöksinä. 

   Valtioneuvoston periaatepäätöksinä on vahvistettu sääntelyyn vaikutta-
via muitakin laaja-alaisia toimenpidekokonaisuuksia, kuten hallituksen 
toimintaohjelma talousrikollisuuden ja harmaantalouden vähentämi-
seksi vuosina 2006–2009 (vahvistettu 9.2.2006), hallituksen kauppapo-
liittinen ohjelma (8.9.2005), hallituksen tasa-arvo-ohjelma 2004–2007 
(16.12.2004), EU:n yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksen sovelta-
minen Suomessa (10.6.2004), kuluttajapoliittinen ohjelma (27.5.2004) 
ja huumausainepoliittinen toimenpideohjelma 2004–2007 (5.2.2004).  

Valtioneuvoston kanslia käynnistää HSA:n laadinnan pyytämällä politiikkaohjel-
milta ja ministeriöiltä poikkihallinnollisten poliitikkojen osalta sisältöehdotuksia. 
HSA-luonnos toimitetaan kehysriiheen taustamateriaaliksi, jonka jälkeen se päi-
vitetään kehyspäätöksen mukaiseksi ja viedään valtioneuvoston vahvistettavaksi. 
Teksteistä tulee käydä ilmi toimintaympäristön keskeiset kehityspiirteet, tarken-
netut vaikuttavuustavoitteet indikaattoreineen, strategisten linjausten mukaiset 
muutokset ja lisäykset toteutussuunnitelmiin.  
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   Ensimmäisissä laadintaohjeissa (kesäkuu 2003) painotettiin asiakirjaan 
otettavien asioiden valintaa horisontaalisuuden, hallitustasoisuuden ja 
hallitusohjelman lisäarvon tuottamisen näkökulmista (yhteiskunnallis-
ten vaikutustavoitteiden konkretisointi ja yhteen kokoaminen toimenpi-
dekokonaisuuksiksi). Seuraavissa ohjeissa (marraskuu 2003) korostet-
tiin vaikutustavoitteiden suurempaa konkreettisuutta ja mitattavuutta. 
Ohjeissa tammikuuta 2005 jokaiseen toimenpidekokonaisuuteen edel-
lytettiin liitettäväksi vaikuttavuustavoitteita ja niiden seurantaan sovel-
tuvia tunnuslukuja. 

Keväällä 2005 valmistui ensimmäinen koko HSA:n kattava vaikutusarviointi. 
Arviointi perustui ministeriöiden tuottamaan laajaan tunnuslukuaineistoon, toi-
menpiteiden kuvauksiin sekä tältä pohjalta esitettyihin arvioihin.   

Politiikkaohjelmat ovat hallitusohjelmassa määriteltyjä laajoja, poikkihallinnol-
lisia tehtäväkokonaisuuksia hallituksen keskeisten tavoitteiden saavuttamiseksi. 
Politiikkaohjelmat koostuvat eri ministeriöiden toimialoihin kuuluvista toimenpi-
teistä, hankkeista ja määrärahoista. Politiikkaohjelmille on määritelty yhteiskun-
nalliset vaikuttavuustavoitteet.

Politiikkaohjelma toimii sitä johtavan ministerin ministeriöstä käsin. Valtioneuvoston 
kanslia vastaa politiikkaohjelmien yhteensovittamisesta ja ohjelmajohtamisme-
nettelyn yleisestä kehittämisestä. Valtioneuvoston kanslian valtiosihteerin johdolla 
toimii yhteistoimintaelimenä ohjelmajohtamisen johtoryhmä.

Pääministeri Matti Vanhasen hallitus on käynnistänyt neljä politiikkaohjelmaa, joi-
ta johtavat ja koordinoivat ohjelmista vastaavat ministerit:

• tietoyhteiskuntaohjelma (pääministeri) 
• työllisyysohjelma (työministeri) 
• yrittäjyyden politiikkaohjelma (kauppa- ja teollisuusministeri) 
• kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelma (oikeusministeri). 

Ohjelmien suunnittelua ja toteutuksen seurantaa varten on perustettu ministeriryh-
mät. Hallinnolliset päätökset politiikkaohjelmiin kuuluvissa asioissa tehdään valtio-
neuvostossa tavanomaisessa järjestyksessä. Politiikkaohjelmia johtavia ministereitä 
avustavat vastuuministeriöihin sijoitetut ohjelmajohtajat. Ohjelmien osa-alueiden 
toteuttamista varten voidaan tarpeen mukaan muodostaa projektiryhmiä.

Politiikkaohjelmien ja HSA-menettelyn toimivuudesta hallitusohjelman toteuttami-
sessa on valmistunut selvitys kesäkuussa 2005 (Verkostojohtamisen mahdollisuu-
det valtioneuvostossa, valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 6/2005).  Selvityksen 
mukaan ohjelmajohtaminen on vahvistanut poliittista ohjausta valtioneuvosto-
työskentelyssä hallitusohjelmalinjausten, HSA-menettelyn käyttöönoton ja politiik-
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kaohjelmien toimijoiden kautta, vaikka ministereiden käsityksen mukaan ja halli-
tuksen arkipäivässä politiikkaohjelmat eivät ole hallitsevassa asemassa. Valtaosa 
haastatelluista virkamiehistä koki poliittisen ohjauksen vahvistuneen. 

   Ohjelmajohtamisen todetaan selvityksessä jossain määrin tehostaneen 
horisontaalista toimintatapaa keskushallinnossa politiikkaohjelmien po-
liittisen painoarvon, asioiden keskinäiskytkentöjen, ministeriöiden väli-
sen yhteistyön tiivistymisen ja uudentyyppisen johtamisotteen vuoksi. 
Selvityksessä katsotaan, että ohjelmajohtamisen mukainen toimintata-
pa on oikeansuuntainen pyrkiessään vähentämään tiukoista sektorira-
joista aiheutuvaa valmistelun kitkaa ja tehottomuutta.7  

   HSA-menettelyn ja HSA-asiakirjan katsotaan selvityksessä vaativan ke-
hittämistä. Haastatellut kokivat menettelyn raskaaksi. Lisäksi epäselvä-
nä pidettiin, mitä asioita asiakirjaan tulee sisällyttää. Menettelyn suh-
de erityisesti TTS-, kehitys- ja budjettimenettelyihin koettiin sekavaksi. 
Asiakirjan strategisuutta korostaisi se, että siihen sisällytettäisiin vain 
koko hallituksen kannalta relevantteja ja koko hallituksen seurannassa 
olevia asioita. Selvityksen mukaan HSA-menettelyn, kuten muidenkin 
valtioneuvoston tasoisten prosessien jatkuva haaste on, että itse pro-
sessin merkitys korostuu liikaa.

2.3 Valmistelupohjan kehityksestä

Valtioneuvostossa tapahtuvan lainvalmistelun muodot ja työtavat ovat muuttu-
neet viime vuosikymmenien aikana. Yleinen kehityssuuntaus on ollut, että valmis-
telussa käytetään vain poikkeuksellisesti tilapäisiä komiteoita tai toimikuntia. Vielä 
1970-luvun alussa komitealaitos oli valtioneuvoston ja ministeriöiden määräaikai-
sen valmistelun keskeinen instituutio. 

Komiteoiden vuotuinen määrä oli 1970-luvulla noin 250, mistä määrä laski 1990-
luvulle tultaessa noin sataan. Vuonna 1998 asetettiin enää 44 komiteaa tai toimi-
kuntaa, joista vain osalla oli varsinaisia säädösvalmistelutehtäviä. Vuonna 1999 
asetettiin enää 11 tällaista valmisteluelintä.

Valtioneuvoston päätös komiteoista kumottiin vuonna 2003, jolloin pyrittiin lisää-
mään ministeriöiden vastuuta määräaikaisen valmistelun ohjaamisesta ja seuran-

7 Ohjelmajohtaminen on ohjaus- ja johtamisjärjestelmänä muodollisesti heikko eli sen perusteella ei 
ole muutettu toimivaltajakoa tai organisaatiorakenteita. Politiikkaohjelmissa korostuu selvityksen 
mukaan ”management by asking”. Suuri osa haastatelluista (ministerit, virkamiehet, sidosryhmät) 
katsoi, että toimivallanjakoa ja rakenteita muuttamalla ei päästä niin hyvään lopputulokseen kuin 
toimintatapoja ja -malleja määrätietoisesti ja pitkäjänteisesti uudistamalla. Keskustelua hallinnon-
alojen rakenteesta ei kuitenkaan selvityksen mukaan ole syytä unohtaa.
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nasta. Päätöksen kumoamisella ei sinänsä haluttu lopettaa laajapohjaista valmis-
telua vaan ainoastaan sen yksityiskohtainen sääntely valtioneuvoston tasolla. 

Komiteatyyppisen valmistelun ovat korvanneet nykyisin työryhmät, selvitysmie-
het, erilaiset projektit, verkostot ja konsulttitoimeksiannot. Valmistelupohjan ka-
ventuminen on tutkimusten ja selvitysten perusteella alkanut jo 1970-luvulla. 

Valtioneuvoston hankerekisterin (HARE) tietojen perusteella 2000-luvulla on vuo-
sittain asetettu enää alle kymmenen määräaikaista toimikuntaa.8 Komiteoita on 
vuoden 2000 jälkeen asetettu vain kolme (toimeentuloturvan muutoksenhakuko-
mitea 2000–2001, tuomioistuinlaitoksen kehittämiskomitea 2001–2003 ja YT-lain 
kokonaisuudistusta selvittävä komitea 2003–2006).

Tapahtunutta valmistelupohjan kaventumiskehitystä kuvaavat hyvin tiedot siitä, 
miten vuonna 2005 annetut hallituksen esitykset on valmisteltu.9 Hallituksen esi-
tyksistä 127 on valmisteltu kapeassa virkamiesvalmistelussa (56 %) ja 98 vas-
taavasti laajempipohjaisesti (44 %). Yhteensä 61 hallituksen esityksessä on tie-
toja toimikunnasta, työryhmästä tai vastaavasta laajemmasta valmisteluelimestä. 
Vuoden 2005 hallituksen esityksistä seitsemässä on käytetty valmisteluvaiheessa 
selvityshenkilöä. 

Hallituksen esityksiin kirjattujen tietojen mukaan 171 esityksen osalta järjestettiin 
joko kuuleminen tai lausuntokierros. Erikseen järjestettyjä kuulemistilaisuuksia 
mainitaan 14 hallituksen esityksessä.  

Vuoden 2005 hallituksen esitysten tarkasteltu paljastaa omalta osaltaan, että val-
mistelun laajapohjaisuus mielletään yleisesti ministeriöissä lausuntomenettelyksi. 
Suurimmasta osasta esityksiä (76 %) on pyydetty lausunnot keskeisiltä tahoilta. 
Lausuntoa on pyydetty muun muassa muilta ministeriöiltä, elinkeinoelämältä taik-
ka eri järjestöiltä. Joidenkin esitysten valmisteluvaiheessa lausuntoja on pyydetty 
useilta kymmeniltä eri tahoilta. 

Kapeassa valmistelussa laaditut hallituksen esitykset ovat koskeneet muun mu-
assa lainsäädännön teknisiä muutoksia, tarkistuksia, soveltamisongelmien vuoksi 
havaittuja korjauksia ja eräiden määräaikojen jatkamista. Lisäksi kapeaa virka-
miesvalmistelua on käytetty esimerkiksi tehtäessä organisaatioiden kokoonpano-
muutoksia ja täsmennettäessä  organisaatioiden tehtäviä. Kapeassa valmistelussa 

8 Päätöksen kumoamisen jälkeen laajapohjaiset valmisteluelimet on asetettu VNOS 7 §:n 3 kohdan 
nojalla, joka koskee valtioneuvoston yleisistunnossa ratkaistavia yhteiskuntapoliittisesti tai talou-
dellisesti merkittäviä hallitus- ja hallintoasioita, joita ei ole säädetty kuuluviksi minkään viranomai-
sen toimivaltaan. 

9 Tarkastelussa eivät olleet talousarviota koskeneet hallituksen esitykset. Vuonna 2005 annettiin yh-
teensä 232 esitystä.
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valmistellaan myös usein kansainvälisten sopimusten voimaansaattamista koske-
via lakeja. Toisaalta myös yksilön ja yritysten oikeuksien kannalta merkittävänä 
pidettäviä verolakeja on valmisteltu suppeassa virkamiesvalmistelussa.

Vuonna 2005 annetuissa laajemmissa esityksissä, kuten esimerkiksi ulosottolain 
muutoksessa, on käytetty valmisteluvaiheessa työryhmää ja selvitysmiehiä. Myös 
muun muassa osakeyhtiölakia, työntekijän eläkelakia, toimeentuloturvan muutos-
ta, valtionosuusjärjestelmän muutosta, tekijänoikeuslakia ja rikosvahinkolain uu-
distusta on valmisteltu laajassa valmisteluryhmässä. Joissakin yhteiskunnallisesti 
merkittävissä asioissa, kuten esimerkiksi opiskelijoiden opintososiaalisen aseman 
parantamiseen taikka työllisyysasteen nostamiseen tähtäävissä esityksissä, on 
käytetty selvitysmiehiä ja työryhmää sekä laajoja kuulemisia. Perustuslain edellyt-
tämiä lakimuutoksia ja kansalaisten oikeusturvaa sekä oikeuksia ja velvollisuuksia 
koskevia hallituksen esityksiä on siten valmisteltu laajemmassa kokoonpanossa.   

Valmisteluvaiheen ratkaisevaa merkitystä kuvaa myös tieto siitä, että syksyllä 2005 
antamatta jääneiden hallituksen esitysten osalta yleisin syy oli hallituksen esityk-
sen vaativuuden virheellinen arviointi (19 hallituksen esitystä). Toisaalta syksyllä 
2005 jäi antamatta 15 hallituksen esitystä valmistelun resurssipulan vuoksi ja 6 
esitystä sen vuoksi, että osapuolten välillä vallitsi erilaisia näkemyksiä.10  

Lainvalmistelun kansliapäällikköryhmän loppumietinnössä ”Tehokkaampaa, suun-
nitelmallisempaa ja hallitumpaa lainvalmistelua” (Valtioneuvoston kanslian julkai-
susarja 13/2005) todetaan, että valmistelun laajapohjaisuuden edistämiseksi on 
tärkeää kytkeä sidosryhmät valmisteluun mukaan mahdollisimman aikaisessa vai-
heessa. Sidosryhmät kykenevät tällöin seuraamaan suunnitteilla olevan lainsää-
dännön arvioituja vaikutuksia läpi koko valmisteluprosessin. Tällaista arviointimah-
dollisuutta ei synny, jos vaikuttaminen suunnitteilla olevaan lainsäädäntöön supis-
tuu kuulemisvaiheeseen, vaikka kuulemisvaiheessa onkin mahdollista saada vielä 
pohdittavaksi sidosryhmien asiantuntemukseen perustuvien näkemyksiä. Sidos-
ryhmäosallistumisessa, tapahtuipa tämä sitten valmistelussa tai kuulemisessa, tu-
lisi ylipäätään luoda yhtenäisiä valmistelukäytäntöjä. 

Lainvalmistelun kansliapäällikköryhmän mukaan laajapohjaisessa valmistelus-
sa on edellytettävä, että valmisteluelimen puheenjohtaja on riittävän kokenut. 
Vastaavasti on tärkeää huolehtia, että työskentelyyn osoitetaan riittävä, usein 
päätoiminen sihteeristö. 

Tapahtuneen valmistelupohjan kehityksen johdosta valtiovarainministeriö asetti 
huhtikuussa 2005 työryhmän, jonka tehtäväksi annettiin laatia ehdotukset hyvän 
valmistelun periaatteiksi sekä toimenpiteiksi laajapohjaisen valmistelun käytön 
edistämiseksi säädös- ja muussa määräaikaisessa valmistelussa ministeriöissä. 

10 Muistio hallitussihteeri Marika Paavilainen (VNK) 27.2.2006.
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Työryhmä on raportissaan ”Laajapohjaisen valmistelun kehittäminen” (VM:n työ-
ryhmämuistioita 1/2006) esittänyt valtioneuvoston ohjesäännön muuttamista niin, 
että siitä selkeästi kävisi ilmi valtioneuvoston yleisistunnon mahdollisuus asettaa 
tilapäisiä elimiä valmistelemaan yhteiskuntapoliittisesti merkittäviä hankkeita. 
Työryhmä on myös esittänyt kannanottoja hyvän valmistelun ominaisuuksista, 
esiselvitysten tekemisestä, hankkeen asettamisesta, organisoinnista ja työsken-
telystä.   

2.4 EU-valmistelun yhteensovitusjärjestelmästä

EU-säädöshankkeiden valmistelua varten on luotu jo Suomen EU-jäsenyyden al-
kuvaiheessa oma menettelynsä (yhteensovitusjärjestelmä), jossa toimijoita on ko-
timaista vastaavaa valmistelua enemmän ja jossa ministeriöiden rooli ei ole yhtä 
korostunut kuin hallituksen esitysten valmistelussa. Ministeriöt vastaavat sinänsä 
myös EU-säädöshankkeiden valmistelusta, mutta niiden välinen yhteistyö on laa-
jempaa ja koordinoidumpaa kuin kansallisissa hankkeissa. 

Myös eduskunnalla on poikkeava rooli EU-säädösvalmistelussa. Kansallisten sää-
döshankkeiden valmistelussa eduskunta ei osallistu itse valmisteluun, kun taas 
EU-säädöshankkeissa eduskunta ottaa kantaa hankkeisiin jo valtioneuvostovai-
heen valmistelun aikana. 

EU-asioiden valmistelun yhteensovitusjärjestelmä on pysynyt pääpiirteissään 
muuttumattomana Suomen koko EU-jäsenyyden ajan. Järjestelmä muodostuu 
kansallisten yhteensovituselinten hierarkkisesta rakenteesta, jossa ylimpänä on 
EU-ministerivaliokunta, sen alaisuudessa EU-asioiden komitea ja komitean alai-
suudessa toimivat EU-jaostot. Jäsenyyden aikana jaostojen määrä on vähentynyt. 
Yhteensovitusjärjestelmän toimivuudesta vastaa valtioneuvoston EU-sihteeristö. 
Yhteensovitusjärjestelmään kuuluvat lisäksi ministeriöiden EU-koordinaattorit, joi-
ta voi ministeriössä olla useita. Myös Suomen pysyvä edustusto EU:ssa osallistuu 
EU-asioiden valmisteluun. 

Jaostot käsittelevät toimialaansa kuuluvia EU-asioita tarkoituksenaan saada ai-
kaan sovitettu kanta kustakin asiasta. Jaoston rooli on neuvoa-antava. EU-ko-
mitean alaiset jaostot on muodostettu asiasektoreittain ja tällä hetkellä niitä on 
37. Osa jaostoista toimii hyvinkin aktiivisesti ja säännöllisesti, osa käytännössä 
projektiluontoisesti.

   Jaostot voivat kokoontua suppeassa ja laajassa kokoonpanossa. 11 
Suppeaan kokoonpanoon kuuluvat toimivaltaisten ministeriöiden virka-

11 Esimerkiksi EU-jaosto 23 (ympäristö) kokoontuu säännönmukaisesti laajassa kokoonpanossa. 
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miehet ja lisäksi esimerkiksi keskusvirastojen edustajat. Laajaan ko-
koonpanoon kuuluvat lisäksi etujärjestöjen ja muiden intressitahojen 
edustajat. Jokaiseen jaostoon kuuluu lisäksi EU-sihteeristön edustaja 
sekä Ahvenanmaan maakunnan hallituksen edustaja.   

 EU-asioiden komitea toimii neuvoa-antavana ja sovittelevana elimenä. Komitea 
käsittelee merkittäviä, useita ministeriöitä koskevia asioita sekä sellaisia asioita, 
joista jaostomenettelyssä ei ole päästy yksimielisyyteen. EU-asioiden komitea voi 
samoin kuin jaostot käsitellä asioita myös kirjallisessa menettelyssä.

   EU-asioiden komiteassa on edustus kaikista ministeriöistä, tasavallan 
presidentin kansliasta, oikeuskanslerin virastosta, Suomen Pankista 
ja Ahvenanmaan maakunnan hallituksesta. EU-asioiden komitean pu-
heenjohtaja on valtioneuvoston EU-sihteeristön päällikkö (EU-asioiden 
valtiosihteeri). 

EU-asioiden ministerivaliokunta vahvistaa Suomen toimintalinjat kaikkiin EU:n 
virallisiin ja epävirallisiin kokouksiin toimivaltaisen ministerin esittelystä. 
Ministerivaliokunta käsittelee pääsääntöisesti kaikki poliittisesti, taloudellisesti ja 
oikeudellisesti merkittävät EU-asiat. Valiokuntaan kuuluvat puheenjohtajana pää-
ministeri ja jäseninä valtiovarainministeri, ympäristöministeri, opetusministeri, ul-
koasiainministeri, kauppa- ja teollisuusministeri, oikeusministeri, maa- ja metsä-
talousministeri sekä ulkomaankauppa- ja kehitysministeri.

Valtioneuvoston EU-sihteeristö aloitti toimintansa 1.7.2000. Tätä ennen sihteeristö 
toimi ulkoasiainministeriössä. Siirron yhtenä tavoitteen oli tehostaa säädösvalmis-
telun yhteensovitusta. 

Valtiontalouden tarkastusviraston EU-säädösehdotusten vaikutusarviointia koske-
van tarkastuskertomuksen 122/2006 mukaan EU-sihteeristön rooli yhteensovituk-
sessa painottuu niihin asioihin, joiden eri ministeriöiden sisäisillä päätöksillä kat-
sotaan edellyttävän yhteensovittamista. Tarkastuksessa muodostui käsitys, että 
EU-säädösvalmistelun johtamisessa strategisen tason ohjaus tai koordinointi oli 
vähäistä. Tarkastuksen havaintojen mukaan järjestelmään ei sisälly elementtejä 
tai toimijaa, joiden perusteella kansallisesti tai muuten merkittävät hankkeet olisi 
tunnistettu jo ennen virallisen säädösehdotuksen antamista. Toisaalta eri ministe-
riöt seuraavat tarkkaan komission valmistelussa olevia asioita ja myös varautuvat 
tuleviin hankkeisiin. 

EU-ministerivaliokunta on hyväksynyt 15.9.2000 ohjeet EU-asioiden käsittelyvai-
heista ja yhteensovittamisesta valtioneuvostossa. Ohjeen mukaan vastuuminis-
teriö laatii yhteistyössä asianosaisten muiden tahojen kanssa jokaisesta vireille 
tulleesta aloitteesta viipymättä perusmuistion. Perusmuistiossa tulee selvittää eh-
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dotuksen keskeiset sisällölliset, oikeudelliset, taloudelliset ja poliittiset näkökohdat 
sekä määritellä Suomen alustava kanta. 

Ohjeessa korostetaan, että EU-asioiden käsittelyn yhteensovittamisessa olen-
naista on kiinnittää huomiota Suomen yleisiin EU-poliittisiin linjauksiin, varmistaa 
toimivaltaisten ministeriöiden osallistuminen EU-säädösvalmisteluun, informoida 
eduskuntaa ja luoda mahdollisuus eduskunnan osallistumiseen. Järjestelmällä on 
merkitystä myös Ahvenanmaan maakunnan itsehallinnollisen aseman huomioon 
ottamiseksi. Eri intressiryhmien informointi ja kuuleminen ovat myös keskeisiä 
tavoitteita. 

   Valtiontalouden tarkastusviraston edellä tarkoitetussa tarkastuskerto-
muksessa todetaan, että tavoitteiden asettaminen EU-säädösvalmiste-
lua koskien on ministeriöissä yleistä, mutta käytännöt vaihtelevat eri 
ministeriöiden välillä suuresti siinä, miten tavoitteita asetetaan ja toi-
saalta valvotaan. Käytännöt vaihtelivat ministerin asettamista puheen-
johtajuuskausittaisista tavoitteista esimies-alaiskeskusteluissa sovittui-
hin tavoitteisiin. 

   EU-säädösvalmistelun resurssien koettiin olevan riittäviä vain kolmessa 
ministeriössä. EU-valmistelun, kuten yleensäkin valmistelun resurssoin-
nin puutteellisuuteen on kiinnitetty huomiota myös elokuussa 2005 luo-
vutetussa valtion säädösvalmistelun kehittämistyöryhmän (SÄKE-työ-
ryhmä) mietinnössä (oikeusministeriön työryhmämietintöjä 2005:10). 

EU-ministerivaliokunnan ohjeen mukaan perusmuistio tulee laatia jokaisesta 
Suomeen saapuneesta komission ehdotuksesta ja muusta neuvostossa vireillä tu-
levasta aloitteesta sekä muista merkittävistä EU:n toimielimissä vireille tulevis-
ta asioista. Perusmuistiosta on olemassa vakioitu pohja, jota valmistelussa tulee 
käyttää. Perusmuistion vakiopohjan käyttöönotolla haluttiin varmistua siitä, että 
jokaisesta hankkeesta on käytettävissä samat keskeiset tiedot.

Vastuuministeriö toimittaa perusmuistion sen EU-jaoston tietoon, jonka vas-
tuualueeseen aloite kuuluu, sekä EU-sihteeristölle ja Suomen EU-edustustol-
le. Perusmuistiota päivitetään vastuuministeriöstä käsin hankkeen edistyessä. 
Perusmuistio toimii myös eduskunnan informoinnin pohjana, mutta varsinainen 
informointi tapahtuu U-, E- tai UTP-kirjeellä.12 Toimivaltaisessa ministeriössä arvi-
oidaan, mikä on soveltuva kirjelmätyyppi. Toimivaltainen ministeriö voi myös pitää 
asiaa senkaltaisena, ettei eduskunnan informointi ole tarpeen. 

12   U-asiat ovat säädösasioita, jotka sisältönsä puolesta Suomen perustuslain mukaan kuuluvat edus-
kunnan toimivaltaan. E-asiat ovat laajoja toimintasuunnitelmia sekä säädösehdotuksia, jotka eivät 
kuulu eduskunnan toimivaltaan, mutta jotka merkityksensä vuoksi saatetaan eduskunnan käsitel-
täväksi. UTP-asiat ovat EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan liittyviä asioita, joka kuuluvat perus-
tuslain 97 §:n mukaan ulkoasiainvaliokunnan toimivaltaan. 
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Ohjeet ministeriöille eduskunnan osallistumisesta kansalliseen EU-valmisteluun si-
sältyvät oikeusministeriön yleiskirjeeseen 30.3.2001 (OM 3615/45/2000). Ohjeen 
mukaan valtioneuvoston eduskunnalle lähettämään kirjelmään liitetään muistio, 
jossa selostetaan lyhyesti ja ytimekkäästi ehdotuksen pääasiallinen sisältö (ta-
voite ja keinot) sekä säädösehdotuksen lainsäädännölliset, taloudelliset ja muut 
vaikutukset.

   Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomuksessa (2006) on 
tarkasteltu EUTORI-tietojärjestelmän avulla vuonna 2003 vireillä olleita 
EU-säädöshankkeita (yhteensä 671). Tarkastuskertomusta varten tut-
kittiin, kuinka monesta hankkeesta löytyi perusmuistio tai EU-ohje (jok-
seenkin poikkeuksetta EU-ohjeet ovat rakenteeltaan samanlaisia kuin 
perusmuistiot) ja kuinka monessa hankkeessa oli tehty arvioita sää-
döshankkeen taloudellisista vaikutuksista. Tarkastuksessa oli alun pe-
rin tarkoituksena luokitella vaikutusarvioita, mutta vaikutusarviot olivat 
luokittelua varten liian suppeita, yleistasoisia ja tulkinnanvaraisia. 

   Otoksesta lähes puolet oli maa- ja metsätalousministeriön hankkeita 
(321). Myös liikenne- ja viestintäministeriöstä, kauppa- ja teollisuusmi-
nisteriöstä, valtiovarainministeriöstä ja ulkoasiainministeriöstä oli otok-
sessa paljon hankkeita. Mainittujen viiden ministeriön hankkeet muo-
dostivat 80 prosenttia koko otoksesta. Perusmuistio tai EU-ohje oli laa-
dittu 256 tapauksessa (130 perusmuistiota ja 126 EU-ohjetta). 

   Otoksen hankkeista lähes 80 prosenttia oli vailla minkäänlaista arvi-
ota säädöshankkeen taloudellisista vaikutuksista. Ministeriöittäin vai-
kutusarvioinnit vaihtelivat suuresti. Ympäristöministeriön säädös-
hankkeissa arvio taloudellisista vaikutuksista oli useimmiten (95 %). 
Sosiaali- ja terveysministeriön osalta vastaava prosenttiosuus oli 82. 
Sisäasiainministeriön hankkeissa arvio löytyi noin puolesta tapauksista. 

   Tarkastuskertomuksen mukaan arviot näyttivät useimmiten perustuvan 
valmistelevan virkamiehen omaan päättelyyn. Ympäristöministeriön ja 
sosiaali- ja terveysministeriön vaikutusarviointeja tarkastuskertomuk-
sessa on pidetty korkealuokkaisina.  

Seuraavasta taulukosta 1 ilmenee, kuinka paljon eduskunnan käsiteltäväksi on 
viimeisen seitsemän vuoden aikana tuotu U- ja E-asioita. Määrää on samalla ver-
rattu hallituksen esitysten määrään samana vuonna. 
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Taulukko 1. U- ja E-kirjelmät vuosina 1999–2005

Vuosi U-asioita E-asioita U- ja E-asiat 
yhteensä

Hallituksen 
esityksiä

2005 53 140 193 232

2004 79 145 224 282

2003 70 112 182 181

2002 85 165 250 273

2001 92 145 237 251

2000 82 106 188 215

1999 49 72 121 198

Verrattuna hallituksen esitysten määriin U-asioita on vuosittain noin runsas kolmas-
osa, joinakin vuosina kuitenkin vain noin neljännes. Yhteenlaskettuna U- ja E-asioi-
den lukumäärä vastaa hallituksen esitysten lukumäärää. Tarkemmin nämä vuosien 
1999–2005 EU-asiat ovat jakautuneet taulukosta 2 esille käyvällä tavalla.

Taulukko 2. Eduskunnassa 1999–2005 käsitellyt EU-asiat säädöstyypeittäin

Vuosi Direktiivit Asetukset Yhteisön 
ulkosopimukset

III pilarin
sopimukset ja 

puitepäätökset

Muut

2005 15 25 2 7 8

2004 33 34 3 4 8

2003 26 31 4 4 2

2002 36 34 2 9 4

2001 34 40 1 12 5

2000 31 34 3 2 2

1999 9 25 4 - 11

Vuonna 2005 mietintönsä jättänyt EU-menettelyjen tarkastustoimikunta 
(Eduskunnan kanslian julkaisu 2/2005) on selvittänyt EU-asioiden käsittelyn vai-
kutusta eduskunnan valiokuntien työmäärään. Selvitys perustuu kunkin valio-
kunnan omaan arvioon. Vastauksensa antaneet valiokunnat arvioivat, että keski-
määrin noin kolmasosa valiokuntien kokousajasta kuluu EU-asioiden käsittelyyn. 
Esimerkiksi ympäristövaliokunta arvioi kokousajastaan kuluvan 70 prosenttia EU-
asioiden käsittelyyn. 
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2.5 Perustuslain ja sen tulkintakäytännön vaikutuksesta 
lainvalmisteluun

Perusoikeudet rajoittavat lainsäätäjän toimivaltaa asettamalla sekä sisällöllisiä että 
säädöstasoa koskevia vaatimuksia. Ilman erityisiä rajoituslausekkeita tai lakivara-
uksia kirjoitetut perusoikeudet sallivat perusoikeuden rajoitusten tekemisen pe-
rustuslakivaliokunnan tulkintakäytännössä syntyneiden perusoikeuksien yleisten 
rajoittamisedellytysten mukaisesti. 

Perusoikeuksien yleiset rajoitusedellytykset on ilmaistu perustuslakivaliokunnan 
perusoikeusuudistuksen johdosta antamassa mietinnössä (PeVM 25/1994 vp) 
seuraavasti:

1. Lailla säätämisen vaatimus. Rajoitusten tulee perustua eduskuntalakiin.
2.  Täsmällisyys- ja tarkkarajaisuusvaatimus. Rajoitusten on oltava tarkkarajaisia 

ja riittävän täsmällisesti määriteltyjä.
3.  Rajoitusperusteen hyväksyttävyysvaatimus. Rajoitusperusteiden tulee olla 

perusoikeusjärjestelmän kannalta hyväksyttäviä, painavan yhteiskunnallisen 
tarpeen vaatimia.

4.  Ydinalueen koskemattomuuden vaatimus. Tavallisella lailla ei voida säätää 
perusoikeuden ytimeen ulottuvaa rajoitusta.

5.  Suhteellisuusvaatimus. Rajoitusten tulee olla välttämättömiä tavoitteiden saa-
vuttamiseksi sekä laajuudeltaan oikeassa suhteessa perusoikeuksien suojaa-
maan oikeushyvään ja rajoituksen taustalla olevan yhteiskunnallisen intressin 
painoarvoon.

6.  Oikeusturvavaatimus. Perusoikeutta rajoitettaessa on huolehdittava riittävistä 
oikeusturvajärjestelyistä.

7.  Ihmisoikeusvelvoitteiden noudattamisen vaatimus. Rajoitukset eivät saa olla 
ristiriidassa Suomen kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden kanssa.  

Eräät perusoikeudet sisältävät kuitenkin erityisiä rajoituslausekkeita (yksilöidyt eli 
kvalifi oidut lakivaraukset), joissa asetetaan lainsäätäjän harkintavaltaa rajoittavia 
lisäkriteereitä. Useat perusoikeudet sisältävät sääntelyvarauksen tai lakiviittauk-
sen, jossa perusoikeus kytketään  tavallisella lailla toteuttavaan sääntelyyn.13

13 Lakiviittauksella asia pidetään lain alaan, minkä lisäksi viittaus voi sisältää lainsäätäjän toimival-
lan rajoituksen taikka lainsäätäjälle osoitetun valtuutuksen tai toimeksiannon. Asetuksenantovallan 
ja muun norminantovallan näkökulmasta lakiviittauksilla on pääasiassa norminantajan toimivaltaa 
rajoittavia vaikutuksia. Lakiviittauksella tarkoitetaan yleensä muotoilua ”laissa/lailla voidaan sää-
tää”. Sääntelyvarauksella tarkoitetaan valiokunnan käytännössä ja oikeuskirjallisuudessa puoles-
taan tilannetta, jossa perustuslain säännös on kytketty ”läheisesti tavallisella lailla toteuttavaan 
sääntelyyn”(PeVM 10/1998 vp s. 12 ja PeVM 25/1994 vp s. 6). Sääntelyvarauksia ovat esim. seuraa-
vat muotoilut: ”säädetään lailla”, ”sen mukaan kuin lailla säädetään”, ”säädetään tarkemmin lailla” 
ja ”säädetään erikseen lailla”. Perustuslakivaliokunnan tulkinnan mukaan viittaus erikseen säätämi-
seen sisältää vaatimuksen säädettävän lain tavanomaista suuremmasta tarkkuudesta ja täsmälli-
syydestä (PeVM 10/1998 vp s. 12). Lakivarauksista tarkemmin Veli-Pekka Viljanen 2001 s. 27–36   
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Perustuslaissa on perusoikeussäännösten lisäksi noin 70 lailla säätämistä koske-
vaa viittaussäännöstä. Esimerkiksi perustuslain 81 §:n mukaan valtion verosta 
säädetään lailla, joka sisältää säännökset verovelvollisuuden ja veron suuruuden 
perusteista sekä verovelvollisen oikeusturvasta. Perustuslain mukaan kuntien teh-
tävistä tulee samoin säätää lailla (121 §:n 2 momentti), minkä lisäksi kunnilla 
on verotusoikeus. Perustuslain 124 §:n mukaan julkinen hallintotehtävä voidaan 
antaa muulle kuin viranomaiselle vain lailla tai lain nojalla, jos se on tarpeen teh-
tävän tarkoituksenmukaiseksi hoitamiseksi eikä vaaranna perusoikeuksia, oikeus-
turvaa tai muita hyvän hallinnon vaatimuksia.

Elinkeinotoiminnan harjoittamisen kannalta keskeinen perusoikeussäännös on pe-
rustuslain 18 §:n 1 momentti. Mainitun momentin mukaan jokaisella on oikeus lain 
mukaan hankkia toimeentulonsa valitsemallaan työllä, ammatilla tai elinkeinolla.  

Perustuslakivaliokunnan tulkintakäytännössä elinkeinovapautta on pidetty perus-
tuslain 18 §:n 1 momentin mukaisena pääsääntönä. Valiokunta on kuitenkin va-
kiintuneesti katsonut, että elinkeinotoiminnan luvanvaraistaminen on mahdollista 
perusoikeusjärjestelmän kannalta hyväksyttävistä syistä. Luvanvaraistamiseen on 
rinnastettu rekisteröitymisvelvollisuus (esimerkiksi PeVL 56/2002 vp ja siinä mai-
nitut lausunnot sekä PeVL 9/2005 vp). Luvanvaraisuutta tai rekisteröitymisvelvolli-
suutta koskevan sääntelyn tulee kuitenkin täyttää muut perusoikeutta rajoittavalta 
lailta vaadittavat yleiset edellytykset (esimerkiksi PeVL 14/2004 vp ja siinä maini-
tut lausunnot). Elinkeinonvapauden rajoitusten tulee olla täsmällisiä ja tarkkara-
jaisia, minkä lisäksi rajoittamisen laajuuden ja edellytysten tulee ilmetä laista.

   Valiokunnan käytännössä esimerkiksi sellaisia säännöksiä, jotka vel-
voittavat yrityksen eriyttämään tiettyjä toimintojaan kirjanpidossa, on 
tarkasteltu omaisuudensuojasäännösten kannalta pitämättä niitä kui-
tenkaan valtiosääntöoikeudellisesti ongelmallisina. Elinkeinovapauteen 
voi liittyä omaisuudensuojasääntelyä myös sitä kautta, että sääntelyllä 
on vaikutusta elinkeinoharjoittajien välisiin tai elinkeinonharjoittajan ja 
asiakkaan välisiin sopimussuhteisiin. 

Omaisuudensuojasääntelyn kannalta merkitystä on muun ohella sillä seikalla, 
minkälaisiin yrityksiin sääntely kohdistuu. Valiokunnan tulkintakäytännössä on 
katsottu, että sääntelyn kohdistuessa pörssiyhtiöihin tai muihin varallisuusmassal-
taan huomattaviin oikeushenkilöihin, lainsäätäjän liikkumavara on suurempi kuin 
silloin, kun sääntelyn vaikutukset muodostuvat hyvin välittömiksi oikeushenkilön 
taustalla olevien luonnollisten henkilöiden asemalle.14 

14  PeVL 61/2002 vp s. 3, PeVL 34/2000 vp s. 2 ja PeVL 32/2004 vp s. 2. Tulkintakäytännössä te-
leyrityksille asetettavia velvoitteita on pidetty perustuslainmukaisina, jos velvoitteet perustuvat 
lain täsmällisiin säännöksiin ja ovat omistajan kannalta kohtuullisia (PeVL 61/2002 vp s. 4, PeVL 
8/2002 vp s. 3–4).
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Sääntelyn sisällön osalta valiokunnan tulkintakäytännössä on edellytetty, että 
säännökset luvan edellytyksistä ja pysyvyydestä antavat riittävän ennusteen vi-
ranomaistoiminnasta. Tältä kannalta on merkitystä muun ohella sillä, missä mää-
rin viranomaisen toimivaltuudet määräytyvät sidotun harkinnan tai tarkoituksen-
mukaisuusharkinnan mukaisesti (esimerkiksi PeVL 16/2003 vp).15 

Tulkintakäytännössään perustuslakivaliokunta on pitänyt luvan peruuttamista yk-
silön oikeusasemaan puuttuvana viranomaistoimena, joka on vaikutuksiltaan jyr-
kempi kuin haetun luvan epääminen. Tämän vuoksi valiokunta on katsonut sään-
telyn oikeasuhtaisuuden yleensä edellyttävän, että luvan peruuttamismahdollisuu-
det koskevat vain vakavia tai olennaisia rikkomuksia tai laiminlyöntejä sekä siihen, 
että luvanhaltijalle mahdollisesti annetut huomautukset tai varoitukset eivät ole 
johtaneet toiminnan puutteiden korjaamiseen (esimerkiksi PeVL 67/2002 vp  ja 
PeVL 14/2004 vp). Valiokunnan kannanottojen perusteella on edellytetty, että la-
kiehdotuksia täydennetään viranomaisen harkintavaltaa täsmentävillä säännöksil-
lä, jotka ottavat huomioon muun muassa suhteellisuusperiaatteen toteutumisen.  

Sääntelyn täsmällisyyteen ja viranomaisen harkintavaltaan voi liittyä myös säänte-
lytarpeita, jotka koskevat hyväksymisen edellytyksiä. Jos luvan saanti tai rekiste-
röityminen edellyttää henkilön soveltuvuusarviointia, valiokunta saattaa edellyttää 
sääntelyn täsmällisyyden lisäämistä esimerkiksi lisäämällä lakiin tai ainakin sään-
nösehdotuksen perusteluihin esimerkkejä seikoista, joita soveltuvuusarvioinnissa 
voidaan ottaa huomioon (esimerkiksi PeVL 9/2005 vp). Luvan myöntämisedelly-
tysten ja rekisteröinnin hyväksymisedellytysten edellytetään yleensä olevan oi-
keusharkintaan perustuvia. 

   Viimeaikaisessa lausuntokäytännössä on muun ohella katsottu, että 
elinkeinovapauden kannalta tulee arvioida myös elinkeinon harjoittami-
sen käytännössä turvaavaa tukijärjestelmää (EU:n tilatukijärjestelmä). 16 
Vastaavia tulkintakannanottoja on esitetty myös esimerkiksi pääs-
tökauppaan liittyvästä päästöluvasta, jota ei ole pidetty varsinaisena 
elinkeinon harjoittamiseen liittyvänä lupana vaan järjestelynä, jossa on 
kysymys elinkeinon harjoittamiseen tosiasiallisesti liittyvästä oikeudelli-
sesta edellytyksestä (PeVL 14/2004 vp).

15 Elinkeinotoiminnan sääntelyltä voidaan edellyttää tavanomaista tehokkaampia sääntelykeino-
ja, kun kysymys on ns. luonnolliseen monopoliin perustuvasta markkinatilanteesta (esim. PeVL 
4/2000 vp s. 2 ja PeVL 36/2004 vp s. 2). Valiokunnan mukaan tällöin on perusteltua pyrkiä edistä-
mään kilpailua ja suojaamaan asiakkaiden varallisuusarvoisia oikeuksia.  

16  Tilatuki on noin 1/3 tilojen saamista tuista. Koska valiokunnan mukaan ilman aktiivista tukitoimin-
taa maatalous ei kannata Suomessa, tilatuen saantia on pidettävä viljelijälle välttämättömänä elin-
keinon harjoittamisen kannalta (PeVL 25/2005 vp s. 2). Valiokunta ei ole aikaisemmin arvioinut 
tukijärjestelmiä välittömästi elinkeinon harjoittamisoikeuden kannalta. Lausunnossa on kiinnitetty 
huomiota maatalouselinkeinojen sääntelyn sekavuuteen ja kehotettu ryhtymään toimenpiteisiin 
sääntelyn selkeyttämiseksi. 
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Elinkeinotoiminnan sääntelyn kannalta perustuslain 18 §:n säännökset elinkeinon- 
ja ammatinvapaudesta sekä yleisemmin myös muut perusoikeudet merkitsevät 
sääntelyltä laintasoisuusvaatimusta säädettäessä toiminnan luvanvaraistamisesta 
tai rekisteröintivelvoitteista, toiminnan harjoittamisen edellytyksistä muutoin sekä 
toiminnan valvonnasta ja siihen kohdistettavista valvontaviranomaisen toimenpi-
teistä. Alemmanasteisen norminannon alueeksi jää, mikäli valtuutussäännökset 
onnistutaan muotoilemaan oikein, yleensä lupamenettelyjen tekniset yksityiskoh-
dat, kuten hakemuksissa esitettävät ja vaadittavat tiedot. 

Hallintoharkinnan keskeiset oikeussuojaperiaatteet edellyttävät valiokunnan tul-
kintakäytännössä erityisesti luottamuksensuoja- ja suhteellisuusperiaatteiden 
huomioon ottamista niin, että mainitut periaatteet ilmenevät suoraan viranomai-
sen harkintavaltaa koskevasta sääntelystä.  Elinkeinovapaus ei perusoikeussään-
telynä ole siten merkinnyt sääntelyn tarkkuuden ja samalla määrän lisääntymistä 
ainoastaan elinkeinonharjoittajan velvoitteiden osalta, vaan sama havainto koskee 
yhtälailla ja jopa enemmänkin viranomaisen toimivaltuuksien sääntelyä.

Perustuslakivaliokunnan lausuntokäytännöllä on merkittävä vaikutus eduskunnan 
käsiteltävänä olevien lakiehdotusten lopulliseen muotoiluun. Tämän lausunto-
käytännön laajuus on kasvanut tarkastelujaksolla, mitä kuvaa taulukko 3. 

Taulukko 3. Eduskunnan perustuslakivaliokunnan mietinnöt ja lausunnot vuosi-
na 1998–2005
 

Vuosi Mietinnöt Lausunnot

1998 15 17 49 

1999 12 16

2000 14 47

2001  3 61

2002 16 75

2003  6 21

2004  5 49

2005  9 57

Perustuslakivaliokunnan vuosien 1999–2005 antamien lausuntojen kohdealuista 
voidaan tehdä eräitä johtopäätöksiä. Lausuntokäytännön perusteella valiokunnan 
käsittelyyn päätyvät suurimmalla todennäköisyydellä rikoslainsäädännön, rangais-
tusjärjestelmän, ulkomaalaislainsäädännön, tietosuojan, sananvapauden käytön, 
omaisuudensuojan, henkilötietojen käsittelyn ja julkisuuslainsäädännön alaan 
kuuluvat hankkeet. 

17 Lausunnot 1 ja 1a/1998 vp koskevat molemmat metsänhoitoyhdistyksiä koskevaa lainsäädäntöä. 
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Valiokunnan viime vuosien lausuntokäytännössä on lisäksi korostunut uusien 
sääntelykohteiden tarkastelu. Tällaisia ovat olleet ainakin sähköinen asiointi, per-
heoikeudelliset uudet sääntelykohteet (virallistettu parisuhde, hedelmöityshoi-
dot), energiamarkkinoiden sääntely, päästökauppa ja telealan sääntely (laajasti 
ottaen viestintämarkkinat). Vahvat lausuntokohdealueet, kuten rikosoikeudellinen 
sääntely ja ulkomaalaislainsäädäntö, ovat dominoineet myös valiokunnan EU-val-
mistelua koskevia lausuntoja.  

Hallinnon toiminnan osalta perustuslakivaliokunnan lausuntokäytännössä ovat ko-
rostuneet hallinnon kokeilujärjestelyt, erilaisten tukijärjestelmien toiminta (maa-
seutuelinkeinot, rakennerahastot, asumisen tukeminen) sekä viranomaisten toimi-
valtuudet (erityisesti esimerkiksi rahoitus- ja vakuutusvalvonnassa). 

Tuomioistuinten toiminnan osalta valiokunnan lausunnot ovat koskeneet erityyp-
pisiä uudistuksia, kuten tuomareiden nimitysjärjestelmän uudistamista, turvalli-
suustarkastusten järjestämistä tuomioistuimissa sekä uuden erityistuomioistui-
men (markkinaoikeus) perustamista.  

Prosessinormistosta on tarkasteltu lähinnä muutoksenhakumahdollisuuksien tur-
vaamista (tämä koskee varsinaisen prosessilainsäädännön lisäksi myös useita hal-
linto-oikeudelliseen sääntelyyn luettavia hankkeita, joissa muutoksenhakumah-
dollisuudet perustuvat hallintovalituksen käyttöön) sekä kuulemissäännöksiä.

Tarkasteltaessa perustuslakivaliokunnan lausuntokohteita tavanomaisen yritys-
toiminnan ja kansalaisen toimintamahdollisuuksien kannalta voidaan tehdä se 
havainto, että valiokunnan lausuntokäytännössä nämä lainsäädäntöalueet ovat 
olleet ainakin jossain määrin aliedustettuja. Valiokunta on sinänsä antanut lau-
suntoja lainsäädännön merkittävistä muutoksista, kuten esimerkiksi konkurssi- ja 
ulosottolainsäädännön, kilpailulainsäädännön, työsopimuslainsäädännön, sairaus-
vakuutuslainsäädännön ja työttömyysturvan muutoksista. Vastaava koskee myös 
korkoja ja saatavien perintää koskevaa lainsäädäntöä. 

Valiokunnan lausuntoja on aikaisemmin ollut erittäin vähän verolainsäädännöstä. 
Valtiosääntöoikeudellisesti verotukseen saattaa liittyä esimerkiksi yhdenvertaisuu-
den turvaamista koskevia näkökohtia. Nämä kansalaisten ja yritysten näkökulmas-
ta keskeiset yhdenvertaisuusnäkökohdat eivät kuitenkaan ole olleet esillä lausun-
tokäytännössä. Viime vuosina verotusta koskeva lausuntokäytäntö on painottunut 
kunnallisen itsehallinnon ja kuntien verotusvallan väliseen suhteeseen. 

   Vuonna 2005 valiokunnassa käsiteltiin kolme laajavaikutteista verotuk-
sen muuttamiseen liittyvää lausuntoasiaa (HE 145/2005 laiksi kiinteis-
töveron muuttamisesta, HE 144/2005 vp laiksi varallisuusveron kumoa-
misesta ja laiksi varojen arvostamisesta verotuksessa sekä eräiksi niihin 
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liittyviksi laeiksi ja HE 91/2005 vp eräiden verotusmenettelyyn liittyvien 
säännösten muuttamisesta).  

Kansalaisten toimintamahdollisuuksien turvaamisen osalta huomiota kiinnittää 
valiokunnan lausuntokäytännössä näkyvä melkoisen vahva painotus koulutusta 
koskevaan lainsäädäntöön. Viimeksi mainitulle selitystekijä lienee ennen kaikkea 
se, että koulutusta koskevaa lainsäädäntöä on uudistettu kuluneen viimeisen 10 
vuoden aikana useassa vaiheessa ja että uudistuksissa ei aina välttämättä ole 
onnistuneesti pystytty ratkaisemaan muun ohella opiskelijoiden oikeussuojaa kos-
kevia kysymyksiä.  Koulutusta koskeva lainsäädäntö on lisäksi koulutusmuotokoh-
taista, mikä lisää tarvetta säätää samantapaisista kysymyksistä sektorikohtaisissa 
laeissa.

Kansalaisnäkökulmasta tarkasteltuna valiokunnan lausuntokäytännössä on viime 
vuosina kiinnitetty lisääntyvää huomiota toimeentuloturvaa ja terveydenhoitoa 
koskevaan lainsäädäntöön. Valiokunnan lausuntokäytännössä sosiaalisten perus-
oikeuksien toteutuminen näyttäisi siis korostuneen ja lisääntyneen. 

   Vuonna 2005 valiokunta lausui käsityksensä sosiaalihuoltolain muu-
toksesta (PeVL 34/2005 vp), työntekijän eläkelakiehdotuksesta (PeVL 
30/2005 vp), toimeentuloturvan muutoksenhakua koskevasta lain-
säädännöstä (PeVL 22/2005 vp) sekä Kansaneläkelaitoksen kun-
toisuusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista (PeVL 13/2005 vp). 
Toimeentuloturvan muutoksenhakujärjestelmän osalta kysymys oli hal-
lituksen esityksen täydennyksestä, jota perustuslakivaliokunta ei aikai-
semmassa lausunnossa omaksumansa kannan perusteella pitänyt vie-
läkään valtiosääntöoikeudellisesti tyydyttävästi järjestettynä. Vuoden 
2005 valtiopäivillä perustuslakivaliokunta antoi lisäksi kaksi kertaa lau-
sunnon kotouttamislain muutoksista.   

Kansalais- ja yritysnäkökulmista voidaan vielä todeta, että valiokunnalla näyttäisi 
olevan pysyvää kiinnostusta ympäristönsuojelua koskevan lainsäädännön tarkas-
teluun. Valiokunnan lausuntokäytännön perusteella painotus ei ole aikaisempaan 
tapaan pääsääntöisesti omistusoikeuksien rajoituksiin keskittyvää. Tarkastelussa 
ovat olleet laajemmin perustuslain 20 §:stä johdettavissa olevat julkisen vallan 
velvoitteet kestävän kehityksen turvaamiseen. Vastaavalla tavalla ympäristölain-
säädäntöä on myös tarkasteltu elinkeinon ja ammatinharjoittamisen vapauden 
rajoituksena, jolloin huomiota on kiinnitetty toiminnanharjoittajien velvoitteiden 
lailla säätämisen täsmällisyyteen sekä velvoitteiden oikeasuhtaisuuteen. 

Vuosien 1999–2005 aikana lausunnot ympäristönsuojelun alueelta ovat koskeneet 
sekä maankäytön että ympäristönsuojelulainsäädännön kokonaisuudistuksista, 
minkä lisäksi valiokunta on myös lausunut maa-aineslainsäädännön ja jätelain-
säädännön uudistuksista. 



61

   Alemmanasteisten säännösten antamista mahdollistavia delegoin-
tisäännöksiä on tarkasteltu erityisesti ympäristönsuojelulainsäädän-
töä uudistettaessa, koska asianomaiseen lakiin liittyy mittava määrä 
alemmanasteista, usein EU-liitännäistä norminantoa. Alemmanasteisen 
norminannon tarkkuudesta ja täsmällisyydestä on ollut kysymys myös 
maa-aineslainsäädännön uudistuksen (HE 110/2004 vp) käsittelyssä.

Perustuslakivaliokunnan entisen valiokuntaneuvoksen Jarmo Vuorisen mukaan 
laskettaessa, monessako vuosien 2000–2004 valtiopäiville annetussa perustus-
lakivaliokunnan lausunnossa esiintyy viittauksia perustuslain perusoikeuksia kos-
kevan 2 luvun (6–23 §) säännöksiin, saadaan tällaisen viittauksen sisältävien, 
pykäläkohtaisesti laskettujen lausuntojen summaksi hiukan yli 500. Vastaava pe-
rustuslain kaikkiin eri säännöksiin kohdistuvien viittausten sisältävien lausuntojen 
kokonaismäärä on hiukan yli 800.

Vuorisen mukaan yksittäisistä perusoikeussäännöksistä useimmiten viitattuja olivat 
perustuslain 10 § yksityiselämän suojasta (76 kannanottoa) ja perustuslain 21 § 
oikeusturvasta (74 kannanottoa). Yli 50 lausunnossa viitattiin perustuslain 6 §:ään 
(yhdenvertaisuus), 15 §:ään (omaisuudensuoja) ja 18 §:ään (oikeus työhön ja elin-
keinon vapaus). Eniten viitattu perustuslain kohta oli kuitenkin perustuslain 80 §, 
johon oli viitattu 92 lausunnossa. Hallintotehtävän antamista muulle kuin viran-
omaiselle (perustuslain 124 §) koski 49 viittausta.18

Yhteenvetona edellisestä voidaan todeta, että perustuslain, erityisesti perusoi-
keuksien, vaikutus suomalaisen lainsäädännön sisältöön on useilla tavoilla hahmo-
tettuna mittava. Kysymys ei ole vain lainsäädäntötason käyttöön kohdistuvista vaa-
timuksista vaan ennen kaikkea lainsäädännön sisältövaatimuksista.  Perustuslain 
vaikutustavat ovat moninaisia eikä näitä vaikutustapoja ei ole selvitetty kattavasti 
lainsäädäntötutkimuksella tai muulla tutkimuksella.

Käytännön lainvalmistelun kannalta ongelmana on, että tietämys perustuslain 
vaatimuksista on edelleen liian vähäistä. Tätä havaintoa tukevat hallinnonalakoh-
taisessa selvityksessä esille tulleet valmistelijoiden näkemykset lainvalmistelun 
ongelmakohdista. Ensisijainen toimenpide on tuon tietämyksen kasvattaminen ja 
vakiinnuttaminen osaksi lainvalmistelun perusvalmiuksia. Oikeusministeriön muu-
ta lainvalmistelua ohjaava rooli voi toteutua vain sillä edellytyksellä, että lainval-
mistelijoiden kyky käsitellä ja ratkaista perustuslakiin pohjautuvia lainvalmistelu-
kysymyksiä paranee huomattavasti.   

18  Jarmo Vuorinen, Perustuslakivaliokunnan laaja tehtäväkenttä s. 112 teoksessa Juhlakirja Teuvo 
Pohjolainen (toimituskunta Matti Myrsky – Perttu Vartiainen – Tarmo Miettinen, Joensuun yliopis-
ton oikeustieteellisiä julkaisuja N:o 15, Joensuu 2005).
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2.6 Lainsäädännön määrän kehityksestä 

Paremman sääntelyn toimintaohjelmassa tarkastellaan lainsäädäntökehitystä pää-
osin vuosien 1985–2005 välisenä aikana. Mainittuna aikavälinä on vuosina 1985, 
1990, 1995, 2000 ja 2005 annettu alla olevasta taulukosta 4 ilmenevä määrä lake-
ja ja alemmanasteisia säädöksiä. Taulukossa kuvataan myös hallituksen esitysten 
sivumääräistä laajuutta.  

Taulukko 4. Vuotuinen säädöstuotanto

Säädöksiä Lakeja Asetuksia Muita Sivuja HE

1985 1146 331 (29 %) 463 (40 %) 352 (31 %) 2175 3298

1990 1394 463 (33 %) 559 (40 %) 372 (27 %) 2981 6033

1995 1809 791 (44 %) 499 (28 %) 519 (29 %) 4190 5481

2000 1307 453 (35 %) 431 (33 %) 423 (32 %) 3564 6099

2005 1169 504 (43 %) 629 (54 %)   36 ( 3 %) 5164 8123

Taulukon ulkopuolelta voidaan todeta, että vuonna 1991 säädöskokoelmassa jul-
kaistiin ennätykselliset 1 735 säädöstä, joista lakeja oli 575 (33 %). Vuonna 1992 
julkaistiin lähes yhtä paljon säädöksiä (1 703). Tuona vuonna julkaistuista säädök-
sistä lakeja oli 642 (38 %). Vuonna 1993 julkaistujen säädösten määrä laski hie-
man (1 696), mutta lakien (671) suhteellinen osuus nousi (44 %). Myös vuonna 
2001 julkaistiin runsaasti säädöksiä (1 568), joista lakien (590) osuus oli 38 %. 

Tarkasteltaessa lakien ja asetusten (TPA, VNA) suhteellisia osuuksia, voidaan 
havaita, että asetusten suhteellinen osuus oli suurempi kuin lakien suhteellinen 
osuus vuosina 1985–1991. Tämän vuoden jälkeen lakien osuus on aina ollut suu-
rempi kuin asetusten osuus. Lakien osuus on ollut kaikista julkaistuista säädöksis-
tä 40 prosenttia tai enemmän vuosina 1993, 1995, 1999 ja 2002–2005.   

Sääntelyn kasvukehitys näkyy selkeästi myös säädöskokoelman sivumäärän ke-
hityksessä. Jyrki Talan huomioiden mukaan 1980-luvun jälkipuolella sivumäärä 
vaihteli välillä 2 100–2 500 sivua. Seuraavalla vuosikymmenellä sivumäärä vaihteli 
välillä 3 000–5 000 sivua. Sivumäärän kasvun jatkuttua 2000-luvulla sivumäärä 
on nyttemmin asettunut vaihteluvälille 3 500–5 500 sivua. Säädöskokoelman sivu-
määrän yksiselitteistä ja tuntuvaa kasvua voidaan pitää vahvana todisteena siitä, 
että sääntelyn määrä ja yksityiskohtaisuus ovat selkeässä kasvusuunnassa. 

Hallituksen esitysten sivumäärien kasvu on samansuuntaista. Toimintaohjelman 
laadinnan puitteissa suoritetussa lainsäädännön kehityksen poikkileikkaustarkas-
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telusta19 käy selville, että vuonna 1985 hallituksen esitysten keskimääräinen laa-
juus oli 5 sivua. Vuonna 2005 hallituksen esitysten keskimääräinen laajuus oli jo 
37 sivua. Hallituksen esitysten yhteenlaskettu sivumäärä vuonna 2005 on 2,5-ker-
tainen verrattuna vuoden 1985 vastaavaan lukuun.  

Ministeriöiden lainvalmisteluresursseja on tarkasteltu aikaisemmin Lainvalmistelun 
kansliapäällikkötyöryhmän mietinnössä ”Tehokkaampaa, suunnitelmallisempaa ja 
hallitumpaa lainvalmistelua” (Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 13/2005). 
Tuon selvityksen perusteella vuonna 2003 ministeriöillä oli käytössä yhteensä noin 
300 lainvalmistelijaa (ulkoasiainministeriön valmistelijoiden määrää ei ilmoitettu). 
Suurimmat lainvalmistelijoiden määrät olivat sosiaali- ja terveysministeriöllä, oi-
keusministeriöllä ja valtiovarainministeriöllä, joiden säädöstuotanto on myös pe-
rinteisesti ollut suurinta. Mainitulla kolmella ministeriöllä on käytössään noin 41 
prosenttia valtioneuvoston lainvalmistelijoiden yhteismäärästä.

Suomalaisen sääntelykehityksen analysoinnissa on otettava huomioon, että vuo-
sittaisista lakiesityksistä pääosa (vaihteluväli yleensä kahdesta kolmasosasta nel-
jään viidesosaan) on muutoslakeja, joilla muutetaan aiempaa oikeustilaa. Eri yh-
teyksissä on laskettu, että kokonaan uutta asiaa tai ilmiötä koskisi vuosittain suun-
nilleen viidestä kymmeneen prosenttia lakiehdotuksista. 

Edellä mainituista lukusarjoista ei ole laskettu eikä voi ilman erillistä tutkimusta 
myöskään arvioida, mikä on Suomessa tällä hetkellä voimassa olevan lainsäädän-
nön (lait, asetukset) yhteismäärä. 

Ruotsissa oikeusministeriön tarkastusyksikkö on arvioinut, että vuoden 2005 lo-
pussa Ruotsissa oli voimassa noin 1 270 lakia ja noin 2 300 alemmanasteista 
säädöstä.20 Vuonna 2005 julkaistiin Ruotsin säädöskokoelmassa (SFS) 1 260 sää-
döstä, joista 43 oli uusia lakeja ja 90 uusia asetuksia.   

   Ruotsissa on parhaillaan vireillä useita lainsäädäntöhankkeita, joissa 
pyritään yhdistämään eri lakeihin sisältyvää sääntelyä yhteen lakiin. 
Tällainen hanke on esimerkiksi hanke syrjintälainsäädännön yhdistämi-
seksi (SOU 2006:22 En sammanhållen diskrimineringslagstiftning) sekä 
koko sosiaalivakuutusta koskevan lainsäädännön yhdistämiseksi (SOU 
2005:114 Socialförsäkringsbalk).21 Aikaisemmin Ruotsissa on yhdistetty 
muun muassa pääosa ympäristönsuojelua koskevaa lainsäädäntöä yh-
deksi laiksi (Miljöbalken). 

19 Poikkileikkaustutkimuksessa ei tarkasteltu puolustusministeriön eikä valtioneuvoston kanslian lain-
säädäntötuotosta.

20  Regeringskansliet, Viktigare lagar & förordningar inför årsskiftet 2005/2006 s. 6.  
21  Viimeksi mainitussa hankkeessa yhdistetään noin 30 voimassa olevaa lakia. Valmistelun laajuutta 

kuvaa, että syrjintälainsäädäntöjen yhdistämistä koskeva ehdotus on kaksiosainen mietintö, jonka 
ensimmäisessä osassa on 770 sivua ja toisessa osassa 766 sivua.  Sosiaalivakuutuksen lainsäädän-
töuudistuksen komiteamietintö on kolmiosainen, ja siinä on sivuja yhteensä 1 070. 
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   Käytännössä nämä yhdistetyt lait on tehty kodifi ointitekniikalla, mikä 
merkitsee, että säädökset sisältävät erittäin lukuisasti säännöksiä ja 
että säädökset ovat myös erittäin pitkiä. Koska Ruotsissa ja Suomessa 
perustuslaki asettaa lainsäädännön säädöstasolle erilaisia vaatimuksia, 
voidaan sinänsä arvioida, että laintasoisten säännösten sääntelyalueet 
eivät välttämättä ole näissä maissa samoja.

   Vuonna 2002 Ruotsissa arvioitiin olevan voimassa noin 1 200 lakia ja 
noin 2 200 asetusta. Vuosia 2002 ja 2005 koskevien arvioiden perus-
teella vaikuttaa siltä, että sääntelyn määrässä tapahtuisi maltillista ke-
hitystä. Ruotsissa käydään kuitenkin myös keskustelua lainvalmistelun 
laadun heikkenemisestä. Tämän keskustelun keskiössä on laintarkas-
tuskunta (lagrådet) joka on viime vuosina suhtautunut varsin kriittisesti 
ennakolta tarkastamiinsa suurehkoihin säädösmuutoksiin.

   OECD:n esittämien tietojen mukaan esimerkiksi Ranskassa on voimassa 
8 000 lakia, minkä lisäksi noudatettavan on 400 000 alemmanasteista 
säädöstä (”decrees, orders and circulars”). Italiassa voimassa olevia 
lakeja on peräti 35 000, joista osa on kansallisia, osa alueellisia lakeja. 

 Yllä mainittujen vertailutietojen perusteella Suomen lainsäädäntötilannetta voi-
daan kuvata siten, että meillä lainsäädäntöintensiivisyys tarkoittaa koko lainsää-
däntökenttään verrattuna painotusta valtiopäivien myötävaikutuksella syntynee-
seen sääntelyyn. Eduskunnan lainsäädäntövallan vahvistaminen on toisaalta ol-
lut perustuslain uudistamisen keskeisin tavoite.  Jossain määrin eri kysymyksenä 
voidaan pitää sitä, missä määrin lakien yksityiskohtaisuus on samalla lisääntynyt. 
Suoritettujen tutkimusten ja selvitysten perusteella sääntelyn määrän lisääntymi-
nen on todennettu varsin yksiselitteisesti.  

Perustuslain vaatimukset lailla säätämisestä merkitsevät monen oikeudellisen il-
miön osalta vaatimusta täsmällisestä ja tarkkarajaisesta sääntelystä. Vaatimus 
sääntelyn täsmällisyydestä ja tarkkarajaisuudesta koskee sekä perusoikeuksien 
rajoittamista että perusoikeuksien sisällön muotoamista. Täsmällisyyttä ja tark-
karajaisuutta koskeva vaatimus on myös keskeinen vaatimus arvioitaessa valtuu-
tussäännösten hyväksyttävyyttä. Perustuslain useat säännökset asettavat lisäksi 
julkiselle vallalle lainsäädäntötehtävän, jossa on kysymys perusoikeuden sisällön 
ja rajoittamisen laintasoisen sääntelyn aikaan saamisesta ja ylläpitämisestä. 

Lainsäädännön yksityiskohtaisuuden lisääntymiselle ei siten voida osoittaa syyksi 
yksittäistä perustuslain kohtaa. Käydyssä julkisessa keskustelussa esitetty näke-
mys perustuslain 80 §:n 1 momentin vaatimuksesta säätää yksilön oikeuksien ja 
velvollisuuksien perusteista laintasoisesti on yksityiskohtaisen sääntelyn lisäänty-
misen selitystekijänä saanut turhan korostetun aseman, kun otetaan huomioon, 
että perustuslaki kokonaisuutena asettaa sääntelylle sisältö- ja tarkkuusvaatimuk-
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sia. Perustuslakivaliokunnan lausuntokäytäntöä tarkastelemalla selviää, että pe-
rusoikeusliitännäiset soveltamistilanteet ovat ylivoimainen enemmistö verrattuna 
tilanteisiin, joissa laintasoisuuden selitystekijäksi jäävät perustuslain 80 §:n 1 mo-
mentin vaatimukset.22

Wibergin vuonna 2004 julkaistun valtiotieteellisen tutkimuksen23 perusteella suo-
malaisen lainsäädännön määrällinen kärki kohdistuu sekä yritysten että kansa-
laisten kannalta varsin keskeisiin toimintalohkoihin: verotukseen, sosiaaliturvaan, 
työoikeudellisiin kysymyksiin ja yhtiöoikeudelliseen sääntelyyn. Yhtiöoikeudellisen 
(kauppaoikeudellisen) sääntelyn määrä pykälillä mitattuna näyttäisi lisäksi olevan 
verolainsäädännön jälkeen suurin lainsäädäntölohko. 

Wibergin tutkimuksen perusteella yritystoiminnan harjoittamisen edellytysten 
kannalta tarkasteltuna lainsäädäntöintensiivisiä lohkoja ovat myös ympäristö-
oikeudelliset kysymykset sekä maa- ja metsätalouden harjoittamisedellytykset. 
Kansalaisten kannalta tarkasteltuna lainsäädäntöintensiivisyys kohdistuu erityi-
sesti sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaan ja opetustoimintaan. Yritysten ja 
kansalaisten kannalta tarkasteltuna huomattavaa on lisäksi siviilioikeudellisen ja 
prosessuaalisen sääntelyn varsin suuri määrä.

   Vuonna 1999 julkaistussa Talan tutkimuksessa esitetään arvio, että 
tammikuussa 1999 relevantteja voimassa olevia lakeja olisi ollut yh-
teensä noin 1 900 (verrattuna valtion säädöstietopankin tietoihin, joi-
den mukaan 1900-luvulla olisi annettu kaikkiaan noin 5 100 lakia, jotka 
olivat edelleen voimassa).24 

   Nykyisessä ajantasaista lainsäädäntöä koskevassa Finlex-tietokannas-
sa ilmoitetaan olevaan noin 1 700 oikeusministeriön valitsemaa lakia, 
joiden sisältöä päivitetään kerran viikossa. Tietokannassa ei siten ole 
kaikkia voimassa olevia lakeja. 

Säädösten määrällinen kasvu on merkityksellinen yhteiskuntapoliittinen kysy-
mys, vaikka tuon kehityksen mittarit ovat vielä jossain määrin kehittymättömiä. 
Vaikutukset ulottuvat sääntelyn perustehtävien heikentymisestä aina itse lainval-
misteluprosessin vaikeutumiseen. Sääntelyn perustehtävien heikentyminen mer-
kitsee sitä, että säännökset eivät enää lisää sääntelyn ennakoitavuutta, varmuut-
ta, turvallisuutta, eivät ohjaa eri toimijoita eivätkä varmista perusoikeuksien ja 

22  Perustuslakivaliokunta katsoi maatalousyrittäjien luopumistukea koskeneessa hallituksen esityk-
sestä antamassaan lausunnossa (PeVL 18/2006 vp), että luovutuksensaajan muita tuloja koskeva 
enimmäistuloraja tuli nostaa lain tasolle samoin kuin maatilan yritystoiminnan tuloa koskeva euro-
määräinen vaatimus perustuslain 80 §:n 1 momentista johtuvista syistä.   

23  Wiberg, Lainsäädäntötuotos Suomessa valtiopäivillä 1945–2002. Peruskartoitus. Valtio-opillisia 
tutkimuksia 58. Turun yliopiston valtio-opin laitos 2004.

24  Tala 1999 s. 5. 
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oikeusturvan toteutumista. Vaikeuksia kokevat sekä sääntelyn kohteet että sään-
telyn soveltajat, kun keskeiseksi ongelmaksi muodostuu kysymys voimassa olevan 
sääntelyn sisällön ja voimassa olevien säännösten keskinäissuhteiden selvittämi-
sestä. 

Tarkasteltaessa Suomen kannalta merkityksellisen oikeudellisen sääntelyn mää-
rää on otettava huomioon myös EU-lainsäädäntö. EU-lainsäädännöstä asetuk-
set ovat suoraan sovellettavaa oikeutta. Myös perustamissopimuksen määräyk-
sillä voi olla merkitystä suoraan sovellettavana oikeutena. Muut säädösinstru-
mentit, direktiivit ja puitepäätökset, vaativat kansallisia täytäntöönpanotoimia. 
Täytäntöönpanotoimien jäädessä puutteellisiksi myös muiden säädösinstrument-
tien säännökset voivat olla suoraan sovellettavia. 

   Yhteisöjen tuomioistuimen 16.6.2005 antaman tuomion (C-105/03 
Pupino) mukaan Euroopan unionista tehdyn sopimuksen VI osaston mu-
kaisesti tehdyillä puitepäätöksillä on myös tulkintavaikutus. Kansallisen 
tuomioistuimen on otettava huomioon kaikki kansallisen oikeuden sään-
nöt ja tulkittava niitä mahdollisimman pitkälle kyseisen puitepäätöksen 
sanamuodon ja tarkoituksen valossa. Rikosoikeuden alalla tulkintavai-
kutuksen laajuuteen vaikuttavat keskeiset rikosoikeudelliset ihmisoike-
usperiaatteet, kuten taannehtivuuden ja lain sanamuodon vastaisen 
tulkinnan kiellot.

Komission tiedonannossa ”Yhteisön säädösten päivittäminen ja yksinkertaista-
minen” 11.2.200325 todetaan, että vuoden 2002 lopussa yhteisön velvoittavien 
säännösten, joilla tiedonannossa tarkoitetaan velvoittavaa johdettua oikeutta eli 
asetuksia, direktiivejä ja puitepäätöksiä, oli noin 97 000 virallisen lehden sivua 
(yhteensä 14 500 säädöstä). Voimassa olevan yhteisön sääntelyn määrää on 
myös arvioitu Tanskassa vuonna 2003. Tuolloin arvioitiin, että voimassa olisi noin 
3 700–3 800 asetusta ja vajaat 1 400 direktiiviä. 

Yhteisön sekundäärilainsäädännöstä suurin osa (yli 85 prosenttia) kohdistuu kolmel-
le sektorille, joita ovat maatalous, tulliliitto ja kauppapolitiikka sekä sisämarkkinat. 
Säädöstyyppinä asetus on yleisin maatalouden ja tullien ja kauppapolitiikan säänte-
lyssä. Direktiivit ovat puolestaan yleisin säädöstyyppi sisämarkkinasääntelyssä.   
 
Euroopan yhteisöjen komission vuotuista lainvalmisteluaktiviteettia 2000-luvul-
la kuvaavat seuraavat tiedot komission laatimien säädösehdotusten määristä. 
Vuonna 2002 annettiin 187 asetusehdotusta ja 54 direktiiviehdotusta.26 Vuonna 

25 KOM (2003) 71 lopullinen.
26  Vuonna 2002 neuvosto ja parlamentti antoivat yhteensä 370 säädöstä (164 asetusta, 149 direk-

tiiviä ja 57 päätöstä). Komissio antoi samana vuonna yhteensä 1 256 säädöstä (602 asetusta, 44 
direktiiviä ja 610 päätöstä). 
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2003 asetusehdotuksia annettiin 212 ja direktiiviehdotuksia 57.27 Vuonna 2004 
annettiin puolestaan 203 asetusehdotusta ja 51 direktiiviehdotusta. Viime vuonna 
annettiin yhteensä 182 asetusehdotusta ja 27 direktiiviehdotusta.
 
EU:n lainsäädäntötoiminnasta ns. III pilarissa, joka koskee poliisiyhteistyötä ja 
oikeudellista yhteistyötä rikosasioissa, eniten kansalliseen lainsäädäntöön vaikut-
tavat neuvoston puitepäätökset, jotka muistuttavat direktiivejä.

   Perustamissopimuksen 34 artiklan mukaisesti III pilarin välineitä ovat 
yhteiset kannat, puitepäätökset, päätökset sekä yleissopimukset. 
Perustamissopimuksen 12 artiklan mukaan yhteistä ulko- ja turvalli-
suuspolitiikkaa koskevan II pilarin välineitä ovat periaatteet ja yleiset 
suuntaviivat, yhteiset strategiat, yhteiset toiminnot, yleiset kannat sekä 
jäsenvaltioiden välinen järjestelmällisen yhteistyön vahvistaminen. 

   Arno Liukon tekemien laskelmien mukaan Celex-tietokannassa oli vuo-
den 2004 lopussa noin 300 voimassa olevaa sekundäärioikeuden sään-
nöstä, jotka oli systematisoitu yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan 
hakuluokkaan (II pilari). Vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen pe-
rustuvan alueen (III pilari) hakuluokkaan oli systematisoitu noin 350 
säädöstä.  

Komission valta antaa säädöksiä perustuu siihen, että se on neuvoston yksin tai 
yhdessä parlamentin kanssa antamassa perussäädöksessä valtuutettu tarken-
tamaan ja konkretisoimaan perussäädöksessä vahvistettuja periaatteita ns. ko-
mitologiamenettelyssä. Perustamissopimuksen 202 artiklan mukaan säädösval-
lan delegointi komissiolle voi koskea vain täytäntöönpanosäännösten antamista. 
Huomattava osa komission vuosittain antamista asetuksista (vuositasolla noin 600 
asetusta) koskee maatalouspolitiikkaa.28 Neuvoston, parlamentin ja komission li-
säksi säädösvaltaa on myös Euroopan keskuspankilla (perustamissopimuksen 110 
artikla) ja eräillä erillisvirastolle niistä annettujen säädösten mukaisesti. 

Säädösmäärää arvioitaessa on otettava huomioon, että EU-oikeuden säädöskäsite 
ei vastaa suomalaista säädöskäsitettä. EU-oikeudessa annetaan säädöksiä, jotka 
Suomessa katsottaisiin lähinnä hallintopäätöksiksi. Lisäksi huomioon on otettava, 
että merkittävä osa yhteisön lainsäädännöstä koskee EU:n oman toiminnan ja hal-
linnon järjestämistä. Säädöksistä osa koskee vain tiettyjä maantieteellisiä alueita 

27  Vuonna 2003 neuvosto ja parlamentti antoivat yhteensä 288 säädöstä (189 asetusta, 60 direktiiviä 
ja 39 päätöstä). Komissio antoi samana vuonna yhteensä 1 269 säädöstä, joista 648 asetusta, 61 
direktiivejä ja 560 päätöksiä.  

28 Arno Liukon selvityksen mukaan EUR-Lex -tietokannassa oli keväällä 2006 viitteet  noin 5 000 voi-
massa olevasta komission asetuksesta. Näistä yli 3 400 on systematisoitu maatalouden alaluok-
kaan. Asetusten lisäksi komissio käyttää yleensä päätöksiä, mutta vain vähäisessä määrin direktii-
vejä. Useat komission päätökset ovat hallintopäätökseen rinnastuvia.
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tai tiettyä aineellista kysymystä. Esimerkiksi maatalouslainsäädännössä säännel-
lään tuotannonaloja, joita ei lainkaan harjoiteta Suomessa. EU-oikeuteen kuulu-
vat myös EU:n tekemät ulkosuhdesopimukset. Ulkosuhdesopimukset hyväksytään 
yhteisön puolesta erillisellä sekundäärioikeuden säädöksellä. 

Oikeudellisesti sitovan lainsäädännön lisäksi EU:ssa laaditaan suuri määrä mui-
ta asiakirjoja (komission tiedonannot, vihreät ja valkoiset kirjat ja parlamentin 
kannanotot). Lisäksi EU:ssa laaditaan erityyppisiä julistuksia, lausumia, lausunto-
ja, suosituksia, toimielinten välisiä sopimuksia, päätöksiä, päätelmiä, toiminta- ja 
puiteohjelmia sekä sekamuotoisia erityistarpeisiin sovitettuja asiakirjoja. Näiden 
asiakirjojen vaikutukset ja oikeudellinen asema vaihtelevat. EU:n tulevaisuuskon-
ventin aikaan laskettiin, että EU:lla on käytössään 15 erilaista lainsäädäntöinstru-
menttia.

Eräillä oikeudenaloilla voidaan jo nyt ennustaa EU-sääntelyn ja samalla EU-vai-
kutuksen kasvua. Rikosoikeutta koskevien aineellisten säännösten voidaan ar-
vioida lisääntyvän tulevaisuudessa yhteisöjen tuomioistuimen 13.9.2005 anta-
man, ns. ympäristörikospuitepäätöstä koskevan tuomion C-176/03 seurauksena. 
Tuomioistuin on katsonut, että tiettyjen edellytysten vallitessa perustamissopi-
muksen ympäristöä koskevat määräykset luovat yhteisölle toimivallan velvoittaa 
jäsenvaltiot säätämään kansallisessa lainsäädännössään ympäristöä vahingoitta-
vista, yhteisösäännöksissä määriteltyjä tekoja koskevista kriminalisoinneista sekä 
näitä tekoja koskevista rikosoikeudellisista muista seuraamuksista. Komissio tullee 
jatkossa sisällyttämään useimpiin eri alojen säädösehdotuksiinsa nykyistä pidem-
mälle meneviä säännöksiä yhteisölainsäädännön rikosoikeudellisista seuraamuk-
sista. 

EU-säädösehdotuksiin sisältyy tyypillisesti aineellisten säännösten lisäksi horison-
taalisia säännöksiä, jotka sisältönsä puolesta liittyvät yleensä oikeusministeriön 
hallinnonalan lainvalmisteluun. Tällaisia horisontaalisia säännöksiä ovat hallinto-
oikeudelliset säännökset (hallintomenettely ja muutoksenhakumenettely), tieto-
suoja ja asiakirjajulkisuus sekä yksityisoikeudelliset kysymykset, kuten vahingon-
korvausoikeutta ja sopimusoikeutta koskevat. 
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3 AIKAISEMMAT KEHITTÄMISHANKKEET

3.1 Yleistä kehittämistyöstä 1995–2005

Suomalaisen lainvalmistelun tilaa, ongelmia ja kehittämistarpeita on arvioitu 
viimeksi kuluneen runsaan kymmenen vuoden kuluessa useissa selvityksissä. 
Lainvalmistelun tilaa koskeviin selvityksiin ja toimenpiteisiin liittyvät myös 1980-
luvun puolella tehdyt hankkeet alemmanasteisen norminannon vähentämiseksi ja 
selkeyttämiseksi. 

Käytännössä lainvalmistelun kehittämisen kannalta merkitystä on ollut viimeisen 
kymmenen vuoden aikana tehdyllä selvitys- ja kehittämistyöllä. Näitä selvityksiä 
ja kehitysehdotuksia ovat oikeusministeriön esiselvitys ”Säädösvalmistelun kehit-
tämishanke” (oikeusministeriön julkaisu 1/1995), valtioneuvoston lainvalmistelun 
kehittämisohjelma 1996, oikeusministeriön työryhmämietintö ”Valtioneuvoston 
säädöspolitiikan muodostaminen” vuodelta 1999, valtioneuvoston lainvalmistelun 
kehittämisohjelma vuodelta 2000, lainvalmistelun kansliapäällikkötyöryhmän eh-
dotus ”Parempaan lainvalmistelun suunnitteluun ja johtamiseen” vuodelta 2003 
ja samalta vuodelta OECD:n Suomea koskeva ns. maatutkimus (”Finland. A new 
consensus for Change”).  

Viimeisimpiin julkaistuihin toimenpide-ehdotuksiin kuuluvat lainvalmistelun kans-
liapäällikkötyöryhmän loppumietintö ”Tehokkaampaa, suunnitelmallisempaa ja 
hallitumpaa lainvalmistelua” (valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 13/2005) 
sekä edellä tarkoitetun työn tukemiseksi ja ministeriöiden säädösvalmistelun yh-
teistyön kehittämiseksi ja koordinoimiseksi asetetun valtioneuvoston säädösval-
mistelun kehittämistyöryhmän (SÄKE-työryhmä) loppuraportti (oikeusministeriön 
työryhmämietintöjä 2005:10).  

Aikaisemmissa selvityksissä on tuotu esiin melko samansuuntaisesti tiettyjä kes-
keisiä ongelmakohtia. Selvityksestä ja toimenpide-ehdotuksissa on painotettu: 1) 
lainvalmistelun riittävän kattavaa ja monipuolista tietopohjaa, 2) tarvetta harki-
ta monipuolisesti eri toimenpidevaihtoehtoja ja 3) vaikutusarviointien tarvetta. 
Valtioneuvoston lainvalmistelun kehittämisohjelmassa (2000) esitetään myös lain-
valmistelun sisällöllisiä painoksia, kuten valintoja yleis- ja erityislainsäädännön vä-
lillä sekä valintoja erilaisten seuraamusvaihtoehtojen välillä.

Valmistelutyön käytännön suorittamisen kannalta merkitystä on erityisesti halli-
tuksen esityksen laatimista koskevilla oppailla sekä vaikutusarviointiohjeistuksel-
la. Hallituksen esityksen laatimisohjeita on ollut käytössä vuodesta 1975 lähtien. 
Nykyisin voimassa olevat hallituksen esityksen laatimisohjeet on annettu kesä-
kuussa 2004.
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Nykyiset laatimisohjeet antaessaan valtioneuvosto on korostanut, että esitykset 
tulisi laatia aikaisempaa suppeammiksi. Samalla on korostettu sitä, että esityksiä 
valmisteltaessa tulisi kiinnittää huomiota siihen, vaaditaanko tavoitteiden saavut-
tamiseksi välttämättä lainsäädäntöä. Ohjeissa korostetaan valmistelutyön suun-
nittelua ja organisointia.

   Ohjeissa kiinnitetään aikaisempaa enemmän huomiota myös vaikutus-
ten arviointiin. Tavoitteena on, että esitystä laadittaessa tehdään tarvit-
taessa erikseen julkistettava vaikutustenarvioselvitys, jolloin esitykseen 
on mahdollista sisällyttää vain tiivistelmä jo suoritetuista selvityksistä. 

   Ohjeet koskevat erityisesti hallituksen esityksen rakennetta ja kirjoi-
tustapaa, kuten perustelujen eri osia, niiden tarkoitusta, laajuutta ja 
keskinäistä suhdetta. Ohjeissa on lisäksi lyhyt selostus lainvalmistelu-
hankkeiden vaiheista ja aikataulun suunnittelusta. 

   Varsinaisen lakitekstin sisäistä rakennetta ja lakiteknistä asua käsitellään 
ohjeissa vain pääpiirteissään, koska niistä on yksityiskohtaiset laatimis-
ohjeet vuodelta 1996 olevassa Lainlaatijan oppaassa ja muissa vastaa-
vissa oppaissa. Esitysten hahmottamisen helpottamiseksi esitykset tu-
lee kuitenkin laatia saman peruskaavan mukaan käyttäen jäsennyksissä 
vakio-otsikointia. Ohjeista ei tulisi poiketa ilman erityistä syytä. 

Hallituksen esityksen laatimisohjeita täydentävät erityisesti Lainlaatijan opas, 
Lainlaatijan EU-opas (2004) ja Lainlaatijan perustuslakiopas (2003) sekä 
Valtiosopimusopas (2003). Taloudellisten vaikutusten ja ympäristövaikutusten ar-
vioinnista on annettu erilliset ohjeet vuonna 1998. Yritysvaikutusten arvioinnista 
ohjeet on annettu vuonna 1999. Sukupuolivaikutusten arvioinnista on annettu 
ohjeet vuonna 2003. Valtioneuvoston esittelijän opas (2004) sisältää keskeiset 
esittelymenettelyn ohjeet, jotka otetaan huomioon hallituksen esityksen viimeis-
telyssä päätöksentekoa varten.  

Oikeusministeriössä on käynnistetty maaliskuussa 2006 työryhmävalmistelu ny-
kyisten vaikutusarviointiohjeiden yhtenäistämiseksi ja yksinkertaistamiseksi. 
Työryhmä valmistelee myös tarpeellisia toimia vaikutusarviointien laatimisen tu-
kemiseksi sekä toteutuksen varmistamiseksi.

Edellä mainittuja aikaisempia selvityksiä ja toimenpide-ehdotuksia selostetaan pa-
remman sääntelyn toimintaohjelman taustaksi, minkä vuoksi esitys keskittyy kun-
kin selvityksen ja suosituksen keskeisiin havaintoihin ja tuloksiin. 
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3.2 Varhaisemmista kehittämishankkeista

Säädösvalmistelun kehittämishanke 1981–1985. Oikeusministeriössä 
toteutettiin mainittuina vuosina laajahko säädösvalmistelun kehittämishanke. 
Hankkeessa kerättiin perustietoa säädöksistä ja säädösvalmistelusta (säädösten 
ja hallituksen esitysten määrät hallinnonaloittain, säädösten pituus, säädösvalmis-
telu eri ministeriöissä, säädösesitysten tarkastaminen sekä lausuntomenettely). 

Työryhmä laati 10 erillisselvitystä, jotka julkaistiin vuonna 1986 oikeusministeriön 
lainvalmisteluosaston julkaisusarjassa kuutena niteenä. Työryhmän loppumietintö 
julkaistiin vuonna 1987 (julkaisu 5/1987) samoin kuin erillinen hankekatsaus sää-
dösvalmistelun kehittämisestä (julkaisu 9/1987). 

Hanke ei johtanut muutoksiin tai kehittämistoimenpiteisiin eri ministeriöissä. 
Hankkeessa kerättiin kuitenkin uutta tietoa, mitä myöhemmin voitiin hyödyntää 
lainvalmistelua kehitettäessä. Hanke vaikutti lähinnä hallituksen esityksen laati-
misohjeisiin (1992). 

Normihanke 1980-luvulla. Alemmanasteisten normien antamiseen alettiin 
kiinnittää laajempaa huomiota 1970-luvun puolivälistä lähtien. Vuonna 1981 ase-
tetun normitoimikunnan työn (KM 1982:21) jälkeen valtiovarainministeriö asetti 
vuonna 1984 työryhmän selvittämään ministeriön ja niiden alaisten keskushallin-
toviranomaisten norminantoa ja voimassa olevia normeja. Työryhmän työ valmis-
tui vuonna 1986 (KM 1986:10). 

Valtioneuvosto päätti 1986 periaatteista valtion hallintoviranomaisten normian-
non uudistamiseksi. Hallintoviranomaisten norminantoa pyrittiin vähentämään 
antamalla paikallis- ja aluehallinnon viranomaisille enemmän harkintavaltaa. 
Järjestelmän selkeyttämiseksi sitovat määräykset ja tavoitteelliset ohjeet tuli erot-
taa toisistaan. Hanke johti vuonna 1989 annettuun ns. normilakiin ja vastaavaan 
valtioneuvoston päätökseen, jotka olivat voimassa vuoden 1996 loppuun.29  

   Normien määrä laski 1987–1991 välisenä aikana noin 7 600 normista 
5 400 normiin. Vuonna 1993 normirekisterin tietokannassa oli 4 651 
normia. Normirekisterin ulkopuolella arvioitiin olevan samaan aikaan 
noin 800 normia. 

   Hankkeessa julkaistiin vuonna 1991 hallintoviranomaisille normien 
valmisteluopas (Hyvä norminvalmistelu). Varsinaisen normihankkeen 
päättyessä vuonna 1992 tavoitteeksi asetettiin, että alemmanasteisten 
normien määrä vähenisi 10 prosentilla vuodessa.  

29  Laki viranomaisten määräyksiä ja ohjeita koskevista toimenpiteistä ja vastaavan niminen valtio-
neuvoston päätös.
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Normihanke 1990-luvulla. Valtioneuvosto teki kesäkuussa 1993 periaatepää-
töksen norminannon siirtämisestä ministeriöihin. Periaatepäätöksen mukaan mi-
nisteriöt tekivät lakeja ja asetuksia täsmentävät normipäätökset, jollei asia kuu-
lunut yhteiskunnallisen tai taloudellisen merkittävyytensä vuoksi valtioneuvoston 
yleisistunnon päätettäväksi. Tekniset ohjeet ja tilastolliset luokitukset tuli antaa 
standardeina. 

Säädösvalmistelun kehittämishanke 1995–1996. Hanke käynnistettiin oi-
keusministeriön aloitteesta. Esiselvitys ”Säädösvalmistelun kehittämishanke 1995” 
valmistui toukokuussa 1995.30 

Esiselvityksessä korostettiin lainvalmistelun johtamisen liittämistä ministeriöi-
den tulosjohtamiseen. Säädösvalmistelun tila tuli kartoittaa ministeriökohtai-
sesti. Kunkin ministeriön tuli kartoittaa henkilöstönsä lainvalmisteluedellytykset. 
Säädösvalmistelun yleisen tilan kehittämiseksi huomiota kiinnitettiin säädösval-
mistelun suunnitelmallisuuden ja avoimuuden lisäämiseen. Ministeriöiden tuli laa-
tia lainsäädäntökatsaus vireillä olevista ja suunnitelluista lainsäädäntöhankkeista. 

Säädösvalmistelun työmuotojen, säädösten vaikutusten ennakoinnin ja toteutu-
misen sekä ulkopuolisten osallistujien kuulemisen ja osallistumismuotojen osalta 
kehittämishanke suositti pilottihankkeiden käynnistämistä. 

Horisontaaliset toimenpide-ehdotukset koskivat EU-asioiden valmistelun kehittä-
mistä, alemmanasteisen sääntelyn seurantaa, säädösten vaikutusten ennakointia 
ja seurantaa, säädösvalmistelulle vaihtoehtoisia keinoja sekä säädösvalmistelun 
koulutusta ja ohjeistusta.

Esiselvityksen jälkeen asetettiin työryhmä valmistelemaan valtioneuvoston lain-
valmistelun kehittämisohjelmaa. Valtioneuvosto hyväksyi ohjelman toukokuussa 
1996.

Vuoden 1996 periaatepäätöksessä 31 on kaikkiaan 33 lainvalmistelun kehittämistä 
koskevaa kohtaa sekä erillinen taustamuistio. Ohjelma jaettiin neljään pääjak-
soon:

1.  lainvalmistelun sekä EU-säädösvalmistelun huomioon ottaminen ministeriöi-
den tulostavoitteissa ja toiminnan suunnittelussa

2. säädösehdotusten vaikutusten ennakointi ja seuranta
3. lainvalmistelun organisointi ja kuuleminen lainvalmistelussa 
4. lainvalmistelukoulutus, ohjaus ja laintarkastus.32

30  LAVO julkaisu 5/1995.
31   LAVO julkaisu 3/1996.
32 Ministeriöiden tuli laatia ensimmäiset hallinnonalansa lainvalmistelua koskevat hankeluettelot tai 

lainsäädäntökatsaukset vuoden 1997 alkuun mennessä. 
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Ohjelman ensimmäisen osan 7. kohdassa korostetaan useita samoja lainsäädän-
nön valmistelun ja laadun turvaamisen tekijöitä kuin paremman sääntelyn toimin-
taohjelman asettamisessa. Lainvalmistelun kehittämisohjelman mukaan lailla tulee 
säätää asioista, joissa lailla säätäminen on tarpeen yhteiskunta- ja oikeusjärjes-
telmän perusteiden kannalta taikka sääntelyn oikeusvaikutusten, kansalaisten oi-
keusturvan tai muun vastaavan syyn vuoksi. Kehittämisohjelman mukaan säädös-
muutokset on toteutettava tarkoituksenmukaisina kokonaisuuksina. Muutoinkin 
on pyrittävä välttämään usein toistuvia osittaisuudistuksia ja edistämään säänte-
lyn hallittavuutta ja vähentämään sääntelyn määrää. Kehittämisohjelmassa koros-
tetaan, että valmistelutyössä on selvitettävä sääntelyn oikeudelliset ja muut kuin 
oikeudelliset vaihtoehdot.

OECD:n vuoden 1995 suositusten täytäntöönpano Suomessa. OECD julkai-
si vuonna 1995 suosituksensa sääntelyn laadun parantamiseksi. Valtioneuvoston 
lainvalmistelun kehittämisohjelmassa (1996) oikeusministeriö ja valtiovarainminis-
teriö velvoitettiin selvittämään mainitun suosituksen ja sen sisältämien periaat-
teiden täytäntöönpanoa sekä laatimaan ehdotukset kotimaista säädösvalmistelua 
koskevaksi tarkistuslistamalliksi. Tarkistuslista hyvän säädösvalmistelun laatuvaa-
timuksista julkaistiin 1998. 

3.3 Valtioneuvoston säädöspolitiikan muodostaminen (1999)

Oikeusministeriö asetti toukokuussa 1998 työryhmän valmistelemaan valtioneu-
voston säädöspoliittisia linjauksia. 

Työryhmä korosti poliittisen päätöksenteon ja lainvalmistelun välisen yhteyden 
tiivistämistä. Lainsäädäntötyön johtamisen tueksi oli muodostettava valtioneuvos-
ton säädöspolitiikka, joka sisältäisi yleiset linjaukset lainsäädännöllisten keinojen 
käytöstä ja menettelytavat lainsäädäntötyön koordinoimiseksi ja ohjaamiseksi.

Työryhmä määritteli säädöspolitiikalla tarkoitettavan kokonaisvaltaista, suunnitel-
mallista ja koordinoitua lähestymistapaa säädöksiin sekä muihin ohjauskeinoihin 
hallituksen päätöksenteossa ja tavoitteenasettelussa. Säädöspolitiikan tarkoituk-
sena on lainsäädännön ja muiden ohjauskeinojen suunnitelmallinen ja hallittu 
käyttö poliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Säädöspolitiikkaan kuuluu myös 
poliittinen sitoutuminen hyvän lainvalmistelun periaatteiden noudattamiseen käy-
tännössä. 
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Tiivistetysti säädöspolitiikan tarkoituksena on:

1.  antaa yleiset suuntaviivat lainsäädäntötyölle ja lainsäädännön käytölle yhteis-
kunnan ohjauskeinona

2.  edistää kokonaisvaltaista ja suunnitelmallista lähestymistapaa lainsäädäntöön 
ja sille vaihtoehtoisiin keinoihin sekä samalla selkeyttää sääntelykäytäntöä

3.  varmistaa asetettujen poliittisten tavoitteiden toteutumista kiinnittämällä 
huomiota lainsäädännön ja muiden ohjauskeinojen vaikutuksiin ja niiden en-
nakointiin ja arviointiin

4.  selkeyttää valtioneuvoston ja eduskunnan rooleja lainsäädäntötyössä ja hel-
pottaa näiden valtioelinten keskinäistä kanssakäymistä sekä parantaa työs-
kentelyedellytyksiä lakien säätämisprosessissa

5.  helpottaa kansanvaltaisen ja parlamentaarisen valvonnan ja ohjautuksen to-
teutumista sekä parantaa kansalaisten mahdollisuuksia ymmärtää ja hallita 
oikeusjärjestyksen sääntöjä.

Lainsäädäntöä suunniteltaessa oli selvitettävä, onko laki ylipäätään tarkoituksen-
mukainen keino jonkin ongelman ratkaisemiseksi. Joka tapauksessa aina tulisi 
selvittää vähintäänkin ns. 0-vaihtoehto. Lainsäädäntöä suunniteltaessa oli lisäksi 
aina pohdittava, kuinka laajasti kyseisellä alueella tarvittiin valvontaa ja viran-
omaisten valvontatoimia ja missä määrin tarvittiin tahdonvaltaisten säännösten 
lisäksi pakottavia säännöksiä.  

Työryhmä painotti, että selkeillä ja johdonmukaisilla säännöksillä voitiin ennalta 
ehkäistä myös ristiriitatilanteita ja jälkikäteisten oikeusturvamenettelyjen käytön 
tarvetta.  

Lainsäädäntöä suunniteltaessa tuli huolellisesti arvioida, tarvittiinko lainsäädän-
nön noudattamisen tueksi erityisiä tehosteita ja millaisia näiden tehosteiden tuli 
olla oikeudelliselta laadultaan. Rikosoikeudellisia tehosteita tuli käyttää ainoastaan 
tärkeiden intressien suojaamiseksi. Lakien arvovallan säilyttämiseksi ei myöskään 
tullut laatia rangaistussäännöksiä, joiden noudattamisen valvonta oli käytännössä 
mahdotonta. Vähäisten rikkomusten seuraamusjärjestelmää tuli kehittää mahdol-
listamalla puuttuminen rikkomuksiin yksinkertaisemmilla menettelymuodoilla.

Eri hallinnonaloilla tuli selvittää, voitiinko lainsäädännön rakennetta selkiinnyttää 
ja sääntelyn määrää vähentää yhdistämällä voimassa olevia säännöksiä tarkoi-
tuksenmukaisiksi kokonaisuuksiksi tai säätämällä yleislakeja. Eri hallinnonaloilla 
oli samoin perusteltua käynnistää pilottiselvityksiä lainsäädännön vaihtoehtojen 
käytön mahdollisuuksista.  

Hyvälle lainsäädännölle asetettavia vaatimuksia tuli noudattaa myös kansainvälisiä 
velvoitteita ja yhteisön lainsäädäntöä valmisteltaessa. Kansainvälisten velvoitteiden 
valmistelussa ja täytäntöönpanossa oli pyrittävä ratkaisuihin, jotka olivat sopusoin-
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nussa Suomen oikeusjärjestyksen periaatteiden kanssa. Yhteisön lainsäädännön 
valmistelussa huomiota oli kiinnitettävä toissijaisuusperiaatteen toteutumiseen. 

Työryhmä ehdotti säädösvalmistelun koordinoinnin ja poliittisen ohjauksen vah-
vistamiseksi, että hallitus laatisi vuosittain lainsäädäntöohjelman valtiopäivil-
le annettavista merkittävistä lakiesityksistä, niiden tavoitteista ja aikatauluista. 
Lainsäädäntöohjelma ehdotettiin sovitettavaksi yhteen hallituksen hankesalkku-
menettelyn ja talousarvion kehysmenettelyn kanssa. 

Säädöspolitiikan ohjausvälineistöön ehdotettiin lisättäväksi erikseen asetettava 
ministeriryhmä. Ministeriryhmä käsittelisi säädöspolitiikan yleisiä linjauksia sekä 
arvioisi tarvetta tehdä lainsäädännön tilaa koskevia selvityksiä. 

Säädösten vaikutusten ennakoinnin osalta työryhmä katsoi, että aikaisemmin an-
nettujen ohjeiden noudattamista oli syytä tukea ja tehostaa. Merkittävien lainsää-
däntöuudistusten vaikutuksia oli seurattava uudistusten voimaantulon jälkeen. 

Ministeriöiden virkamiesjohdon ja poliittisen johdon oli sitouduttava aikaisempaa 
voimakkaammin lainsäädäntöhankkeisiin. Lainsäädäntöhankkeiden ennakoiduista 
ja todellisista vaikutuksista oli vaadittava aikaisempaa jäsentyneempää tietoa. 

Lainsäädännön kokonaisuuden hallinnan ja seurannan parantamiseksi työryhmä 
ehdotti ministeriöittäin määräajoin laadittavia kokonaisselvityksiä lainsäädännön 
tilasta ja hallittavuudesta. Tähän arviointityöhön tulisi harkita kytkettäväksi myös 
ulkopuolisia tahoja. EU-jäsenyyden liittymävaiheen lainsäädäntöratkaisut tulisi 
käydä järjestelmällisesti läpi. 

Ministeriöiden tuli huolehtia lainvalmisteluhenkilöstönsä jatkuvasta koulutuksesta. 
Laajavaikutuksellisten ja koko oikeusjärjestyksen kannalta keskeisten lainsäädän-
töhankkeiden koulutuksesta oli samoin huolehdittava. Työryhmä korosti valmiste-
luun varattavan ajan suunnittelua ja riittävyyttä. 

3.4 Valtioneuvoston lainvalmistelun kehittämisohjelma II (2000)

Vuoden 1999 mietinnön ja siitä saadun lausuntopalautteen perusteella asetettiin 
valtioneuvoston kanslian ja oikeusministeriön aloitteesta työryhmä laatimaan lain-
valmistelun II kehittämisohjelmaa.33

   Työryhmä kiinnitti huomiota siihen, että ministeriöittäin valmistelutyö 
jakautui varsin epätasaisesti. Eniten lakeja valmisteltiin vuoden 1999 
tilanteessa oikeusministeriössä, sosiaali- ja terveysministeriössä ja val-

33 LAVO:n julkaisu 6/2000.
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tiovarainministeriössä. Työryhmä totesi myös komiteoiden käyttämisen 
lainvalmistelussa laskeneen jyrkästi.   

Työryhmä totesi viitaten keväällä 2000 valmistuneeseen selvitykseen (Ervasti – 
Tala – Castrén, Lainvalmistelun laatu ja eduskunnan valiokuntatyö) viitaten, että 
lainvalmistelun tekninen taso oli sinänsä noussut, mutta keskeisissä kysymyksissä, 
kuten säädösten vaikutusten arvioinnissa, oli edelleen selviä puutteita. 

Yleisemmällä tasolla säädösvalmistelun ongelmien todettiin liittyvän säädösval-
mistelun organisointiin ja johtamiseen sekä toisaalta yksittäisten valmistelijoiden 
taitoihin ja työtapoihin. Organisointiongelmia ilmeni usein hankkeiden aikataulun 
ja kustannusten hallinnassa. Oikeussääntelyn vaikutusten ja vaihtoehtojen selvit-
täminen oli edelleen puutteellista. 

Työryhmä totesi ongelmia myös säädöshankkeiden kokonaisuuden hallinnassa. 
Säädöshankkeiden suunnittelua ja seurantaa ei läheskään aina toteutettu hyvän 
lainvalmistelukäytännön vaatimalla tavalla. Säädösten voimaantulon vaatimiin toi-
menpiteisiin ei myöskään kiinnitetty riittävää huomiota. 

Lainvalmistelun II kehittämisohjelmassa toimenpide-ehdotukset ja kannanotot ja-
kautuvat koskien lainvalmistelua valtioneuvoston ja ministeriöiden toimintapolitii-
kan osana, lainvalmistelun suunnitelmallisuutta ja tehokkuutta, oikeussääntelyn 
vaihtoehtojen selvittämistä, sääntelyn vaikutusten selvittämistä ja seurantaa, lain-
säädännön ja oikeuspoliittisten linjausten huomioon ottamista ja EU:n ja kansain-
välistymisen huomioon ottamista. 

Kehittämisohjelmassa korostetaan, että säädöspolitiikassa on kysymys sekä 
lainsäädännön sisällöllisestä ulottuvuudesta että menettelyllisistä kysymyksistä. 
Kehittämisohjelmassa sisällöllisellä ulottuvuudella tarkoitetaan sitä, minkälaisia 
lainsäädännöllisiä keinoja käytetään. Menettelylliset kysymykset liittyvät lainsää-
däntötyön ohjaamiseen ja koordinointiin. 

Kehittämisohjelmassa esitetyn kannanoton mukaisesti lainsäädännön sisällölli-
seen ulottuvuuteen voidaan vaikuttaa vain rajoitetusti lainvalmistelun ohjeistuk-
sella, koska vaihteleviin tilanteisiin ja eri oikeudenaloille sopivia yleisiä linjauksia 
ei ole mahdollista muodostaa. Sisällölliset kysymykset liittyvät keskeisesti kunkin 
hallinnonalan substanssiin. Sisällölliset kysymykset ratkaistaan usein poliittisesti. 
Kehittämisohjelmassa katsotaan kuitenkin, että joitakin yleisiä linjauksia on mah-
dollista esittää oikeusjärjestyksen hyvää laatutasoa edistävistä periaatteista. 

Kehittämisohjelman kannanotto-osassa korostetaan, että lainsäädännön hallitta-
vuuden ja rakenteellisen selkeyden kannalta on tärkeää, että säädösvalmistelussa 
selvitetään huolellisesti asianomaisen oikeudenalan voimassa oleva sääntely sekä 
oikeusjärjestyksen kokonaisuuden vaatimukset. Sääntelyn määrän hallitseminen ja 
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lainsäädännön systematiikka edellyttävät esimerkiksi, että lakiin ei oteta säännök-
siä asioista, jotka on jo lainsäädännöllä järjestetty. Lainsäädännön yhtenäisyyden 
säilyttämiseksi on puolestaan tärkeää, että eräillä oikeudenaloilla noudetaan va-
kiintuneita säännöstyyppejä, jollei valmisteltavana olevasta asiasta muuta johdu. 
Vakiosäännöksillä kehittämisohjelmassa viitataan erityisesti rangaistussäännösten, 
pakkokeinosäännösten ja muutoksenhakusäännösten yhtenäiseen kirjoitustapaan. 

Kehittämisohjelmassa korostetaan samalla, että lainvalmistelussa on tärkeää nou-
dattaa eri oikeudenaloilla toteutetuissa kokonaisuudistuksissa omaksuttuja peri-
aatteita. Esimerkiksi erityislakiin ei tule yleensä ottaa säännöksiä samoista sei-
koista kuin mitä säännellään yleislaissa (viittaussäännökset sinänsä mahdollisia). 
Sen sijaan erityislainsäädännössä voidaan antaa yleislainsäädäntöä täydentäviä 
säännöksiä tai poiketa siitä. Kehittämisohjelmassa korostetaan, että yleislainsää-
dännöstä tulisi kuitenkin poiketa vain erityisistä ja perustelluista syistä.

Hallittavuuden ja oikeuspoliittisen linjausten näkökulmasta kehittämisohjelmassa 
on esitetty seuraavat toimenpidesuositukset:

•  Lainvalmistelijoiden on oltava perehtyneitä oikeusjärjestyksen rakenteeseen 
ja tunnettava yleiset oikeusperiaatteet.

•  Lainlaatijan oppaan mukaisesti ”tilkkutäkkimuutoksia” on pyrittävä välttämään 
ja toteuttamaan niiden sijasta harvemmin tehtäviä kokonaisuudistuksia. Ilman 
perusteltua syytä ei tule tehdä yhtä pykälää pienempiä muutoksia.

•  Lainsäädännön yhtenäisyyden ja systematiikan säilyttämiseksi ja kehittämi-
seksi säädösvalmistelussa on kiinnitettävä huomiota yleislakien ja vakiosään-
nöstyyppien merkitykseen. Eri oikeudenalojen kokonaisuudistuksissa nouda-
tetut periaatteet on samoin otettava huomioon.

•  Perustuslain säädöstasovaatimuksia on noudatettava huolellisesti. Poikkeus-
lakimenettelyä on vältettävä.

•  Säädösvalmistelussa on selvitettävä ja otettava huomioon eduskunnan lausu-
mat ja valiokuntien kannanotot. 

•  Säädöskielen on oltava virheetöntä, ymmärrettävää, täsmällistä ja johdon-
mukaista. Käytettävän sanaston on oltava yleisesti tunnettua ja virkeraken-
teiden yksinkertaisia. Kieleltä vaaditaan myös asiallisuutta ja täsmällisyyttä.

•  Ministeriöiden on huolehdittava lainvalmistelutehtävissä toimiville annetta-
vasta koulutuksesta. Oikeusministeriö huolehtii lainvalmistelukoulutuksen 
järjestämisestä. Tarvittaessa oikeusministeriö myös neuvoo ja avustaa lain-
valmistelutyössä.

•  Valmisteltavan säännöksen selkeyttä ja ymmärrettävyyttä on arvioitava kan-
salaisen näkökulmasta.   

Kehittämisohjelmassa esitetään EU-lainsäädännön ja kansainvälistymisen huomi-
oon ottamiseksi useita toimenpidesuosituksia. EU-säädösehdotusten kansalliset 
vaikutukset on selvitettävä mahdollisimman varhain. Huomiota on kiinnitettävä 
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suhteellisuus- ja toissijaisuusperiaatteiden toteutumiseen ja säädösehdotusten 
selkeyteen, ymmärrettävyyteen ja johdonmukaisuuteen. Direktiivien täytäntöön-
panossa on valittava kansalliseen oikeusjärjestykseen soveltuvat menetelmät. 
Kansallisessa ja kansainvälisessä valmistelussa on kiinnitettävä jatkuvaa huomiota 
perus- ja ihmisoikeuksien toteutumiseen. 

3.5 OECD:n maatutkimuksen johtopäätökset (2003)

Suomalaista lainsäädäntöä suhteessa taloudelliseen kehitykseen on arvioitu OECD:n 
vuonna 2003 julkaistussa maatutkimuksessa ”Finland – A New Consensus for 
Change”. 

Tutkimuksen mukaan suomalaista lainsäädäntöympäristöä leimaavat pohjoismai-
set tasa-arvon ja hyvinvoinnin tavoitteet. Lainsäädännön valmistelu on hajautet-
tua eikä lainvalmisteluprosessille ole keskitettyä poliittista johtoa.34 Taloudellisen 
toiminnan edellytykset eivät ole lainvalmistelussa merkittävästi esillä. Säädösten 
vaikutusten arviointi on ollut puutteellista ja säädösten valmistelussa kaivattaisiin 
lisää eri osallistujia ja avoimuutta. 

Maatutkimuksessa korostetaan, että taloudellisilla tekijöillä ja lainsäädännön laa-
dulla on suoria ja välittömiä yhteyksiä. Suomen oloissa lainsäädännön yleiselle 
kehittämiselle taloudellisen toiminnan toimintaedellytysten turvaamisen kannalta 
asettaa erityisiä vaatimuksia väestön ikääntymiskehitys, joka on muihin OECD-
jäsenmaihin nähden nopeaa. Maatutkimuksessa on kiinnitetty huomiota lisäksi 
julkisen sektorin tehokkuuden parantamiseen sekä työelämää koskevan sääntelyn 
uudistamistarpeisiin. Yrittäjyyden lisäämiseksi tutkimuksessa kiinnitetään huomio-
ta myös sääntelyn yksinkertaistamiseen. 

Maatutkimus noudattaa OECD:n piirissä 1990-luvulta lähtien vallinneita näke-
myksiä sääntelypolitiikan pääasiallisista alueista: 1) sääntelyn keventäminen tai 
vähentäminen, 2) sääntelyn laadun parantaminen, 3) sääntelyn kehittäminen 
päätöksentekojärjestelmän osana, 4) sääntelyn kustannustehokkuuden paranta-
minen ja vaikutusten parempi hallinta, 5) sääntelyn vaihtoehtojen ja erilaisten 
ohjauskeinojen kehittäminen ja 6) sääntelyn avoimuuden lisääminen ja kuulemis-
menettelyjen käyttäminen.

Maatutkimuksessa todettiin Suomessa tapahtuneen sinänsä myönteistä säädös-
poliittista kehitystä. Tehdyt säädöspoliittiset toimenpiteet ja suositukset sekä 
täytäntöönpanotoimet olivat kuitenkin jääneet jossain määrin puutteellisiksi. 

34  ”The development of ’whole-of-government’ processes, encouraged by a much stronger  centre, is the 
only way of ensuring that high quality of regulation will be systematically delivered, of embedding 
a dynamic approach, and of securing effective implementation of rules” (OECD 2003 s. 10).
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Säädöspolitiikan heikon kehittymisen ja toteutumisen vuoksi Suomessa katsottiin 
tarvittavan tehokasta keskitettyä säädöspolitiikasta vastaavaa elintä, joka toimii 
riittävän korkealla poliittisella tasolla ja jonka käytössä on korkeatasoisia asian-
tuntijoita.35 

3.6 Lainvalmistelun kansliapäällikköryhmän loppuraportti (2005)

Valtioneuvoston kanslia asetti kesäkuussa 2003 Valtioneuvoston lainvalmistelun 
suunnittelun ja johtamisen kehittämistyöryhmän (Lainvalmistelun kansliapäällik-
kötyöryhmä) ajalle 25.6.2003–25.6.2005. Työryhmän tehtäväksi määriteltiin val-
tioneuvoston säädösvalmistelun kehittäminen ja kehittämisen koordinointi.

Työryhmä seurasi säädösvalmistelun toteutumista ministeriöiden nimeämien 23 
hankkeen osalta. Hankkeiden prosessisuunnittelussa ja etenemisessä havaittiin 
useita puutteita ja kehittämiskohteita, joista merkittävimmät kohdistuivat lainval-
mistelun johtamiseen ja suunnitteluun. 

Työryhmä selvitti ministeriöiden lainvalmistelun voimavaroja ministeriöille osoi-
tetun kyselyn avulla. Selvityksen perusteella todettiin nykyistä vahvempaa keski-
tettyä tukea tarvittavan erityisesti laintarkastukseen, perustuslain tulkintaan sekä 
kansainvälisten sopimusten voimaansaattamista koskeviin kysymyksiin.

Lainsäädäntöhankkeiden suunnitelmallisuuden ja johtamisen parantamiseksi ryh-
mä seurasi työskentelynsä aikana systemaattisesti eduskunnalle puolivuotiskau-
sittain annettavaa hallituksen esitysten listauksen toteutumista sekä laati lain-
valmisteluhankkeissa sovellettavan prosessisuunnittelumallin. Sääntelyn vaihto-
ehtojen nykytilan selvittämiseksi ja käytön edistämiseksi laadittiin ministeriöiden 
toimittamien esimerkkien pohjalta selvitys vaihtoehtojen käytöstä. 

Lainvalmistelun kansliapäällikkötyöryhmä on esittänyt yhteensä 19 toimintasuo-
situsta, jotka koskevat säädösvalmistelun johtamista, säädösvalmistelun suunnit-
telua, sääntelyn vaihtoehtojen ja vaikutusten arviointia, perustuslain huomioon 
ottamista sekä tutkimus- ja tietohallinnon tukea säädösvalmistelulle. 

Paremman sääntelyn toimintaohjelman asettamisen tavoitteiden kannalta erityis-
tä merkitystä on seuraavilla suosituksilla: 

•  Säädösvalmistelun vaikuttavuuden, hyvän laadun ja kehittämisen ajankohtai-
sia asioita käsitellään säännöllisin väliajoin oikeusministerin johdolla poliitti-

35  Merkittävimmät rakenteelliset ehdotukset perusteluineen on esitetty maatutkimuksen luvussa II 
Regulatory Governance (s. 55–73).
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sella tasolla sopivassa ministeriryhmässä. Tärkeitä säädöspoliittisia linjauksia 
käsitellään tarvittaessa koko hallituksen piirissä.

•  Seuraavan hallituskauden yhteiskunnallisilta vaikutuksiltaan merkittävim-
mistä hankkeista kootaan lainsäädäntösuunnitelma, joka muodostaa yhtei-
sen perustan ministeriöiden lainvalmistelun suunnittelulle ja johtamiselle. 
Valtioneuvoston kanslia selvittää tarkemmin lainsäädäntösuunnitelman suh-
teen hallituksen muihin suunnittelu- ja seurantajärjestelmiin.

•  Ministeriöiden lainvalmisteluhankkeiden suunnittelu tulee kytkeä osaksi mi-
nisteriön tulosjohtamista sekä toiminnan ja talouden muuta pitkäjänteistä 
suunnittelua.

   
•  Hallituksen esitykseen tähtäävistä hankkeista tulee antaa kirjallinen toimek-

sianto. Hallituksen esityksen prosessisuunnittelun mallia käytetään hankkeen 
suunnittelussa sellaisenaan tai sopeutettuna ministeriön lainvalmistelun luon-
teeseen tai ministeriössä jo käytössä olevaan vastaavaan ohjeistukseen.

•  Yhtenäisiä valmistelumuotoja ja valmistelun laajapohjaisuutta vahvistetaan 
ohjeistamalla lainvalmistelun organisointi.

•  Sääntelyn vaihtoehtojen käytön edistämiseksi laaditaan kirjallinen ohjeistus, 
johon sisällytetään konkreettisia esimerkkejä vaihtoehtojen käytöstä.

•  Vaikutusten arviointia koskevaa ohjeistusta kehitetään siten, että niiden avul-
la voidaan toteuttaa selkeät käytännön menettelytavat samalla ottaen huomi-
oon alakohtaiset yksityiskohtaisemmat ohjeet.

•  Vaikutusarviointien laatimiseksi hankkeet voidaan luokitella:
  - laajoihin (valmisteluorganisaatio laatii yhteistyössä sidosryhmien kanssa ja 

tutkimusasiantuntemusta hyödyntäen erillisen vaikutusarviointidokumentin, 
jonka keskeiset tulokset kirjataan hallituksen esitykseen ja joka lisäksi liite-
tään esitykseen)

  - tavanomaisiin (valmisteluorganisaatio laatii tarvittavaa ulkopuolista asian-
tuntemusta käyttäen erillisen vaikutusarviointidokumentin, jonka keskeiset 
tulokset kirjataan hallituksen esitykseen)

 - suppeisiin  (vaikutusten arviointi esitetään tiivisti osana hallituksen esitystä).

•  Vaikutusarviointityön tueksi perustetaan vaikutusarviointien asiantuntijaryh-
mä, joka kehittää ja seuraa vaikutusten arviointien suorittamista ja on tukena 
käytännön arviointityössä. 
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•  Ministeriöiden tulee säännöllisin väliajoin osana strategista suunnittelua ar-
vioida yleisesti ja sektoreittain oman hallinnonalansa lainsäädännön ajanmu-
kaisuutta ja toimivuutta.

3.7 Muut ehdotukset ja vireillä olevat kehittämistoimet

LAITA-hanke. Valtiovarainministeriön työryhmämietinnössä ”Parempaan lain-
säädännön taloudellisten vaikutusten hallintaan” (valtiovarainministeriön työryh-
mämuistioita 2/2006, ns. LAITA-työryhmä) on selvitetty lainsäädännön julkistalou-
dellisten vaikutusten hallintaa. 

Työryhmä on ehdottanut säädösehdotusten taloudellisten vaikutusten arvioin-
tia koskevien ohjeiden uudistamista ja niiden täydentämistä valtiovarainminis-
teriön ylläpitämällä sähköisellä arviointioppaalla. Tarkoituksena on lisäksi avata 
valtiovarainministeriön ulkoisille internet-sivuille ja valtioneuvoston intranettiin 
(Senaattori) säädösvalmistelun taloudellisten vaikutusten arviointia tukeva inter-
net-sivusto, jossa julkaistaan arviointiopas, ohjeita sekä taloudellisten vaikutusten 
arviointia palvelevia hyviä käytäntöjä ja esimerkkejä.  

Työryhmä on ehdottanut vaikutusarviointeja koskevan ohjeistuksen kokoamista 
selkeäksi ja yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Jälkimmäiseen tehtävään on asetettu 
maaliskuussa 2006 oikeusministeriön johdolla toimiva eri ministeriöiden edustajis-
ta koostuva työryhmä.  

Sitoutumista hyvään lainvalmistelukulttuuriin on tarkoitus vahvistaa strategisen 
ohjauksen ja tulosvastuun keinoin. Tällaisia keinoja ovat muun ohella säädösval-
mistelun ja vaikutusarvioinnin yhteinen valtioneuvostotasoinen laatumalli, minis-
teriöiden säädösvalmistelun ja vaikutusarvioinnin laadulle asettamat tulostavoit-
teet sekä ministeriöiden velvoite raportoida säädösvalmistelun ja vaikutusarvioin-
tien laadusta toimintakertomuksissaan. Ehdotuksen mukaan erikseen selvitetään, 
olisiko valtioneuvoston yhteiseen käyttöön syytä koota laajemmin taloudellisten 
analyysien edellyttämää osaamista. 

Työryhmä on myös ehdottanut taloudellisten vaikutusten eriyttämistä hallitusten 
esityksissä kolmeen eri luokkaan. 

Ministeriöiden tulisi vaikutusarviointien laadun kriteereiden yleisen määrityksen 
jälkeen asettaa tulostavoitteet paitsi säädösvalmistelun myös vaikutusten arvioin-
nin laadulle. Tilinpäätöskertomuksessa raportoitaisiin pidemmän ajan trenditiedot 
taloudellisesti ja yhteiskunnallisesti tärkeimpien säädöshankkeiden tavoitteiden 
toteutumisesta ja säädösperusteisten järjestelmien kustannuskehityksestä noin 
3–5 vuoden kuluttua lain säätämisestä.
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Laajapohjaisen valmistelun kehittäminen. Valtiovarainministeriön huhti-
kuussa 2005 asettaman laajapohjaisen valmistelun kehittämistä selvittäneen työ-
ryhmän tavoitteena on ollut edistää hyvää lainvalmistelua luomalla periaatteet eri 
valmistelumuotojen valinnalle sekä vahvistaa laajapohjaisen valmistelun käyttöä 
useita hallinnonaloja koskevassa säädös- tai muussa valmistelussa.  Toimeksiannon 
mukaan työryhmän tehtävänä on ollut laatia ehdotukset yleisiksi valmisteluperi-
aatteiksi, erityyppisten hankkeiden toteutusmalleiksi ja organisointitavoiksi sekä 
monijäsenisten määräaikaisten valmisteluelinten asettamismenettelyiksi ja työs-
kentelyn pääperiaatteiksi. 

Työryhmän ehdotukset on julkaistu tammikuussa 2006 nimellä ”Laajapohjaisen 
valmistelun kehittäminen” (valtiovarainministeriön työryhmämuistioita 1/2006).  
Työryhmä on tehnyt ehdotuksen VNOS:n muuttamisesta siten, että siitä kävisi 
selkeästi ilmi valtioneuvoston yleisistunnon mahdollisuus asettaa tilapäisiä elimiä 
valmistelemaan yhteiskuntapoliittisesti merkittäviä hankkeita. 

SÄVY-hanke. Säädösvalmistelun yritysvaikutusten arviointihanke (SÄVY) on 
kauppa- ja teollisuusministeriön vuosiksi 2005–2007 asettama hanke, joka liittyy 
hallituksen yrittäjyyden politiikkaohjelmaan. 

Hankkeen tavoitteena on tuoda yritysvaikutusten huomioon ottaminen ja arviointi 
osaksi hyvää lainvalmistelua. Hanke toimii ministeriöiden yhteisenä asiantunti-
jayksikkönä. Hankkeen puitteissa osallistutaan myös yritysvaikutusten arviointien 
kehittämisen kansainväliseen yhteistyöhön. Hankkeen puitteissa on samoin käyn-
nistetty koulutustilaisuudet lainvalmistelijoille, joissa käsitellään muun muassa yri-
tysvaikutusten arviointien menetelmiä sekä sääntelyn vaihtoehtoja. 

Hanke on kartoittanut yritysvaikutusten arvioinnin nykytilaa selvittämällä tarkem-
min, miten yritysvaikutukset on otettu huomioon vuonna 2005 annetuissa halli-
tuksen esityksissä. 

Tarkemmin tarkasteltiin niitä hallituksen esityksiä, joilla katsottiin olevan merki-
tyksellisiä yritysvaikutuksia (143 esitystä yhteensä 232 esityksestä). Selvityksen 
perusteella todettiin, että yritysvaikutuksia sinänsä tunnistetaan paremmin kuin 
1990-luvulla, jolloin asiaa edellisen kerran tutkittiin.

Selvityksen perusteella vaikutusarvioinnit jäävät edelleen varsin ohuiksi. 
Vaikutusarvioinnit olivat yleensä (4/5 tapauksista) laadullisia. Vaikutusarvioinneista 
esitetty informaatio on sekin vähäistä (pisimmillään hallituksen esityksiin sisältyy 
yritysvaikutuksista noin puolen sivun mittainen arvio). Huomiot yritysvaikutusten 
vähäisyydestä ovat samansuuntaisia kuin mitä on tehty aikaisemmin OECD:n vuo-
den 2003 maatutkimuksessa sekä lainvalmistelun kansliapäällikkötyöryhmän lop-
pumietinnössä 2005. 
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SÄVY-hankkeessa on määritelty ns. pilottihankkeita, joiden avulla testataan erilai-
sia yritysvaikutusten arviointimenetelmiä ja saadaan siten hyviä esimerkkejä mui-
ta lainsäädäntöhankkeita varten. Yhteistyössä ministeriöiden kanssa pilottihank-
keiksi on valittu esitevastuuhanke (VM), matalapalkkaisen työn tukeminen (VM), 
palveludirektiivin valmistelu (KTM), ryhmäkanne (OM), sähköisen viestinnän tie-
tosuojalain muutos (LVM), satamalainsäädäntö (LVM), tilintarkastuslain uudista-
minen (KTM), yhteistoimintaa yrityksissä koskevan lainsäädännön uudistaminen 
(TM), ympäristövastuudirektiivin täytäntöönpano (YM), yrittäjien ja maatalous-
yrittäjien eläkejärjestelmän uudistaminen (STM) ja yrityssaneerauslainsäädännön 
uudistaminen (OM). 

SÄKE II -työryhmä. Oikeusministeriö on lokakuussa 2005 asettanut valtioneu-
voston säädösvalmistelun kehittämistyöryhmän (SÄKE II). Työryhmän pääasialli-
sena tehtävänä on seurata ja edistää lainvalmistelun kansliapäällikkötyöryhmän 
loppumietinnössä esitettyjen ehdotusten täytäntöönpanoa. Tehtävänä on myös 
seurata ja tukea muita säädösvalmistelun kehittämiseen liittyviä hankkeita ottaen 
erityisesti huomioon näissä hankkeissa mahdollisesti asetetut raportointivelvoit-
teet. 

Työryhmän tehtäväksi on samoin määritelty seurata ja kehittää eduskunnalle ke-
vät- ja syysistuntokausittain annettavia hallituksen esityksiä koskevan luettelon 
toteutumista, koordinoida ministeriöiden EU- ja muuta kansainvälistä yhteistyötä 
paremman sääntelyn toteuttamiseksi, toimia aktiivisesti hyvin säädösvalmistelu-
käytäntöjen kehittämiseksi sekä raportoida toiminnastaan ja tehdä tarvittavia eh-
dotuksia kansliapäällikkökokoukselle ja valtioneuvostolle. Työryhmän määräaika 
päättyy lokakuun lopussa 2007.

VARVIO-työryhmä. Oikeusministeriö on asettanut maaliskuun lopussa 2006 
työryhmän kehittämään säädösvaikutusten arviointia. Työryhmän tehtävänä on 
laatia olemassa olevista vaikutusarviointiohjeista lainvalmistelun tueksi uusi yh-
tenäinen ohje. Tarkoitus on samalla yksinkertaistaa ohjeita niin, että ne soveltui-
sivat nykyistä paremmin käytettäviksi erityyppisissä hankkeissa. Työryhmä pohtii 
myös tarvittavia tuki- ja seurantajärjestelmiä, joilla voidaan edesauttaa ohjeiden 
tehokasta noudattamista säädösvalmistelun eri vaiheissa. Työryhmän määräaika 
päättyy maaliskuun lopussa 2007.

Säädösvalmistelun tieto- ja tietohallintatuki -työryhmä. Valtiovarain-
ministeriön ja oikeusministeriön yhdessä asettaman hankkeen tavoitteena on 
kehittää lainvalmistelua tukevia tietojärjestelmiä siten, että ne tukisivat valmis-
teluprosessin ohjausta, johtamista ja seurantaa. Hankkeessa pyritän erityisesti 
hahmottamaan valmistelun ohjauksen, johtamisen ja seurannan informaatio- ja 
raportointitarpeet. Hankkeen määräaika päättyi 30.6.2006.
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Säädösvalmistelun tietotuen kehittämistyöryhmä. Hanke perustettiin jat-
kotoimeksi lainvalmistelun kehittämisen kansliapäällikköryhmän työlle. Hankkeen 
tehtävänä on ministeriöittäin tehtävä säädösvalmistelun tietotuen nykytilan kar-
toitus, valmistelijoiden tietotuen tarpeen kartoitus, ministeriöiden tietopalveluiden 
koulutustarpeiden kartoitus, ministeriöiden tietopalveluiden koulutus, koulutusai-
neiston ja tukiaineiston laatiminen, säädösvalmisteluun liittyvän tietopalvelun toi-
mintamallin suunnittelu ja toimintamallista tiedottaminen säädösvalmistelijoille. 
Hankkeessa tarkoitettu tietotuen kehittämisen kannalta keskeisiä toimijoita ovat 
eri ministeriöiden tietopalvelut, verkostot ja eduskunnan kirjasto. Hankkeessa 
hahmoteltava tietotuen toteuttamismalli on ministeriökohtainen. Hankkeen mää-
räaika päättyi 30.6.2006. 
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4 PAREMPI SÄÄNTELY EUROOPPALAISENA HANKKEENA 

4.1 Lissabonin strategia

Paremman sääntelyn toimintaohjelman laatiminen on osunut ajallisesti yhteen 
hyvin merkittävän Euroopan unionin (EU) kehitysvaiheen kanssa. Vuosi 2005 oli 
EU:n ensimmäinen kokonainen toimintavuosi 25 jäsenvaltion unionina. Euroopan 
parlamentti valittiin uudelleen kesäkuussa 2004. Uusi Euroopan komissio astui vir-
kaan syksyllä 2004. Vuosi 2005 oli siten samalla sekä Euroopan parlamentin että 
komission viisivuotisen toimintakauden ensimmäinen varsinainen toimintavuosi. 
Vuoden 2005 aikana Euroopan perustuslaista tehdyn sopimuksen ratifi ointiproses-
si pysähtyi Ranskan ja Alankomaiden kansanäänestysten tulosten vuoksi. 
 
Kehitys EU:ssa on korostanut ja vahvistanut käsitystä siitä, miten tärkeää on kes-
kittää toimintaa käytännön kysymyksiin. Vuonna 2005 EU:n keskeiset toimet liitty-
vät Lissabonin strategian vauhdittamiseen kolmella eri osa-alueella (taloudellinen, 
sosiaalinen ja ympäristöä koskeva ulottuvuus). Strategia on samalla osa laajem-
paa kestävän kehityksen tavoitetta. Lissabonin tavoitteiden toteutumista on tuet-
tu muun muassa vakaussopimuksen tarkistamisella ja toimielinten pyrkimyksellä 
parempaan lainsäädäntöön. 

Lissabonin strategia käynnistettiin vuonna 2000. Komissio toteutti maaliskuus-
sa 2005 strategian väliarvioinnin, jonka perusteella strategiaa uudistettiin. 
Strategiassa on nyt keskitytty taloudelliseen kasvuun ja työpaikkojen luomiseen. 
EU:n lainsäädännön laadun parantaminen on yksi keskeisistä uudistetun strate-
gian välineistä. Tarkoituksena on varmistaa toissijaisuusperiaatteen mukaisesti, 
että unioni toimii ainoastaan silloin, kun se on tarpeen ja että sääntelyrasitus on 
oikeassa suhteessa tavoitteeseen. Tärkein osa strategiaa ovat kuitenkin kansal-
liset uudistusohjelmat, joissa sääntelyn laadun kehittäminen on mukana uusien 
suuntaviivojen mukaisesti.   

Euroopan unionissa on osana sääntely-ympäristön yksinkertaistamis- ja paran-
tamisohjelmaa pyritty vähentämään sääntelyn määrää erityisesti viime vuosien 
aikana. Komissio asetti muutama vuosi sitten kunnianhimoiseksi tavoitteekseen 
vähentää sääntelyn määrää 25 prosentilla vuoteen 2004 mennessä. Sääntelyä on 
pyritty vähentämään samalla, kun sitä on yksinkertaistettu ja saatettu ajan tasal-
le. Erilaisia komission aloitteita, yksinkertaistamisehdotuksia ja kodifi ointihankkei-
ta on ollut vireillä lukuisia. Maaliskuussa 2006 komissio veti pois käsittelystä 68 
vireillä ollutta, vanhentuneiksi tai tarpeettomiksi arvioitua säädösehdotusta.36

36  Seulonta kohdistettiin ehdotuksiin, jotka oli tehty ennen vuotta 2004. Kaikkiaan näitä säädösehdo-
tuksia oli 183. Uudempia eli vuonna 2004 ja vuoden 2005 alkupuolella annettuja säädösehdotuk-
sia laskettiin olevan 251 ja niitä ei seulonta koskenut. Poistetuista ehdotuksista vanhin oli vuodelta 
1988. Ehdotuksia on vedetty pois myös aikaisemmin eri syistä. Esimerkiksi vuonna 1997 komissio 
peruutti 34 ehdotusta. Sen jälkeisinä vuosina komissio on peruuttanut ehdotuksiaan seuraavasti: 
58 ehdotusta vuonna 1999, 108 ehdotusta vuonna 2001 ja 102 ehdotusta vuonna 2004. 
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Komission yleisenä tavoitteena on sisällyttää sääntelyn laadun kehittämisen osaksi 
kaikkea EU:n politiikkaa. Neuvosto ja Euroopan parlamentti ovat osaltaan tuke-
neet tätä tavoitetta. Säädösympäristön tarkastelu ja kehittäminen on osana useita 
sektorikohtaisia hankkeita ja politiikkaohjelmia esimerkiksi ympäristö- ja maata-
loussektoreilla sekä elinkeino- ja sisämarkkinapolitiikassa. Säädösympäristön ke-
hittäminen on yksi näkökulma myös perustettaessa sektorikohtaisia sidosryhmien 
ja jäsenvaltioiden edustajista koostuvia ryhmiä ja toisaalta laaja-alaisia ryhmiä, 
kuten kilpailukykyä, energiaa ja ympäristöä käsittelevä korkean tason ryhmä.

4.2 Better Regulation – EU-lainsäädännön laadun parantaminen

Komissio esitteli osana Lissabonin strategian tarkistamista maaliskuussa 2005 toi-
menpidekokonaisuuden, jolla pyritään paremman sääntelyn avulla edistämään 
kasvua ja työllisyyttä ottamalla samalla huomioon sosiaaliset ja ympäristöpoliitti-
set tavoitteet. Aloitteen perustana ovat seuraavat toimintalinjat:

•  edistetään parempien säädösten laatimista ja soveltamista unionissa erityi-
sesti vaikutusarviointien avulla

•  tehdään tiiviimpää yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa sen varmistamiseksi, 
että kaikki sääntelyelimet soveltavat paremman lainsäädännön periaatteita 
järjestelmällisesti

•  kehitetään yhteisön toimielinten, hallitusten ja kansallisten viranomaisten vä-
listä rakentavaa keskustelua.

Komissio on antanut tarkistetun sisäisen ohjeen tärkeimpien ehdotusten vaikutus-
ten arvioinnista kesäkuussa 2005. Kaikkien komission vuoden 2006 lainsäädän-
tö- ja työohjelmaan kirjattujen aloitteiden on tukeuduttava ohjeiden mukaiseen 
vaikutusten arviointiin (ei kuitenkaan työmarkkinaosapuolten kuulemisen ja vih-
reiden kirjojen osalta). Komissio tuottaa vaikutusarviointeja ohjelmaan liittyen 85 
kappaletta ensisijaisesti oman päätöksentekonsa tueksi.

Komission vaikutusarvioinnit sisältävät lainsäädäntöaloitteen taloudellisten, sosi-
aalisten ja ympäristövaikutusten arvioinnin. Lisäksi arvioinnit sisältävät sääntelyn 
tarpeen ja vaihtoehtoisten sääntelymekanismien käytön harkinnan. 

Vaikutusarviointijärjestelmää kehitetään jatkuvasti. Vaikutusarviointiohjeistus on 
päivitetty viimeksi maaliskuussa 2006, jolloin mukaan liitettiin hallinnollisten kus-
tannusten arviointia koskeva ohjeistus. Vuoden 2006 kuluessa komission järjestel-
mästä teetetään ulkopuolinen arviointi, jonka pohjalta kehitystyö jatkuu edelleen. 
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Lisäksi komission pääsihteeristön organisaation muutoksessa huhtikuun lopussa 
2006 vahvistettiin paremman sääntelyn roolia myös vaikutusarviointeihin liittyen.

Vaikutusarviointeja hyödynnetään komission päätöksenteon lisäksi myös lainsää-
däntöprosessin aikana. Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisissä 
keskusteluissa päästiin lisäksi joulukuussa 2005 sopimukseen vaikutusten arvioin-
teihin sovellettavasta yhteisestä toimintalinjasta. Vaikutusarviointien hyödyntämi-
seen kuuluu toisaalta komission tuottamien vaikutusarviointien käyttö neuvoston 
työryhmässä sekä neuvostossa tehtävien merkittävien muutosten vaikutusten ar-
vioiminen. 

Komissio on lokakuussa 2005 antanut uuden strategian lainsäädännön yksinker-
taistamisesta.  Strategia käsittää yksinkertaistamismenetelmiä sekä kolmivuotisen 
ohjelman. Ohjelmassa luetellaan 220 unionin säädösryhmää, joita aiotaan yksin-
kertaistaa. 

Yksinkertaistamisohjelman mukaisesti komissio on antamassa 54 yksinkertaista-
misehdotusta vuoden 2006 kuluessa. Lisäksi kodifi ointiehdotuksia on tulossa kä-
sittelyyn noin 250 kappaletta. Kodifi oinnilla tässä yhteydessä tarkoitetaan sitä, että 
tietty säädös ja siihen tehdyt muutokset kootaan yhteen ja annetaan asiasisältöä 
muuttamatta uutena säädöksenä.  Keinoina lainsäädännön yksinkertaistamiseksi 
komissio on ehdottanut myös säädösten uudelleenlaadintaa, jossa säädösmuutos-
ten kodifi oinnin lisäksi muutetaan säädöstä. 

Neuvosto ja parlamentti ovat sitoutuneet käsittelemään yksinkertaistamisehdo-
tuksia ripeästi. Erityisiä menettelytapoja on tällä hetkellä ainoastaan kodifi oinnis-
ta. Yksinkertaistamisehdotusten laaja kirjo asettaa haasteen käsittelyn nopeutta-
miselle. Myös tästä aiheesta asetettiin pilottiprojekti, jonka alustavat tulokset eivät 
olleet rohkaisevia. Tulosten lopullinen analysointi on kesken.

Komissio raportoi yksinkertaistamisohjelman täytäntöönpanosta syksyllä 2006. 
Raportointiin liittyy myös yksinkertaistamisohjelman päivittäminen, jonka osalta 
komissio on viitannut erityisesti sektorikohtaisten hankkeiden tulosten huomioi-
miseen. 

Lokakuussa 2005 komissio ehdotti myös yhteistä menettelytapaa EU:n lainsää-
dännön aiheuttamien hallinnollisten kustannusten arvioimiseksi. Menettelytapa 
perustuu jäsenvaltioiden käytänteisiin ja huhtikuussa 2005 käynnistetyn pilot-
tivaiheen perusteella tehtyihin päätelmiin. Komissio on ottanut menettelytavan 
käyttöön säädösehdotusten valmistelua edeltävissä vaikutusten arvioinneissa. 
Komissio testaa menetelmän käyttöä myös voimassa olevan lainsäädännön ar-
viointiin ja harkitsee sen käyttömahdollisuuksia sektorihankkeissa. Tämä liittyy 
kiinteästi lainsäädännön yksinkertaistamiseen.
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Kuulemismenettelyjen kehittämisen osalta komissio tarkastelee tällä hetkellä 
vuonna 2002 annettujen minimistandardien toimivuutta. Tämä työ liittyy osaltaan 
myös vaikutusarviointijärjestelmän kehittämiseen. 

Sääntelyn vaihtoehtoja koskeva selvitystyö on vireillä komissiossa. Tämä liittyy 
osaksi vaikutusarviointien kehittämiseen sekä osaksi toimielinten väliseen yhteis-
työhön vaihtoehtojen käyttömahdollisuuksien kartoittamisessa. 

Euroopan parlamentti on hyväksynyt toukokuussa 2006 neljä raporttia, jotka kä-
sittelevät paremman sääntelyn eri osa-alueita. Parlamentti on osaltaan ryhtynyt 
toimenpiteisiin vaikutusarviointien hyödyntämiseksi ja on varannut myös budjetis-
taan varoja parlamentissa tehtävien muutosten vaikutusarviointien teettämiseksi.  
Parlamentti on korostanut eri yhteyksissä lainsäädännön kehittämisen merkitystä 
sekä ollut aktiivinen toimielinten välisessä yhteistyössä.

Komissio on tiivistänyt yhteistyötään jäsenvaltioiden kanssa ja perustanut keväällä 
2006 neuvoa antavan korkean tason ryhmän, joka koostuu  kansallisista säänte-
lyasiantuntijoista. Ryhmä tukee komissiota paremman sääntelyn hankkeissa EU- 
ja kansallisella tasolla. Jäsenvaltioiden välistä epävirallista yhteistyötä tehdään 
Directors of Better Regulation -verkoston piirissä.

4.3 Keskeiset hankkeet eräissä jäsenvaltioissa

Sääntelyn kehittämistoimia on vireillä useissa maissa. Kehittämistoimilla on yhte-
yksiä sekä Lissabonin strategian mukaisiin tavoitteisiin että OECD:n maatutkimuk-
sissa tehtyihin päätelmiin. 

Jäljempänä selostetaan erikseen sääntelyn kehittämistoimia Isossa-Britanniassa, 
Tanskassa ja Alankomaissa.  Erikseen mainittakoon, että Saksan liittokanslerin vi-
raston alaisuuteen perustetaan kesällä 2006 itsenäinen valvonta- ja neuvontaelin 
(Normkontrollrat), jonka tehtäviä voidaan luonnehtia säädöspoliittisiksi.37  Uuden 
elimen perustaminen on osa huhtikuussa 2006 tehtyä hallituksen päätöstä, joka 
koskee paremman sääntelyn kansallisia hankkeita. Elimen tehtävät määritellään 
erikseen lailla. 

Iso-Britannia 

Iso-Britannian paremman sääntelyn politiikkaa – deregulaatiopolitiikan jälkeen – 
on toteutettu jo lähes kymmenen vuoden ajan. Paremmalla sääntelyllä on korkea 

37  Frankfurter Allgemeine Zeitung 29.5.2005 professori Werner Jannin haastattelu sekä Dr. Dominik 
Böllhofi n esitys toukokuussa 2006 Helsingissä pidetyssä Directors of Better Regulation -kokouksessa.  
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poliittinen profi ili. Keskeiset ministerit ovat henkilökohtaisesti sitoutuneet säänte-
lyn kehittämistavoitteisiin. 

Cabinet Offi cen Better Regulation Executive on tärkein toimija hallinnossa. Lisäksi 
valtionvarainministeriö (Treasury) ja kauppa- ja teollisuusministeriö (DTI) osal-
listuvat aktiivisesti paremman sääntelyn työhön. Järjestelmän osana on Better 
Regulation Commission BRC (Aikaisemmin Better Regulation Task Force), joka 
koostuu hallinnon ulkopuolisista, lähinnä yritysten/etujärjestöjen edustajista. BRC 
laatii paremman sääntelyn hankkeita varten suosituksia, jotka hallitus on sitoutu-
nut ottamaan huomioon. Cabinet Offi ce tuottaa tarvittavat sihteeripalvelut.

Toukokuussa 2005 julkaistiin paremman sääntelyn toimintaohjelma yhdeksästä 
toimenpidekokonaisuudesta. Keskeisimpinä niistä voidaan pitää hallinnollisten 
kustannusten määrällisten vähentämistavoitteiden asettamista ja riskiin pohjautu-
van valvonnan kehittämistä. Hallinnollisten kustannusten vähentämiseen liittyvät 
toimet ovat aktiivisessa vaiheessa. Koko lainsäädännön aiheuttavien hallinnollisten 
kustannusten määrä on mitattu ja tällä hetkellä valmistellaan lainsäädännön yk-
sinkertaistamisehdotuksia asetetun 25 % vähentämistavoitteen saavuttamiseksi.

Vaikutusarvioinnit ovat olleet tavalla tai toisella käytössä jo 1980-luvun puolivä-
listä. Ohjeistusta päivitetään säännöllisesti ja viimeisin päivitys on vuodelta 2005. 
Tavoitteena vaikutusarvioinneissa on tarpeellisen tietopohjan tuottaminen säädös-
valmistelun tarpeisiin.  

Hyvälaatuisten vaikutusarviointien laatimisen valvomiseksi on käytössä monia me-
netelmiä ja viime kädessä poliittisen tason varmennus. Merkittävissä ehdotuksissa 
asiasta vastaava ministeri allekirjoittaa lopullisen vaikutusarvioinnin ja vakuuttaa 
ehdotusten hyötyjen ylittävän aiheutuvat kustannukset.

Säädösvalmisteluun liittyvät oleellisena osana kuulemismenettelyt, jotka ovat osa 
muun muassa vaikutusarviointeja. Säädösvalmistelu tapahtuu kuitenkin hallinnon 
sisäisenä työnä.

Alankomaat

Alankomaiden hallitukset ovat 1980-luvun alkupuolelta toteuttaneet aktiivista 
sääntelynuudistuspolitiikkaa.  Nykyisen hallituksen painopisteenä on kansalaisten 
ja yritysten hallinnollisen kustannusten vähentäminen 25 prosentilla vuoden 2007 
loppuun mennessä.  Tavoitteena on vähentää yritysten kustannuksia vuotuisista 
yli 16 miljardista eurosta yli neljällä miljardilla eurolla.

Alankomaat on ollut edelläkävijä ja hallinnollisten kustannusten mittaamismene-
telmän kehittäjä (Standard Cost Model). Alankomaat on myös aktiivisesti vienyt 
lähestymistapaansa muihin maihin.
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Vaikutusarviointien hyödyntäminen poliittisen päätöksenteon pohjana on osa kaik-
kea säädösvalmistelua Alankomaissa. Vaikutusarvioinnista on annettu yhtenäinen 
ohje, joka kattaa oikeus-, talous- ja ympäristövaikutukset. Vaikutusarviointien laa-
dinnan tukemista varten on perustettu tukiyksikkö, joka osallistuu myös vaiku-
tusarvioinnin laadun valvontaan. Varsinainen laatukontrolli on oikeusministeriön 
laintarkastuksen tehtävä.

Sidosryhmäkuulemista varten kullakin politiikkalohkolla toimii lakisääteinen neu-
vottelukunta, jota kuullaan ennen lakiesityksen antamista. Merkittävissä yhteis-
kunnallisissa ja taloudellisissa asioissa kuullaan myös työmarkkinaosapuolten ja 
hallituksen nimeämistä edustajista koostuvaa ryhmää. Kuulemiset eivät rajoitu 
virallisiin kuulemismenettelyihin. Myös epävirallisempaa kuulemista suoritetaan 
erityisesti valmistelun alkuvaiheessa.

Tanska

Säädösympäristön kehittämisellä on Tanskassa voimakas poliittinen tuki ja hallitus 
on sitoutunut yrityksille aiheutuvien hallinnollisten kustannusten vähentämiseen 
25 prosentilla vuoteen 2010 mennessä. Tanska käyttää kehityksen mittaamises-
sa Alankomaiden kehittämää Standard Cost Model -menetelmää ja tällä hetkellä 
Tanskassa on vireillä useita yksinkertaistamishankkeita. 

Tanska kehittää säädösympäristöään myös muuten markkinoiden toimintaa edis-
täväksi ja tavoitteena on sisämarkkinoiden tehokasta toimintaa tukevat uudistuk-
set. Tätä koskeva hanke on ollut vireillä vuodesta 2004.  Sidosryhmäkuulemisissa 
Tanskassa on perinteisesti hyödynnetty laajoja yrityspaneeleja.

Vaikutusarviointien hyödyntäminen on osa Tanskan paremman sääntelyn politiikkaa. 
Vaikutusarviointien laatimisohjeet on uudistettu viimeksi 2005. Säädösvalmistelijan 
työn auttamiseksi Tanskassa on olemassa arvioinnin tuki ja prosessia pyritään tu-
kemaan myös tietotekniikkaa hyväksikäyttäen. Vireillä on hanke, jossa vaikutusar-
viointiohjeistus, materiaalilähteet ja prosessiohjeistus yhdistetään säädösvalmis-
telijoiden käyttöön laadittuun tietokantaan. Vaikutusarvioinnit ovat pakollinen osa 
säädösvalmistelua ja niiden tulokset ovat osa lakiesitystä.
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5  LAINSÄÄDÄNTÖ, KILPAILUKYKY JA TALOUDELLINEN 
HYVINVOINTI

5.1 Lainsäädännön ja kilpailukyvyn yhteydet makro- ja 
mikrotasolla

Kansantalouden ja erityisesti siinä toimivien yritysten ja yksityisten henkilöiden kil-
pailukyvyn yhteyksiä lainsäädäntöön voidaan tarkastella yhteiskunnan ja talouden 
makro- ja mikrotasolla. Makrotasolla kyse on lainsäädännöstä ja sääntely-ympä-
ristöstä sekä merkittävistä sääntelyjärjestelmistä ja taloudesta kokonaisuutena. 
Mikrotasolla on puolestaan kysymys säännösten ja säädösten vaikutuksista yritys-
ten ja yksityisten henkilöiden kilpailukykyyn markkinoilla. 

Lähtökohtaisesti kilpailukyky on yksittäisen yrityksen tai henkilön markkinoilla il-
menevä ominaisuus taikka julkisyhteisön ominaisuus, joka ilmenee tilanteessa, 
jossa asiakkaat tai käyttäjät voivat vapaasti valita palvelutuottajansa tai sijoittau-
tumispaikkansa. Kansantalouden kilpailukyvyllä voidaan tarkoittaa tietyn valtion 
ja sen kansantalouden muodostaman toimintaympäristön yleisiä ominaisuuksia 
yritysten ja yksityisten kilpailukyvyn ja taloudellisen hyvinvoinnin kannalta.

Makro- ja mikrotasolla on selkeät yhteydet toisiinsa. Yritysten yleinen toimintaym-
päristö vaikuttaa siihen, missä määrin yritykset voivat luottaa siihen, että toi-
minnan peruskysymykset ja -edellytykset ovat kunnossa. Mikäli lainsäädäntö täl-
tä osin on puutteellista, yritykset joutuvat omalla toiminnallaan kompensoimaan 
osan ympäristön puutteista. Tämä merkitsee luonnollisesti lisäkustannuksia yri-
tyksille.

Kompensoimisen sijasta vaihtoehtona on sijoittaa toiminta sellaiseen maahan ja oi-
keusjärjestyksen puitteisiin, joka tarjoaa kustannusten ja strategisten kilpailuedel-
lytysten, kuten osaamisen, markkinoiden ja markkinoille pääsyn ja markkinoiden 
läheisyyden, kannalta houkuttelevamman toimintaympäristön. Globalisoituvassa 
taloudessa muualle sijoittautuminen on useissa yritystoiminnan muodoissa aikai-
sempaa helpompaa. Koska kansallisvaltio on edelleen erittäin merkittävä säänte-
lyn tuottaja ja taloudelliseen toimintaympäristöön ja yleensä yritystoiminnan ja 
muun taloudellisen toiminnan viitekehykseen vaikuttaja, kansallisvaltioiden poliit-
tisilla ja lainsäädännöllisillä ratkaisuilla on huomattavia vaikutuksia kilpailukykyyn 
arvioitaessa kilpailukykyä yleisen toimintaympäristön makrotason ominaisuuksien 
perusteella. Globalisaatio merkitsee siten samalla myös kansallisvaltioiden sään-
telykilpailua. 

Taloushistoriallisessa ja taloustieteellisessä tutkimuksessa on korostettu yhteis-
kunnan ja talouden instituutioiden merkitystä yhteiskunnan ja kansantalouden 
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pitkän tähtäimen taloudelliselle kehitykselle. Taloushistoria osoittaa ja tukee sel-
laista näkemystä, jonka mukaan instituutioiden ominaisuudet ja niiden laatu on 
yksi merkittävimmistä pitkällä tähtäimellä kilpailukykyyn ja taloudelliseen menes-
tykseen vaikuttavista seikoista. Lainsäädäntö on puolestaan yksi tärkeimmistä kei-
noista vaikuttaa talouselämän ja yhteiskunnan instituutioiden muodostumiseen ja 
kehitykseen. 

Instituutioilla ei tässä yhteydessä tarkoiteta pelkästään tai ensisijaisesti yksityi-
sen ja julkisen sektorin muodollisia ja hallinnollisia organisaatioita. Instituutioita 
ovat erityisesti taloudellisen toiminnan hallintavälineet ja vaihdannan työvälineet, 
kuten esimerkiksi omistusoikeus ja erilaiset oikeudet, yhtiömuodot, markkinoiden 
pelisäännöt ja periaatteet, sopimustyypit sekä perusluottamus taloudellisen vaih-
dannan pelisääntöjen noudattamiseen ja omaisuuden ja oikeuksien kunnioittami-
seen. 

Lainsäädännöllä usein myös käytännössä luodaan markkinat tai niiden perusteet. 
Varsinkin immateriaalisten hyödykkeiden ja palveluiden sekä rahoitushyödykkei-
den osalta lainsäädäntö ja sopimukset käytännössä määrittävät vaihdannan koh-
teena olevat hyödykkeet sekä markkinat ja niiden pelisäännöt.

Yrityksen näkökulmasta sääntelyn laatua voidaan karkeasti arvioida muun mu-
assa tuotantoon välittömästi liittymättömien kiinteiden kustannusten perusteel-
la. Tähän lähestymistapaan perustuu esimerkiksi EU:ssa käytettävä hallinnollisen 
taakan mittaaminen. Yritykselle saattaa lainsäädännön perusteella syntyä kiinteitä 
kustannuksia myös muutoin kuin niille välittömästi asetettujen hallinnollisten vel-
voitteiden hoitamisesta.  Sääntelyn funktioita ja vaikutuksia tarkasteltaessa on 
taloustieteissä kiinnitetty usein huomiota esimerkiksi taloudellisten toimintojen 
transaktiokustannuksiin. 

Kustannukset on tässä yhteydessä käsitettävä laajasti. Kustannuksissa ei ole kyse 
vain säädettyjen lakisääteisten velvoitteiden tai informaatio- ja selvitysvelvoittei-
den aiheuttamasta hallinnollisesta taakasta. Merkittävä oikeudellinen epävarmuus 
lainsäädännön sisällöstä ja soveltamisesta tai lainsäädännön jatkuvat ja yllättä-
vät muutokset aiheuttavat yrityksille tiedollista ja toiminnallista epävarmuutta. 
Muutospaineisessa sääntely-ympäristössä yrityksille aiheutuu kustannuksia selvit-
tämisestä, oppimisesta, tarvittavien toimintamuutosten tekemisestä sekä oikeu-
dellisten riskien hallinnasta. 

Lainsäädännöstä johtuu perustuvanlaatuisia yritysvaikutuksia, kun kysymys on 
mahdollisuuksista harjoittaa yritys- tai elinkeinotoimintaa tai päästä markkinoille. 

Yritysten menestymistä selittää pääosin niiden tuottavuus. Yritykset aloittavat toi-
mintansa, kun niiden odotettavissa olevat tulot ovat riittävän suuret markkinoil-
la menestymisen kannalta. Kiinteät kustannukset merkitsevät tässä katsannossa 
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markkinoille tulon estettä, jolloin matalamman tuottavuuden yritysten - tyypilli-
sesti aloittelevien yritysten - markkinoille tulo on vaikeaa. Tuottavuudeltaan pa-
remmat yritykset voivat kasvaa nopeammin ja niiden edellytykset kilpailla maail-
manlaajuisesti ovat paremmat.

Talouden avautuessa tuottavuuserojen rooli tulee korostetusti esiin. 
Tuottavuudeltaan hyvät yritykset laajenevat ja tuottavuudeltaan huonot yritykset 
kohtaavat lisääntyvää ulkomaista kilpailua, jolloin menestymisen ja kilpailukyvyn 
avain on tuottavuuden paraneminen. Kilpailun lisääntyminen merkitsee kotimais-
ten voittojen alentumista lisääntyneen kilpailun vuoksi, mutta tuotannon laajen-
tamisen ja tuloksen parantamisen mahdollisuuksia laajenevilla markkina-alueilla. 
Jo tästä yksinkertaisesta asetelmasta nähdään, että yritysten tarpeet ja odotukset 
hyvälle lainsäädännölle voivat olla erilaiset riippuen yrityksen toimialasta, varalli-
suudesta ja pääoma- sekä omistusrakenteesta, tuotannon ja henkilöstön määräs-
tä ja markkina-alueesta.

Lainsäädännön muodossa tapahtuvan sääntelyn vaikutukset yritysten kilpailuky-
vyn edellytyksiin voidaan jakaa kahteen osaan. Yhtäältä kilpailukykyyn vaikut-
taa yritysten toimintaympäristö ja toisaalta yritysten omat päätökset, strateginen 
suunnittelu ja toiminta, jotka yritykset sopeuttavat vallitsevaan toimintaympäris-
töön. Lainsäädännöllä voidaan välittömästi vaikuttaa yritysten toimintaympäris-
töön ja sitä kautta yritysten tuottavuuteen ja kustannuksiin.
 
Seikkoja, jotka vaikuttavat yhtäältä toimintaympäristön houkuttelevuuteen ja sitä 
kohtaan tunnettavaan luottamukseen sekä toisaalta yritysten toimintaan ja stra-
tegisiin kilpailutekijöihin voidaan tiivistetysti kuvata seuraavan taulukon muodossa 
(seuraavalla sivulla oleva luettelo ei ole tyhjentävä vaan havainnoi muutamia käy-
tännössä merkittäviä seikkoja):
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1) Yritystoiminnan instituutiot ja oikeudelliset puitteet

- Oikeuksia ja oikeustyyppejä perustavat normit
- Sopimustyypit, sopimusvapaus ja sen rajoitukset
- Yhtiömuodot
-  Markkinoita perustavat ja markkinoille pääsyä säätelevät normit eri hyödyke- ja 

palvelutyypeissä

2) Yritysten toimintaympäristö

- Yhteiskunnan vakaus ja turvallisuus sekä sen synnyttämä perusluottamus
- Makrotaloudellinen vakaus ja julkisen talouden kestävyys
- Veroaste ja verotuksen rakenne sekä dynaamiset vaikutukset
- Hallinnollinen taakka
- Sopimusten pitävyys ja korruptio
- T&K -panostus sekä kannustimet kestävään T&K -toimintaan; innovaatiojärjestelmä
- Koulutusjärjestelmä ja osaavan työvoiman saatavuus ja hinta
- Yhteiskunnan ja yrityselämän infrastruktuuri
- Kilpailu sekä markkinoille pääsyn ehdot
-  Valtion tai ylivaltiollisen alueen merkitys porttina laajemmille markkinoille tai uusien 

innovaatioiden käyttöön yleisesti makrotasolla sekä hyödykkeittäin ja toimialoittain

3) Yritysten toiminta

- Globaali vs. kansallinen tai rajat ylittävällä tavalla alueellinen
- T uotannontekijöiden saatavuus, hinta ja turvallisuus (rahoitus ja pääomat, työvoima, 

raaka-aineet tai puolivalmisteet)
- Teknologiapanosten hyödyntäminen
- Inhimillisen pääoman hyödyntäminen
- Tuotantoteknologia
- Yritysten organisaatiot ja prosessit sekä mahdollisuus niissä joustavuuteen
-  Mahdollisuudet saada innovaatioihin johtavaa tietoa ja osaamista sekä hyödyntää uusia 

innovaatioita liiketoimintamalleissa ja yrityksen toiminnoissa
- Markkinoille pääsy sekä toimivien lähi- ja kotimarkkinoiden antama tuki
- Verorasitus kokonaisuutena sekä verotuksen rakenne
- Lainsäädännöstä aiheutuvan hallinnollisen taakan suuruus

Lainsäädännön merkitys kilpailukyvyn kannalta voidaankin äärimmillään pelkis-
tään seuraaviin kysymyksiin:

1)  kuinka ajantasainen ja toimiva lainsäädäntö on elinkeino- ja yritystoiminnan 
oikeudellisten puitteiden, toimintavälineiden ja instituutioiden osalta
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2)  miten lainsäädäntö kokonaisuutena ja erityisesti yksittäiset säädösperusteiset 
järjestelmät ja säädökset vaikuttavat yritysten toimintaympäristöön ja sen 
houkuttelevuuteen taloudellisen toiminnan kannalta. 

3)  miten lainsäädäntö vaikuttaa mahdollistavasti, kannustavasti tai rajoittavasti 
taikka kustannuksia luovasti yrityksen toimintaan. 

Houkuttelevuuden perusedellytyksenä on luottamus mahdollisuuteen kannatta-
vaan liiketoimintaan. Houkuttelevuuden kannalta on hyväksi, jos toimintaympä-
ristö pystyy antamaan sellaiset puitteet, jossa yritys voi saada strategisen kilpai-
luedun yhdellä tai useammalla yrityksen kilpailukyvyn kannalta keskeisellä osa-
alueella

Kilpailukyvyn kannalta hyvä sääntely edistää tuotantopanosten ja osaamisen sekä 
innovaatioiden turvallista ja kustannuksiltaan suhteellisesti edullista saatavuutta 
ja hyödyntämistä sekä turvaa ja antaa riittävästi joustavuutta markkinatilantei-
siin ja uusiin teknologioihin varautumiseksi. Lainsäädännön joustavuus ei kuiten-
kaan ole ainoa seikka, joka vaikuttaa myönteisesti yritystoiminnan edellytyksiin. 
Yritysten ja markkinoiden optimaalinen toiminta edellyttää myös turvallisuutta. 
Lainsäädännöllä ja sen ennakoitavissa olevalla soveltamisella on usein tärkeä rooli 
terveiden markkinoiden edellyttämän turvallisuuden luojana.

Oikeudelliset puitteet voivat luoda jostakin sääntely- ja toimintaympäristöstä ja 
sen instituutioista kansainvälisesti erittäin houkuttelevat ja kilpailukykyiset talous-
elämän tarpeiden kannalta. Tästä on esimerkkinä Pariisin asema kansainvälisten 
välimiesmenettelyiden keskuksena. 

Mikrotasolla lainsäädännön laadun sekä kilpailukyvyn välinen yhteys ei ole suora-
viivainen. Makrotason vaikutukset syntyvät kuitenkin laajalti juuri mikrotason vuo-
rovaikutussuhteista. Makrotasolla yleisellä luottamuksella ja uskottavalla raha- ja 
fi nanssipolitiikalla on vaikutuksia odotuksiin, joita yrityksillä ja yksilöillä on yhteis-
kunnan ja talouden toimintakyvystä. 

5.2 Kilpailukykyindikaattorit

Yritysten kilpailukyvyn mittaaminen välittömästi yhden tunnusluvun avulla ei ole 
mahdollista. Nopea talouskasvu on kilpailukyvyn ilmeinen indikaattori toimintaym-
päristössä, jossa yritysten kilpailukyky on vahva. Talouskasvuun vaikuttavia tekijöi-
tä ja niiden kehitystä on arvioitu monissa viimeaikaisissa julkaisuissa.  (mm. OECD 
Going for Growth 2005 ja 2006; OECD Economic survey, Finland 2006; Osaava, 
avautuva ja uudistuva Suomi, Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 19/2004).
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Erityisesti Suomen kaltaisissa maissa, joissa työvoiman määrä lisääntyy lähes yk-
sinomaan työllisyysasteen kasvun seurauksena, talouden kasvu voi perustua vain 
vähäisessä määrin työvoiman määrän lisääntymiselle. Tällöin merkittävimmäksi 
talouskasvun ja kilpailukyvyn moottoriksi nousee tuottavuuden paraneminen.

Tuottavuuden kehitykseen vaikuttaviksi tekijöiksi on monissa tutkimuksissa ja sel-
vityksissä tunnistettu tieto- ja viestintäteknologian soveltaminen, tieteen ja tekno-
logian hyödyntäminen (innovaatiot), investoinnit inhimilliseen pääomaan (koulu-
tus) ja yrittäjyyden tukeminen.   

Edellä kuvattuihin tuottavuuden osatekijöihin vaikutetaan ja voidaan vaikuttaa 
lainsäädännöllä. Esimerkiksi yrittäjyyden houkuttelevuuteen voidaan vaikuttaa 
rahoitusmarkkinoita säätelevällä lainsäädännöllä tai markkinoille pääsyä tai siel-
tä poistumista sääntelevällä lainsäädännöllä. Vastaavasti verotukseen tai työ-
markkinoihin liittyvä sääntely voi kannustaa inhimillisen pääoman hankintaan. 
Innovaatiotoimintaan voidaan vaikuttaa esimerkiksi patenttilainsäädännön kautta. 
OECD:n tutkimushankkeessa ”Micropolicies for Growth and Productivity” on kehi-
tetty mikropolitiikan indikaattoreita, joiden avulla voidaan arvioida sääntely-ympä-
ristön vaikutuksia yritysten toimintaympäristöön.

Viimeksi mainitussa hankkeessa on kehitetty erilliset indikaattorit kuvaamaan 
yritysten toimintaympäristön muutoksia. Esimerkiksi yritysympäristöä kuvaavia 
muuttujia ovat uusien yritysten määrä, yrittäjäaktiivisuus, työllisten määrä uusissa 
yrityksissä ja uusien kasvuyritysten osuus. Toimintaympäristöä kuvaavia indikaat-
toreita ovat yrittäjyystaidot, pääoman saatavuus, markkinoille pääsy ja yrittäjyys-
riski. Kutakin ilmiöaluetta kuvataan useamman indikaattorin avulla. Seuraavassa 
taulukossa esitetään yrittäjyyden toimintaympäristöön liittyviä indikaattoreita.

Taulukko 5.  Yrittäjyyden toimintaympäristöä kuvaavat muuttujat 

Yrittäjyystaidot Pääoman saatavuus Markkinoille pääsy Yrittäjyysriski

yrittäjäkoulutus rahoituksen saatavuus hallinnolliset esteet konkurssilainsäädäntö

työmarkkinasääntely riskipääoma lisensointi yritysverotus

julkiset 
yrittäjyyspalvelut

verotus markkinoiden 
avoimmuus
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5.3 Kasvu- ja kilpailukykyraportit

World Economic Forumin (WEF) ja Institute for Management Development´in (IMD) 
kilpailukykyraporteissa38 on tuotu esille monia yritysten kilpailukykyyn vaikuttavia 
tekijöitä. Kumpikin raportti kattaa yritysten yleisen taloudellisen toimintaympäris-
tön (makrotaloudelliset kysymykset) ja markkinat, työmarkkinoihin liittyvät kysy-
mykset, verotukseen ja ostovoimaan liittyvät kysymykset, koulutusjärjestelmään ja 
teknologian tasoon sekä yleiseen turvallisuuteen ja hallinnon toimivuuteen liittyvät 
kysymykset. Luetellut seikat koskettavat lainsäädäntöä laajasti. 

Suomen asemaa kilpailukyvyn eräänä kärkimaana ovat selittäneet pitkälti ylei-
seen toimintaympäristöön liittyvät tarkastelut. Vähäinen korruptio ja hyvin toi-
miva hallinto ovat saaneet myönteistä huomiota.  Suurimmat ongelmat liittyvät 
työmarkkinoiden toimintaan ja rakenteisiin, verotuksen (erityisesti työn verotuk-
sen) tasoon, joidenkin alojen sulkeutuneisuuteen sekä kuluttajien ostovoimaan. 
Raporttien mukaan Suomessa toimintaympäristö (siihen liittyvä lainsäädäntö) on 
maailman kärkitasoa, mutta talouden suorituskyky (mitattuna ostovoiman kehi-
tyksellä) on heikko.

Kilpailukykyraporttien pohjalta voidaan vetää ainakin kaksi johtopäätöstä. Ensiksi 
kansantalouden kasvuedellytysten ja yritysten kilpailukyky ja niiden kehittäminen 
koskevat lainsäädäntöä laajasti. Kilpailukyvyn näkökulma ei siis koske yksinomaan 
taloudellisten instituutioiden sääntelyä ja ohjausta, vaan kilpailukyky voidaan yh-
distää lähes kaikkien hallinnonalojen säädöshankkeisiin. Toiseksi raportit tuovat 
mukaan keskusteluun ne lainsäädännön alueet, joissa muutostarvetta on havait-
tu. Kilpailukykyraporttien havainnot myös ohjaavat osin lainsäädännölle asetetta-
vista tavoitteista käytävää keskustelua.

Kilpailukykyraportit ja niissä käytettävät indikaattorit eivät kuitenkaan sellaisenaan 
voi toimia käytännön lainsäädäntötyön perusteena. Useat indikaattorit eivät ole 
yhdistettävissä samansuuntaisia toimenpiteitä perusteleviksi argumenteiksi ilman 
lisäkriteereitä ja kokonaisuuden harkintaa. Esimerkkinä voidaan mainita huomio 
korkeasta veroasteesta kilpailukyvyn esteenä ja toisaalta hyvin toimivasta, luo-
tettavasta hallinnosta kilpailukykyä luovana edellytyksenä. Yhdistäväksi tekijäksi 
näidenkin välillä voidaan kuitenkin nostaa yleinen julkisten varojen ja niiden allo-
kaation tehokkuus.

38 WEF mittaa valtioiden kilpailukykyä tulevaisuuden kasvua ennakoivalla indeksillä, jonka osa-aluei-
ta ovat makrotaloudellinen ympäristö, julkisten instituutioiden laatu ja teknologia. WEF:in vuoden 
2003 tutkimuksessa Suomi oli maailman kilpailukykyisin maa. IMD:n raportissa toukokuussa 2006 
Suomi arvioitiin maailman 10. kilpailukykyisemmäksi maaksi. Aikaisemmassa raportissa Suomi oli 
sijalla 6. Uusimman raportin mukaan Suomen vahvuudet liittyivät hallinnon tehokkuuteen ja infra-
struktuuriin. Vertailun mukaan Suomella on maailman paras kilpailukykyä tukeva julkinen valta. 
Julkisen vallan tukea kilpailukyvylle mitattiin nyt ensimmäisen kerran.
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Suomea koskeva suhteellisen uusi kilpailukyvyn osatekijöitä käsittelevä raport-
ti on valtioneuvoston kanslia julkaisu ”Osaava, avautuva ja uudistuva Suomi” 
(Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 19/2004). Raportissa käydään läpi keskei-
simmät globaalin talouden oloissa vaikuttavat kilpailukyvyn osatekijät ja esitetään 
joukko yksityiskohtaisia kehittämiskohteita. Kehittämiskohteita on tunnistettu 
koulutuksen, innovaatiotoiminnan ja teknologiapolitiikan, työ- ja hyödykemark-
kinoiden sekä julkisen sektorin toimintatapojen kohdalla. Kuten WEF:n ja IMD:n 
raporteissa myös tässä ns. globalisaatiotyöryhmän raportissa esitetään näkemys 
kilpailukyvystä laajana lähes kaikkia yhteiskunnan sektoreita koskevana asiana.    

5.4 Taloustieteen näkökulma julkisen vallan interventioihin

Perinteinen taloustieteellinen lähestymistapa julkisen vallan intervention tehtävis-
tä lähtee ns. Musgraven luokittelusta, jossa julkisen talouden tavoitteiksi luetel-
laan talouden vakaudesta huolehtiminen (suhdannepolitiikka), talouden kasvu-
edellytysten turvaaminen ja tulonjaon tasaaminen.

Aktiiviseen suhdannepolitiikkaan liittyvät mitoitus-, ajoitus- ja informaatio-ongel-
mat ovat johtaneet siihen, että luottamus aktiivisen suhdannesääntelyn voimaan 
on hiipumassa. Julkiselle sektorille asetetaan tyypillisesti makrotaloudellisiksi ta-
voitteiksi talouskasvun tukeminen ja pidemmän aikavälin vakauden takaaminen 
edistämällä talouden rakenteiden toimivuutta ja ylläpitämällä julkisen talouden 
tasapainoa. 

Viimeaikaisessa taloustieteellisessä ja käytännön talouspoliittisessa keskustelussa 
on usein ollut esillä tulevien sukupolvien taloudellisen liikkumavaran ja taloudel-
listen toimintamahdollisuuksien turvaaminen. Sukupolvien välisen oikeudenmu-
kaisuuden teema julkisen talouden velkaa, varallisuutta ja kestävyyttä koskevana 
kysymyksenä on liitetty suoraan laajempaan oikeudenmukaisuusteoriaan (esimer-
kiksi John Rawlsin oikeudenmukaisuusteoria). 

Viimeaikaisen keskustelussa on keskeisesti ollut esillä myös kasvuedellytysten tur-
vaaminen. Tämän ajattelun keskeiset elementit ovat korostaneet talouskasvun 
moottoreina inhimillistä pääomaa ja koulutusinvestointeja sekä teknologiaa ja in-
novaatioita. 

Tulonjakotehtävään ja tulojen uudelleenjakovaikutukseen liittyvä keskustelu on 
ollut samoin vilkasta viime vuosina. On korostettu sekä laajamittaisen tulonsiirto-
järjestelmän haitallisia kannustinvaikutuksia että tulonsiirtoihin liittyviä positiivisia 
vaikutuksia, jotka voivat olla esimerkiksi koulutuksen lisääntyminen, riskinottoky-
vyn paraneminen tai tasaisen tulonjaon myönteinen vaikutus talouskasvuun. 
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Valtiovarainministeriön johdolla toimineessa lainsäädännön julkistaloudellisten vai-
kutusten hallintaa kehittäneen hankkeen eli LAITA-hankkeen muistiossa ”Parempaan 
lainsäädännön taloudellisten vaikutusten hallintaan” (Valtiovarainministeriön työ-
ryhmämuistioita 2/2006) on hieman edellä esitettyä pelkistystä yksityiskohtaisem-
min jäsennelty sääntelyn taloudellisia funktioita. 

Sääntelyn taloudelliset funktiot on tässä yhteydessä määritelty seuraavasti: 

1. toiminta talouden vakauttajana (stabilisaattorina)
2. toiminta taloudellisen kasvun edellytysten luojana
3.  talouden ja toiminnan sääntely (regulaatio) sekä erityisesti talouden instituu-

tioiden ja talouden oikeudellisten toimintavälineiden (instituutioiden) perus-
taminen 

4. tulonjako ja kustannustenjako eri ryhmien välillä (tulojen allokaatio)
5.  kustannusten ja riskien jako eri ryhmien välillä (menojen ja riskien allokaatio)
6.  turvallisuuden luominen ja erilaisten peruspalveluiden tuotanto (usein näillä 

on myös tulonjakoon liittyviä tavoitteita)
7. verotus ja muu julkisen toiminnan rahoittaminen.

Tässä luokittelussa sääntelyn funktio taloudellisen kasvun edellytysten luojana (2) 
ja talouden oikeudellisten toimintavälineiden luominen yhtyvät usein siten, että 
esimerkiksi toimivat yhtiömallit ja sopimusoikeudellinen järjestelmä osaltaan luo-
vat edellytyksiä kasvulle. Samalla säädöksellä ja säädösperusteisella järjestelmällä 
on lisäksi usein samanaikaisesti useampia eri taloudellisia funktioita.

Regulaatio voi laajassa mielessä tarkoittaa jonkin yhteiskunnallisen tavoitteen 
saavuttamiseksi tehtävää markkinoiden toiminnan rajoittamista ja erilaisten laa-
dullisten vaatimusten asettamista taloudellisille toimijoille. Regulaatio voi toisaalta 
tarkoittaa markkinahäiriöiden poistamista tai rajoittamista ja terveen taloudellisen 
kilpailun turvaamista. Regulaation tarkoituksena voi olla myös luoda tai ylläpitää 
luottamusta taloutta ja sen käytäntöjä ja mahdollisuuksia kohtaan. 

Sääntelyä voidaan arvioida fi skaalisen legitimiteetin perusteella. Sääntelyä voi-
daan pitää fi skaalisesti legitiiminä silloin, kun sääntelyllä saavutettavat taloudelli-
set hyödyt ylittävät tai ovat ainakin oikeassa suhteessa sääntelyn kustannusten ja 
sen aiheuttamien rasitusten kanssa.

Sääntelyn funktioiden erittelyllä on merkitystä siinä mielessä, että sääntelyn yh-
teiskunnallisen vaikuttavuuden ja muun tuloksellisuuden arvioinnin tarkemmat 
kriteerit ovat erilaisia eri funktioissa. Myös sääntelyn sivuvaikutukset ja siitä seu-
raavat kustannukset ja muut rasitteet ovat niin ikään erilaisia. Edellä tarkoitettua 
luokittelua voidaan tällöin hyödyntää kehitettäessä sääntelyn etukäteisten ja jälki-
käteisten vaikutusten arvioinnin kriteerejä ja tarkasteltaessa sääntelyn tulokselli-
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suutta. Luokittelun perusteella kehitetyt kriteerit voivat olla pohjana hyvälle sään-
telylle asetettavien periaatetason laatuperiaatteiden muotoilulle.

Toisella tavalla luokiteltuna voidaan julkisen puuttumisen ja sääntelyn syyt jakaa 
kahteen ryhmään. Ensimmäinen liittyy markkinoiden epätäydellisyyteen, kuten 
monopoleihin, oligopoleihin tai ulkoisvaikutuksiin. Toinen liittyy informaation epä-
täydellisyyteen, johon perustuvat esimerkiksi sosiaalivakuutusjärjestelmän yhtey-
dessä esitetyt perustelut sille, miksi yksityiset vakuutusmarkkinat eivät tässä yhtey-
dessä toimi. Kyseiset ryhmittelyt ja tarkastelut ovat hyödyllisiä sikäli, että niiden 
avulla voidaan hahmotella perusteluita sille, milloin sääntely on ylipäänsä tarpeel-
lista ja mitä seikkoja on otettava huomioon sääntelyn oikeasuhteisuudelta.

Toimintaympäristön muutokset ovat monella tavoin heijastuneet taloustieteen nä-
kemyksiin julkisen sektorin roolista. Voidaan sanoa, että aiemmin julkisen sektorin 
sääntelyn tehtävänä oli suojata taloutta riskeiltä, kun taas viimeaikaisen keskus-
telun tavoitteena on pyrkiä löytämään keinoja sille, kuinka taloudenpitäjiä voidaan 
suojata taloudellisten riskien toteutuessa. Tämä muutos on ollut luonnollisesti 
seurausta talouden avautumisesta, globalisaatiosta.
  

5.5 Säädösvalmistelun prosessit ja hyvän sääntelyn 
laatuvaatimukset

Yleisiä hyvälle lainsäädännölle asetettavia periaatteita talouden näkökulmasta ovat 
ainakin ennakoitavuus, tasapuolisuus sekä selkeys ja läpinäkyvyys. Tiivistetysti 
voidaan sanoa että sääntelyn ja sääntelyprosessin tehokkuus, laatu ja läpinäky-
vyys ovat keskeisiä asioita. Lisäksi on tärkeää, että säännökset ovat sopusoinnus-
sa kansainvälisen taloudellisen toimintaympäristön kanssa.

Indikaattoreista käyty keskustelu viittasi jo aiemmin siihen, että kilpailukyky on 
riippuvainen monista tekijöistä. Näiden joskus ristiriitaistenkin tekijöiden punnit-
seminen edellyttää hyvää säädösvalmistelua ja hyvää säädösten taloudellisten 
vaikutusten arviointia. Toimintaympäristön muutosten johdosta ja etukäteiseen 
arviointiin liittyvien epävarmuuksien johdosta on tärkeää, että kilpailukyky- ja hy-
vinvointivaikutuksiltaan ja muilta taloudellisilta vaikutuksiltaan merkittävimpien 
säädöskokonaisuuksien vaikutusten toteutumista tarkastellaan myös jälkikäteen ja 
että tarkasteluiden tarkoituksena on myös tarpeellisilta osin muuttaa sääntelyä. 

Ennakoitavuuden merkitys taloudelliselle toiminnalle on tärkeä. Niin yrityksille 
kuin kotitalouksille on tärkeää, että ne tietävät ne lainsäädännölliset puitteet, jois-
sa toimitaan, sekä sääntelyn perusteet. Näin toimivan lainsäädännön laatiminen 
edellyttää avointa keskustelua säädösvalmistelijoiden ja yhteiskunnallisten toimi-
joiden kesken. 
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Tasapuolisuus edellyttää, että säädöshanke kohtelee kaikkia samassa asemassa 
olevia samalla tavoin. Talouden toimijoiden on siis oltava riittävän varmoja siitä, 
että minkään yksittäisen ryhmän intressit eivät ohjaa lainsäädäntöä.

5.6 Hyvän sääntelyn kriteerit taloudellisen kilpailukyvyn 
näkökulmasta 

Edellä oleva tarkastelu osoittaa, että paremman sääntelyn toimenpideohjelmassa 
on tarpeen hahmottaa:

1.  hyvälle sääntelylle kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin näkökulmasta asetettavia 
laatukriteerejä, jotka sisältävät myös laatuperiaatteet sääntelyn tarpeen ja 
oikeasuhtaisuuden hahmottamiselle;

2.  periaatteet säädösvalmisteluprosessin laadukkaalle, avoimelle ja tehokkaalle 
kululle ja siihen liittyvälle säädösten vaikutusten ja vaikuttavuuden ennakolli-
selle arvioinnille;

3.  periaatteet sääntelytarpeiden riittävälle ennakoinnille ja sääntelyn kokonai-
suuden hallittavuudelle siten, ettei sääntely aiheuta turhia markkinoiden häi-
riöitä ja perusteettomia tai tarpeettomia transaktiokustannuksia.

Keskustelun lähtökohdaksi ja avaukseksi voidaan lisäksi todeta, että hyvälle sään-
telylle talouden näkökulmasta asetettavia periaatteita ovat erityisesti:

  Oikeasuhtaisuus, toissijaisuus ja tehokkuus
   Sääntelyllä on selkeä yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoite. Ne me-

kanismit, joiden avulla vaikutustavoitteen saavuttamista edistetään, 
tunnistetaan. Sääntely kannustaa taloudellisesti tehokkaaseen toimin-
taan sekä tukee tuottavuuden kehitystä (ei säädellä turhia asioita, tur-
haan tai väärin). Lainsäädännöllä ei ilman välttämättömiä perusteita 
rajoiteta sopimus- ja elinkeinovapautta.

   Sopimus- ja elinkeinovapauden rajoitukset, yritysten velvoitteet sekä 
viranomaisvalvonta perustuvat riskianalyysiin ja sen tuloksena osoitet-
tuun havaintoon siitä, että velvoittava sääntely tai viranomaisvalvonta 
ovat tehokkaita keinoja saavuttaa turvallisuustavoitteet tai muuten hal-
lita markkinoiden toimintaan liittyviä riskejä.

    Hallinnollisen taakan ja muiden kustannusten minimointi
   Varmistutaan siitä, että säädökset tai säädösten yhteisvaikutukset eivät 

aiheuta suhteettomia hallinnollisia rasitteita ja transaktiokustannuksia.
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  Sääntelyn ennakoitavuus ja avoimuus
   Sääntelyn ennakoitavuus, avoimuus ja ennustettavuus turvaavat sään-

telyn kohteelle mahdollisuuden riittävän ajoissa ja mahdollisimman pie-
nin kustannuksin sopeutua säädöksen edellyttämiin toimiin (tekninen 
sopeutuminen, henkilöstö jne.).

  Hallittavuus
   Sääntely kokonaisuutena ottaen on mahdollisimman hyvin hallittavissa 

ja ymmärrettävissä. Sääntelyn eri osat ovat keskenään sopusoinnussa. 

  Lainsäädännön sisällöllinen joustavuus
   Lainsäädäntö antaa tarvittavassa laajuudessa tilaa soveltamiskäytän-

nölle ja eri tavoille toteuttaa lainsäädäntöä.

  Oikeusvarmuus
   Lainsäädäntö tai sen nopeat muutokset eivät aiheuta merkittävää oi-

keudellista epävarmuutta tai oikeudellisia riskejä. Sääntely on objektii-
vista ja siinä on otettu erilaiset näkökulmat tasapuolisesti huomioon. 

  Kilpailukyvyn näkökulman huomioon ottaminen 
   Lainsäädäntö mahdollistaa tehokkaan pääsyn markkinoille. Lainsää-

däntö luo osaltaan innovatiivisia ja dynaamisia sekä muuten vahvoja 
kotimarkkina-alueita yrityksille. Lainsäädäntö ei aseta esteitä vaan kan-
nustaa toimintatapojen muutoksiin, uusien innovaatioiden käyttöönot-
toon, uusien toimijoiden tulemiseen markkinoille ja tehottomien yritys-
ten ja toimintatapojen poistumiseen. 

   Lainsäädäntö kannustaa osaamisen ja yleensä inhimillisen pääoman ja 
työhyvinvoinnin optimaalisen kehittämiseen. 

   Lainsäädännöllä varmistetaan, että yritystoiminnan työ- ja hallintaväli-
neet sekä muut oikeudelliset instituutiot sopivat nykyaikaisen yritystoi-
minnan tarpeisiin. 

   Säädösten seurauksena aiheutuva tulojen ja kustannusten jaon näkö-
kulma on otettu huomioon. Sääntely on fi skaalisesti ja yhteiskunnalli-
sesti hyväksyttävää. 

Tuottavuuden ja kilpailukyvyn näkökulmasta keskeisiä sääntelyn alueita ovat 
markkinoille tulo ja sieltä poistuminen (esimerkiksi konkurssilainsäädäntö), ra-
hoitusmarkkinoiden sääntely (erityisesti riskirahoitukseen ja aloittavien yritysten 
rahoitukseen liittyvät kysymykset), tutkimus- ja tuotekehitykseen liittyvä lain-
säädäntö (resurssien oikea kohdentaminen), työmarkkinalainsäädäntö, vero- ja 
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etuuslainsäädäntö, perus- ja korkeakouluihin liittyvä lainsäädäntö sekä julkisen 
sektorin tuottavuuteen ja julkisiin palveluihin liittyvä lainsäädäntö. 

Nämä kehittämiskohteet on tunnistettu myös OECD:n raportissa Going for Growth 
(2005 ja 2006) sekä OECD:n toukokuussa 2006 ilmestyneessä Suomea käsittele-
vässä maakatsauksessa. Erityistä huomiota raporteissa on kiinnitetty verokiilaan 
(ja työn verotukseen laajemminkin), eläkelainsäädännön kehittämiseen, palvelu-
sektorin avaamiseen kilpailulle sekä työmarkkinoiden toimintaan.

Paremman sääntelyn hankkeen yhtenä tavoitteena on nostaa yritysten toimin-
taedellytysten turvaaminen keskeiseksi lähtökohdaksi lainsäädäntöpolitiikassa. 
Suomi on monella tapaa EU:n jäsenmaana sitoutunut talous-, työllisyys- ja kil-
pailukykypolitiikan eurooppalaisiin tavoitteisiin ja menettelytapoihin. EMU-jär-
jestelmän tavoitteena on luoda vakaa talouspoliittinen toimintaympäristö. Tämä 
edellyttää yhteistä raha- ja valuuttakurssipolitiikkaa sekä yhteisiin linjauksiin pe-
rustuvaa kurinalaista talouspolitiikkaa, joka määritellään talouspolitiikan laajoissa 
suuntaviivoissa. Myös Lissabonin strategia suuntaviivoineen määrittelee yhteiset 
eurooppalaiset kilpailukykytavoitteet, joissa tähdennetään talouskasvun, kilpailu-
kyvyn ja työllisyyden merkitystä. Strategian toimeenpanoa varten jäsenmaat laa-
tivat erityiset toimintaohjelmat, joissa selostetaan ne toimet, joilla kilpailukykyä 
on tarkoitus edistää. 

Sääntelyn Suomessa tulisi heijastaa myös näiden eurooppalaisten tavoitteiden to-
teutumista. Tämän vuoksi paremman sääntelyn periaatteiden jäljempänä esitettä-
vän täsmällisemmän muotoilun lisäksi välineenä tulee pitää niin ikään jäljempänä 
esitettävää lainsäädäntösuunnitelmaa, erityisesti suunnitelman strategisia tavoit-
teita koskevaa osaa.

5.7 Hyvän sääntelyn periaatteet hyvinvoinnin turvaamisen 
näkökulmasta

Hyvinvointivaltiossa julkisen vallan keskeisimpiä tehtäviä on pitää huolta yksilöi-
den ja perheiden hyvinvoinnista. Sen tehtävänä on huolehtia esimerkiksi sosiaali-, 
terveys- ja koulutuspolitiikasta. Hyvinvointivaltion kehittyessä sosiaaliset oikeu-
det ovat jatkuvasti laajentuneet. Pohjoismaisessa hyvinvointivaltiossa korostetaan 
valtion asemaa ja roolia sosiaalipolitiikan toteuttajana. Ihmisillä on lakisääteinen 
oikeus tiettyihin yhteiskunnan etuuksiin ja palveluihin. Tätä kautta korostuu eri-
tyisesti lainsäädäntönäkökulma. Hyvinvointivaltion keskeisenä tavoitteena on ny-
kyään hyvinvoinnin minimitason turvaaminen, tasa-arvoisuuden lisääminen ja ta-
loudellisen perustan vahvistaminen sekä taloudellisen kasvun aikaansaaminen. 
Keskeisimpinä tavoitteina on turvata tulonsiirroilla ja palveluilla ihmisille vähintään 
toimeentulon ja hyvinvoinnin minimitaso. 
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Pohjoismaissa lainsäädännön ja kansalaisten hyvinvoinnin yhteys on ymmärretty 
vakiintuneesti niin, että lainsäätäjän tehtävä on varmistaa kansalaisille toimivat 
perusoikeudet, hyvätasoinen oikeussuoja riskien ja ristiriitatilanteiden varalle sekä 
luoda yksityisoikeudellisen ja julkisoikeudellisen lainsäädännön avulla yksilöille oi-
keudellisesti turvattuja toimintamahdollisuuksia ja oikeudet monipuolisten etuuksi-
en ja palveluiden saantiin. Kansalaisten odotukset oikeusjärjestelmään ja sen toi-
mivuuteen nähden eivät ole kuitenkaan yksisuuntaisia. Lainsäädännöltä odotetaan 
perustavissa asioissa vakautta ja suojaa, mutta samalla oikeusjärjestelmän edelly-
tetään antavan yksilöille riittävästi toimintavaihtoehtoja ja valinnan vapautta.

Lainsäädännöllä on pyritty vaikuttamaan kansalaisten kokonaisvaltaiseen hyvin-
vointiin ja se on ulotettu yhteiskuntaelämän tärkeimmille hyvinvointia tuotta-
ville alueille, kuten kansalaisten perusoikeuksiin, oikeusturvaan, oikeuden saa-
tavuuteen, hyvään hallintoon, työelämän ehtoihin, työllisyyteen ja tasa-arvoon. 
Toimintaohjelmassa hyvinvoinnin tarkastelu rajoittuu lähinnä kilpailukykynäkö-
kohtien ja hyvinvoinnin turvaamisen välisiin yhteyksiin. 

Kehittyneiden valtioiden ja kansainvälisten yhteisöjen oikeuskehityksessä on viime 
vuosikymmeninä korostunut keskeisenä linjana hyvätasoisen suojan tarjoaminen 
erityisesti terveyteen ja turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä. Tämä on ilmennyt 
erityisesti työntekijän asemaa, kuluttajansuojaa, ympäristönsuojelua ja sukupuol-
ten tasa-arvoa koskevassa sääntelyssä. 

Talouden ja teknologian kehityksen sekä koko ajan uudistuvan, riskejä ja ongel-
mia koskevan tutkimustiedon ja erityisasiantuntemuksen myötä kansalaisten odo-
tukset riittävän suojan takaamisesta ovat sääntelykehityksessä lisääntyneet ja voi-
mistuneet aikaisempaan verrattuna. 

Hyvinvointinäkökulmaan ja kansalaisen asemaan sekä oikeuksiin on alettu kiinnit-
tää entistä enemmän huomiota. Lainsäädännöllä on pystytty vaikuttamaan myös 
yhteiskunnalliseen kehitykseen ja kansalaisten hyvinvoinnin konkreettiseen lisää-
miseen. Lainsäädännön kautta on pyritty turvaamaan myös yhteiskunnan hei-
koimpien ryhmien, kuten vammautuneiden, sairaiden, lasten, köyhien ja työttö-
mien elinolosuhteet ja hyvinvointi.

Yksi kansalaisen hyvinvoinnin kannalta keskeinen tekijä on oikeuden saatavuus 
ja toimivuus. Tästä näkökulmasta olisi panostettava oikeusturvan saatavuuteen, 
tasoon, nopeuteen ja edullisuuteen asiakkaiden kannalta. Viranomaisten päätök-
set ovat merkittäviä kansalaisille yleensä inhimilliseltä ja taloudelliselta kannalta. 
Tämän lisäksi ne vaikuttavat laajemminkin koko yhteiskunnan kilpailu- ja toimin-
takykyyn. 

Tästäkin syystä on tärkeää, että oikeusriitoihin saadaan oikeudenmukaisen oikeu-
denkäynnin perustalta hyvin perusteltuja päätöksiä nopeasti. Viime aikoina yksi 
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erittäin suuri ongelma asiakkaiden oikeusturvan ja hallinnon toimivuuden kannalta 
on ollut juuri käsittelyaikojen jatkuva pidentyminen. Käsittelyä hidastaa esimerkik-
si tuomioistuinten resurssipula, käsiteltävien valitusten suuri määrä ja hyvinvointia 
koskevan lainsäädännön vaikeaselkoisuus. Jutturuuhka voi aiheuttaa toiselta puo-
lelta myös perustelujen heikkenemistä ja kiireen näkymistä tehdyissä ratkaisuissa. 
Tätä kautta myös oikeusturva vaarantuu. Yleistasoisesti käsittelyn joutuisuutta 
koskevat vaatimukset näkyvät selvästi myös ihmisoikeustuomioistuimen ja yhtei-
söjen tuomioistuinjärjestelmän piirissä.

Hyvinvoinnin tuottaminen on ensisijaisen tärkeää yhteiskunnan toimivuuden ja 
kilpailukyvyn kannalta. Luottamus luo ja ylläpitää solidaarisuutta yhteisön jäsen-
ten kesken, jonka ansiosta yhteiskunnan elämästä tulee sujuvampaa ja ennakoi-
tavampaa. Luottamus myös vahvistaa sosiaalista identiteettiä kiinnittämällä ihmi-
sen yhteisöönsä ja lisää luottamusta yhteiskunnan instituutioihin ja toimintaan. 

Yksilön on voitava luottaa siihen, että käytännöt instituutioissa ovat vakaat ja 
toimivat ennakoidulla ja oikeudenmukaisella tavalla. Jos tarkastellaan esimerkik-
si tuomioistuininstituutiota sekä lainsäädäntöä, on edellä esitetty huomattavis-
sa. Tuomioistuimen on tuotettava ennakoitavia, tasapuolisia ja oikeudenmukai-
sia ratkaisuja, jotka ovat kaikille ihmisille samanlaisia. Tällöin yksilön on mahdol-
lista luottaa tuomioistuimeen sekä lainsäädäntöön ja saada ennakoitu ratkaisu. 
Luottamuksen tarve lisää osaltaan tuomioistuimen painetta tuottaa ennakoitavia 
ratkaisuja, toteuttaa ihmisen oikeusturvaa ja lisätä hyvinvointia. Tästä näkökul-
masta tuomioistuinten ja lainkäyttöelinten ratkaisutoiminnan laadulla on yhteis-
kunnassa vaikutuksia paljon laajemmalta kuin vain jutun osapuoliin rajoittuen. 
  
Muun muassa epävarma työelämä ja sen synnyttämä turvattomuus sekä globali-
soituminen ja maailmanlaajuinen verkostoituminen ovat korostaneet sosiaalisten 
verkostojen merkitystä. Sosiaalisella pääomalla tarkoitetaan tavallisesti yhteisös-
sä vallitsevia arvoja ja normeja sekä niiden varaan rakentuvia verkostoja, yh-
teisten arvojen ja verkostojen kautta muodostuvaa yhteiskunnallista luottamusta. 
Sosiaalinen verkosto ja siihen sisältyvät luottamussuhteet muodostavat yhdessä 
verkoston jäsenten käyttöön ns. sosiaalista pääomaa. Hyvinvointi ja talous toimivat 
olemassa olevien sosiaalisten rakenteiden varassa sekä liittyvät lainsäädäntöön, 
yhteiskunnan instituutioihin ja niiden tuottamaan luottamukseen. Sosiaalinen pää-
oma on yhteiskunnan, lainsäädännön, talouden ja politiikan sujuvuuden ehto.

Sosiaalisen pääoman käsitettä ei kaikilta osin voida pitää vakiintuneena. Merkittäviä 
eroja käytetyissä määritelmissä on siinä suhteessa, pidetäänkö sosiaalista pää-
omaa yksilön vai yhteisön ominaisuutena. Käsitteen keskeisiä elementtejä ovat 
kuitenkin yhteistoiminta, verkostot, luottamus ja vastavuoroisuus.  

Kansainvälisistä järjestöistä ja muista toimijoista erityisesti Maailmanpankki ja 
OECD ovat olleet käsitteestä kiinnostuneita. OECD:n vuonna 2001 esittämän 



106

määritelmän mukaan sosiaalinen pääoma muodostuu verkostoista ja yhteisesti 
jaetuista normeista, arvoista ja ymmärtämistavoista, jotka helpottavat yhteistoi-
mintaa ryhmien sisällä ja niiden välillä. Tätä määritelmää on käytetty sosiaalisen 
pääoman tilastoinnin kehittämisen perusteena esimerkiksi Australiassa ja Isossa-
Britanniassa. 

Sosiaalista pääomaa tarkastellaan usein jakamalla verkostot toimijoita sitoviin 
(binding), toimijoita ja heidän ryhmiään keskenään silloittaviin (bridging) ja ver-
kostaja toisiinsa kytkeviin (linking) verkostoihin. Binding-verkostot kuvaavat sa-
mankaltaisten tai toisilleen tuttujen ihmisten tiiviitä ryhmiä. Bridging viittaa ver-
kostoitumiseen erilaisten ihmisten tai ryhmien välillä ja linking erilaisessa asemas-
sa olevien henkilöiden ja ryhmien välisiin sosiaalisiin siteisiin. 

Siteitä voidaan kuvata myös vahvoiksi tai heikoiksi. Heikot siteet yhdistävät eri 
taustoista tulevia henkilöitä, joten nämä siteet liittävät jäsenet suurempaan yh-
teiskuntakokonaisuuteen. Vahvat siteet eivät sen sijaan liitä yksilöitä laajemmin 
yhteiskuntaan. 

Sosiaalisen pääoman kehittäminen lisää kaikkien kansalaisten ja koko yhteiskun-
nan hyvinvointia. Hyvinvointivaltio ja sosiaalipolitiikka ovat investointeja sosiaali-
seen pääomaan ja sen kasvattamiseen. Kansalaiselta odotetaan nykyisin entistä 
enemmän itsenäisyyttä, riskinottokykyä, valmiuksia ja erilaisia taitoja ja tietoja, 
jotta hän pärjäisi muuttuneessa yhteiskunnassa. Hyvinvointia koskevan lainsää-
dännön takaamat hyvinvointia luovat oikeudet ovat nyt keskeisessä asemassa. 
Tulonsiirtojen ja palveluiden avulla voidaan edistää kansalaisten yhteenkuuluvuut-
ta ja tätä kautta sosiaalista pääomaa. 

Hyvinvointi ja kilpailukyky eivät ole vastakkaisia vaan rinnakkaisia elementtejä. 
Sosiaalinen pääoma tarjoaa hyvän välikappaleen näiden rinnalle. Käsitteen avulla 
voidaan nähdä, että hyvinvointi ja sosiaalinen kehitys vaikuttavat kilpailukykyyn ja 
toisin päin.39  Kilpailukykyisessä yhteiskunnassa sosiaalinen kehitys helpottuu.   

Kansalaiset kohdistavat lainsäädäntöön ja sen laatuun odotuksen siitä, että lain-
säädännön tarkoitetut tavoitteet ja vaikutukset myös toteutuvat käytännössä. 

39  Sosiaalisen pääoman keskeisistä ominaisuuksista ja indikaattoreista on viime vuosina kerätty tie-
toa erityisesti englanninkielisissä maissa. Tilastokeskuksen helmikuussa 2006 ilmestyneessä julkai-
sussa ”Sosiaalinen pääoma Suomessa” käytetty tilastoaineisto perustuu kaikkiaan 10 eri tilastoon. 
Näitä tilastoja ovat ajankäyttötutkimus 1979, 1987–1988 ja 1999–2000; vapaa-aikatutkimus 1977, 
1981, 1991 ja 2002; työolotutkimus 1977, 1984, 1990, 1997 ja 2003; terveys 2000–2001; osaa-
vat seutukunnat (OSKU) 2001 ja 2004; yritysten liiketoimintasuhteet 2003; vaalitilastot vaalivuo-
sittain; palkkatilastojen estimointikehikot vuodesta 1995 alkaen; palkkarakennetilastot vuodesta 
1995 alkaen ja työtaistelutilastot 1971 alkaen. Suomessa sosiaalisen pääoman tutkimusta on viime 
vuosina aktivoinut Suomen Akatemian vuonna 2003 käynnistämä tutkimusohjelma ”Sosiaalinen 
pääoma ja luottamusverkostot”, joka sisältää 31 tutkimushanketta. Tutkimusohjelma kestää vuo-
den 2007 loppuun.  
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Lainsäädännön keskeinen asema hyvinvoinnin luomisen käyttökelpoisena välinee-
nä edellyttää sitä, ettei anneta syntyä ristiriitaa tai epäsuhtaa lainsäädännön si-
sältämien lupausten ja ihmisten kokeman arkitodellisuuden välillä. Hyvälaatuisen 
lainsäädännön yksi tunnusmerkki onkin se, että se toteutuu ainakin pääkohdis-
saan sellaisena kuin lakia laadittaessa on ennakoitu ja odotettu.

Kansainvälisessä kehityksessäkin yhdeksi hyvän lainsäädännön kriteeriksi on vii-
me vuosikymmeninä laajasti hyväksytty käsitys, jonka mukaan lainsäätäjän tärkeä 
osavastuu on luoda sellaisia säännöksiä, jotka turvaavat sääntelyn kohteille tosi-
asiallisen ja tehokkaan mahdollisuuden päästä oikeuksiinsa (Access to Justice). 
Pelkästään säädöstekstiin jäävät oikeudet ja mahdollisuudet ovat yksilöille useim-
miten merkityksettömiä. Tämän lisäksi ne heikentävät yleisesti lainsäädäntötoi-
minnan uskottavuutta ja mielekkyyttä.

Hyvinvoinnin ja kansalaisten näkökulmasta selkeä, ymmärrettävä ja soveltamis-
ta ajatellen ennakoitava lainsäädäntö on yksi hyvän sääntelyn perusvaatimus. 
Tällainen sääntely on omiaan estämään jo sellaisenaan kiistojen syntymistä ja 
edistämään oikeudellisten ongelmien ratkaisemista nopeasti ja sovinnollisesti. 
Tämän ohella hyvälaatuisen sääntelyn tulee tarjota selkeitä ja riittävän helposti 
käytettäviä oikeussuoja- ja menettelykeinoja niin tuomioistuimissa kuin yksilön ja 
viranomaisen välisen kiistatilanteen ratkaisemiseksi. 

Hyvälaatuisen sääntelyn ja oikeuksiin pääsemisen (Access to Justice) vaatimukset 
yhdistyvät siinä, että hyvinvointivaltiossa kansalaisten tueksi on tarjolla ja saata-
villa tarvittavassa laajuudessa oikeudellisia asiantuntijapalveluja sekä oikeudellista 
neuvontaa omakohtaista asioiden hoitoa varten. On huomattava, että toimiak-
seen tehokkaasti valtaosan lainsäädäntöä tulisi toteutua ihmisten ja yritysten toi-
mintaympäristössä ja erilaisissa oikeussuhteissa ilman erityistä tarvetta turvautua 
tuomioistuinten ratkaisutoimintaan tai erityisiin viranomaistoimiin.  

Mainitunlaiset periaatteet ovat yksilön ja kansalaisen näkökulmasta hyvän lainsää-
dännön keskeistä arvopohjaa. Niiden täysimääräinen toteutuminen parantaa yksi-
lön hyvinvointia, vahvistaa ja vakaannuttaa hänen asemaansa ja parantaa hänen 
toimintamahdollisuuksiaan niin talouden kuin muillakin yhteiskunnan osa-alueilla 
sekä yksityisessä elämänpiirissään. 

Hyvän lainsäädännön myönteisiä vaikutuksia on tarpeen tarkastella myös yksilön 
toimintapiiriä laajemmasta näkökulmasta. Hyvin toimiva lainsäädäntö lisää yksi-
löiden välillä luottamusta ja kannustaa näin talouden alalla ja sosiaalisessa kans-
sakäymisessä hankkeisiin ja järjestelyihin, joihin ei muutoin rohjettaisi ryhtyä tai 
joiden toteuttaminen voisi olla liian hankalaa, riskialtista tai kustannuksiltaan kal-
lista. Tämän yksi osatekijä on myös luottamus viranomaisten toiminnan puolueet-
tomuuteen ja tasapuolisuuteen sekä sen tavallaan äärimmäisenä muotona käsitys 
korruption puuttumisesta julkisten viranomaisten toiminnasta. 
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Näillä tekijöillä on merkitystä paitsi yksilöiden toimintamahdollisuuksien, aloittei-
den ja innovaatioiden kannustajana myös yhteiskunnan yleisen ilmapiirin sekä 
yleisten oikeudenmukaisuutta ja oikeuden toteutumista koskevien käsitysten kan-
nalta. Myös tällaiset mentaalis-henkiset ilmiöt ovat olennaisia toimivan oikeusjär-
jestelmän ja hyvälaatuisen lainsäädännön kannalta.

Edellä esitetyn perusteella edellisessä jaksossa hahmotellut yleiset hyvän säänte-
lyn periaatteet soveltuvat myös hyvinvointinäkökulmasta suoritettuun hyvän sää-
dösympäristön tarkasteluun ja sen kehittämisen välineiksi.   
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6 LAINSÄÄDÄNTÖYMPÄRISTÖN MUUTOSTEKIJÖISTÄ

6.1 Sääntelystä kansainvälistyneessä toimintaympäristössä

Lainsäädännön kansainvälistyminen on, etenkin Euroopan unionin ja yleisen glo-
balisaatiokehityksen takia, vaikuttanut kaikkein merkittävimmin suomalaiseen 
lainlaadintaan viimeksi kuluneen vuosikymmenen aikana.40 Tätä kehitystä ei ole 
otettu aiemmissa selvityksissä huomioon riittävästi. Kansainvälistymisen vaikutus-
ten voidaan lisäksi arvioida syvenevän lähitulevaisuudessa.

Suomalaisen lainsäädännön ja lainvalmistelun tilasta tai niiden kehittämismahdol-
lisuuksista ja -tarpeista ei saa käsitystä, jollei pohjana ole riittävän moniulotteinen 
analyysi kansainvälistymisen merkityksestä ja vaikutuksista suomalaiseen lainsää-
däntöön. Edelleenkin tunnetaan puutteellisesti 1) niitä mekanismeja, joiden kaut-
ta kansainvälistymisen vaikutukset tulevat Suomen sääntelyyn ja 2) niitä sisällölli-
siä vaikutuksia, mitä kansainvälistymisellä on ollut eri alojen lainsäädäntöön. 

Analyysin puutteesta huolimatta on selvää, että lainvalmistelu- ja lainsäädäntö-
työn kehykset ovat Suomessa muuttuneet usealla oikeudenalalla merkittävästi. 
Kansainvälistymisen vaikutukset – etenkin EU:sta lähtevät, globalisaatioon liitty-
vät sekä kansainvälisistä perus- ja ihmisoikeusvalvonnasta nousevat vaikutukset 
– muokkaavat lainvalmistelutyötä aivan eri tavoilla kuin vielä 1900-luvun jälkipuo-
liskolla.

Kansainvälistymiskehityksen myötä on tarpeen nostaa esiin aivan uudella tavalla 
lainlaadinnan peruskysymyksinä se, miten suomalaiset valtioelimet, kansalais- ja 
etujärjestöt sekä asiantuntijat kykenevät vaikuttamaan meille relevanttiin kan-
sainväliseen lainvalmisteluun ja lainsäädännön sisältöön. Viittaus perinteisiin ko-
timaisiin vaikutuskanaviin (puolueet, etujärjestöt, tiedotusvälineet), EU:n toimie-
limiin kohdistuvan ns. lobbaukseen tai Euroopan parlamentin avaamiin väyliin ei 
ole riittävä vastaus. 

Nykyisiä vaikutuskanavia ja -mahdollisuuksia koskeva tietämys ja tutkimustieto 
on niukkaa. On otettava huomioon, että eri toimijoiden vaikutusmahdollisuuksilla 
on myös, etenkin EU-tasolla, yhteys lainsäädännön legitiimisyyttä (jopa ns. demo-
kratiavajetta) koskevaan yleiseen kysymykseen. Sääntelyn legitimiteetti on ylei-
sen merkityksensä ohella käytännössä merkittävää säädösten noudattamismoti-
vaation ja -valmiuden kannalta. Tämä koskee sekä sääntelyn kohteita (yksityis-
henkilöt, yritykset) että sääntelyn soveltajiakin. 

40  EU-jäsenyyden vaikutuksia Suomen lainsäädäntöön on luontevaa tarkastella paitsi omana koko-
naisuutenaan myös laajemmin osana kansainvälistymiskehitystä, vaikka EU-lainsäädäntöä ei voi-
dakaan syntytapansa puolesta rinnastaa muihin kansainvälisiin velvoitteisiin tai vaikutteisiin.  
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Lainsäädännön kansainvälistymiskehityksen tarkastelussa on myös jäänyt vähäi-
seksi analyysi ja pohdinta siitä, millainen olisi parhaiten toimiva päätösvallan ja 
vastuun jako kansallisen ja kansainvälisen lainsäätäjän, etenkin jäsenvaltion ja 
EU:n suhteessa. Kysymystä on kosketeltu muun muassa Maastrichtin sopimuksen 
(subsidiariteettiperiaate) ja perustuslaillisen sopimuksen valmistelun yhteydessä. 
Selväpiirteisiä erittelyjä ja käytännön lainsäädäntötoiminnalle ohjausta tarjoavia 
näkökohtia ei niukan, yleispiirteisen keskustelun tuloksena ole juurikaan syntynyt, 
vaikka unioniin kohdistuva epäluulo ja kritiikki monissa jäsenvaltioissa osoittaa 
ilmiselvää tarvetta. 

Kansainvälistymiskehitys on merkinnyt varsinkin taloudellisen toiminnan säänte-
lyssä normiston harmonisoitumista. Tämä kehityssuuntaus pysynee valtaväylänä 
myös tulevaisuudessa. Siitä huolimatta olisi tärkeä selvittää ja harkita myös sitä, 
missä asioissa ja millä tavoin lainsäätäjälle jää kansallista liikkumavaraa omaeh-
toisille lakiratkaisuille. Tätä teemaa voidaan tarkastella ns. sääntelykilpailua kos-
kevan tarkastelutavan avulla. 

6.2 EU-lainsäädännön vaikutuksista

EU-lainsäädäntö vaikuttaa kansalliseen lainsäädäntöön, mutta vaikutusten mää-
rän ja laadun arviointi on vaikeaa. Lähtökohtaisesti arviointia vaikeuttaa se seik-
ka, että EU:n ja Suomen oikeusjärjestykset eivät ole erillisiä, vaan kysymys on 
kahdesta erilaisiin lainsäädäntötekniikkoihin perustuvasta, toisiinsa limittyneestä 
oikeusjärjestyksestä. Vaikutusten arvioinnissa voi syntyä näkemyseroja myös sen 
vuoksi, että arvioinnin kohteena voi olla eri kysymyksiä. Arviointi voi siis kohdistua 
siihen, mikä osuus olemassa olevasta lainsäädännöstä tai uudesta lainsäädännös-
tä perustuu EU-oikeuteen.   

EU:n ja kansalliset säädökset eivät ole symmetrisiä siten, että yksittäistä EU-sää-
döstä vastaisi samantyyppinen, yksittäinen suomalainen säädös. Yleensä suoma-
laisessa säädöksessä säännellään monia kysymyksiä, joista vain yksi tai useampi 
liittyy jollain tapaan EU-lainsäädäntöön. Tuolloin EU-lainsäädännön vaikutus suo-
malaiseen sääntelyyn näkyy säädöksen yksittäisessä osassa. Toisaalta vaikutuksen 
aste vaihtelee huomattavasti, sillä osa kansallista säännöksistä voi toistaa sellaise-
naan EU-säännöksiä ja osa puolestaan voi sivuta hyvin epäsuorasti EU-oikeutta. 

Tehtäessä arviota EU-lainsäädännön vaikutuksesta tulisi suorittaa lakien ja mui-
den säädösten yhteiskunnalliseen merkitykseen perustuvaa punnintaa. Mikäli il-
man sääntelyn sisältöön kohdistuvaa arvottamista lasketaan vain yhteen tietyt 
kriteerit täyttävät hallituksen esitykset tai lait ja verrataan tätä lukua hallituksen 
esitysten tai lakien kokonaismäärään, tulos ei kerro todellista EU-lainsäädännön 
vaikutusta. Huomioon on myös otettava, että EU-lainsäädännön suora vaikutus on 
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vähäistä. Asetusten määrän kasvaessa tämä vaikutustapa luonnollisesti lisääntyy. 
Kansallista oikeutta muovaava vaikutus ilmenee toistaiseksi yleisemmin tulkinta-
vaikutuksena.

Kansallisen lainsäätäjän liikkumavaraa rajaavat sekundäärilainsäädännön lisäksi 
monet EU-oikeuden oikeusperiaatteet. Oikeusperiaatteiden vaikutuksen arviointia 
vaikeuttaa se seikka, että monet näistä velvoitteista otettaisiin huomioon saman-
laisina ilman EU-jäsenyydestä tulleita velvoitteita. Toisaalta on otettava huomioon, 
että EU-oikeuden oikeusperiaatteet ovat autonomisia, eli niiden sisältö määräytyy 
EU-oikeuden lähtökohdista ja yhteisöjen tuomioistuimen tulkitsemina. EU-oikeu-
den ja kansallisen oikeuden samannimiset oikeusperiaatteet voivat sisällöltään ja 
ulottuvuudeltaan varsinkin yksittäistapauksiin sovellettuina erota toisistaan. 

Kansallisen sääntelyn ja EU-oikeuden väliset vuorovaikutussuhteet voivat perus-
tua myös muodollisesti sitomattomiin asiakirjoihin tai jäsenvaltioiden yhteistyö-
hön muiden jäsenvaltioiden tai EU:n toimielinten kanssa. EU:ssa on viime aikoina 
korostettu uutena yhteistyön muotona avointa koordinaatiota, jonka puitteissa ei 
anneta sitovaa sääntelyä. Avoimessa koordinaatiossa yhteisön päämäärien edis-
tämiseen pyritään esimerkiksi yhteisten suuntaviivojen hyväksymisellä, tietojen-
vaihdolla, seurannalla ja vertailevalla arvioinnilla. Myös yhteisöjen tuomioistuimen 
oikeuskäytännön periaatteilla, ajatusmalleilla ja ratkaisuilla voi olla vaikutusta 
kansalliseen lainsäädäntöön. 

Eräät primäärioikeuden määräykset, kuten vapaata liikkuvuutta koskevat perus-
tamissopimusmääräykset, ovat yhteisöjen tuomioistuimen ratkaisukäytännössä 
muodostuneet keskeisiksi silloin, kun tietystä asiasta ei ole annettu sekundääri-
lainsäädäntöä. Perustamissopimuksen määräyksillä on keskeistä merkitystä esi-
merkiksi välittömän verotuksen alalla, joka kuuluu jäsenvaltioiden toimivaltaan. 
Yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan jäsenvaltioiden on tätä toi-
mivaltaansa käyttäessään noudatettava yhteisön oikeutta (esimerkiksi tuomio 
C-80/94 Wielockx ja Suomea koskeva tuomio C-319/02 Petri Manninen).41 EU-
lainsäädännön vaikutusta ja volyymia arvioitaessa tämäntyyppinen vaikutus on 
vaikeasti kokonaisuutena mitattavissa. Kansallisen lainsäätäjän virhearvioinneilla 
voi kuitenkin olla merkittäviä taloudellisia vaikutuksia.  

Eurooppa-neuvoston kevään 2000 Lissabonin huippukokouksen päätelmissä mää-
riteltiin avoin koordinaatio keinoksi levittää hyviä toimintatapoja ja lisätä lähen-
tymistä EU:n tärkeimpiin päämääriin sekä auttaa jäsenvaltioita asteittain kehittä-

41  Suomen yhtiöveron hyvitysjärjestelmä todettiin EY 56 ja EY 58 artiklan vastaiseksi. Tuomion joh-
dosta säädettiin laki Euroopan talousalueelta saadusta osingosta suoritetun veron palauttamisesta 
eräissä tapauksissa (563/2005). Lain nojalla maksetaan takaisin verovuosina 1998–2004 yhteisön 
oikeuden vastaisesti perittyjä veroja. Hallituksen esityksessä (HE 57/2005 vp) arvioitiin, että pa-
lautusten määrä olisi 50–60 miljoonaa euroa.   
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mään vastaavia toimintoja omassa maassaan. Avoimessa koordinaatiossa toimi-
valta on virallisesti jäsenmailla, mutta tosiasiallisesti unioni vaikuttaa kansallisten 
ratkaisujen sisältöön. 

Avoimella koordinaatiolla tarkoitetaan yksityiskohtaisemmin arviointimenetelmää, 
jonka avulla seurataan asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Menetelmä perus-
tuu yhteisen ongelmien ja tavoitteiden selvittämiseen, hyvin toimintatapojen levit-
tämiseen, edistymisen mittaamiseen sovitulla välineellä ja saavutusten vertailuun 
jäsenmaiden välillä. Avoimen koordinaation välineitä ovat indikaattorit, vertaile-
va analyysi, hyvien toimintatapojen vertailu, määräaikainen seuranta, arviointi ja 
vertaisarviointi. Menetelmää on sovellettu esimerkiksi sosiaalipolitiikkaan, eläkkei-
siin ja talouspolitiikkaan kuuluvissa asioissa.  Kansalliset parlamentit ovat suhtau-
tuneet avoimen koordinaation käyttöön kielteisesti (näin myös Suomessa, suuri 
valiokunta 2001). 

Ennen paremman sääntelyn toimintaohjelman valmistelun käynnistymistä julki-
suudessa esitettiin eräitä arvioita siitä, mikä osa kansallisesta lainsäädännöstäm-
me perustuu yhteisön lainsäädäntöön. Nämä arviot vaihtelivat alle 10 prosentista 
yli 80 prosenttiin.42  

Matti Wibergin vuonna 2004 julkaistussa tutkimuksessa EU-vaikutteisten lakien 
vuosittaiseksi osuudeksi vuosina 1995–2003 saatiin ilman nousevaa tai laskevaa 
trendiä vaihteluväli 7–17 prosenttia.43 Tutkimuksessa todettiin ministeriökohtai-
sesti EU-vaikutteisten lakien osuuden olevan suurin ulkoasiainministeriössä (36 
%), liikenne- ja viestintäministeriössä (28 %), kauppa- ja teollisuusministeriössä 
(20 %) sekä maa- ja metsätalousministeriössä (20 %). Suhteellisesti pienimmät 
vaikutusosuudet tutkimuksen mukaan koskivat opetusministeriön (2 %), sosiaali- 
ja terveysministeriön (6 %) ja oikeusministeriön (8 %) lainvalmistelua. Vastaava 
jakauma heijastui myös eduskunnan valiokuntatyöskentelyyn.  

   Tiedotusvälineissä alkuvuodesta 2004 esitetty arvio 80 prosentin vaiku-
tuksesta yhdistetään muun muassa komission entisen puheenjohtajan 
Jacques Delors´n 1980-luvun lopulla esittämään arvioon, jonka mu-
kaan kymmenen vuoden kuluessa 80 prosenttia jäsenvaltioissa sovel-
lettavasta taloudellisesta lainsäädännöstä, ehkä myös vero- ja sosiaali-
lainsäädännöstä, olisi yhteisöstä peräisin. 

42  Jyrki Tala, Lakien ja lainvalmistelun laadun kehittäminen Euroopan unionissa teoksessa Yritys eu-
rooppalaisessa oikeusyhteisössä (2002) ja Matti Wiberg, Lainsäädäntömme EU-vaikutteisuus luul-
tua olennaisesti pienempää (Oikeus 2004). 

43 Hallituksen esitys tulkittiin EU-vaikutteiseksi, jos siinä esiintyi otsikossa tai perusteluissa viittaus 
EU-säädöksiin. EU-vaikutteisten lakien jakautumisen uusiin lakeihin ja muutoslakeihin havaittiin 
noudattavan samaa jakaumaa kuin muidenkin lakien jakautumisen. 
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   Tanskassa EU-lainsäädännön vaikutusta kansalliseen lainsäädäntöön on 
tutkittu 2000-luvun alussa osana laajaa Magtutredningen-tutkimushan-
ketta. Tehdyn laskelman mukaan vuoden 2000/2001 valtiopäivillä hy-
väksytyn yhteensä 215 lain osalta 12 prosentissa oli kysymys yhteisön 
oikeuden täytäntöönpanosta ja kaikkiaan noin 25 prosentin osalta kysy-
mys oli jollakin muulla tapaa yhteisön oikeuteen liittyvästä sääntelystä. 
Näin ollen noin kolmannes (37 %) tanskalaisista laeista olisi EU-sään-
telyyn liittyviä. Selvityksen mukaan EU-sääntelyyn liittyvä osuus laeista 
oli 10 vuotta aikaisemmin ollut 31 prosenttia ja kaksikymmentä vuotta 
aikaisemmin 14 prosenttia.

   Tutkimuksessa tarkasteltiin myös ministeriöittäin yhteisön oikeuden vai-
kutusta sekä lakeihin että alemmanasteisiin säädöksiin (bekendtgørel-
ser). Vaikutuksen havaittiin olevan suurin työvoimaministeriön (32 % 
laeista, 21 % asetuksista), elintarvikeministeriön (13 % laeista, 28 % 
asetuksista), ympäristöministeriön (55 % laeista, 17 % asetuksista), 
tiede- ja teknologiaministeriön (97 % laeista, 10 % asetuksista), vero-
ministeriön (22 % laeista, 6 % asetuksista), liikenneministeriön (3 % 
laeista, 29 % asetuksista) ja talous- ja elinkeinoministeriön (60 % laeis-
ta, 16 % asetuksista) hallinnonaloilla. 

EU-oikeuden vaikutusta on erikseen tutkittu vuosina 2003 ja 2004 annetuissa hal-
lituksen esityksissä.44 Laajoilla hallituksen esityksillä tarkoitettiin yli 30 sivun mit-
taisia esityksiä. Tutkimuksessa todettiin, että yhteisön oikeudella ja lainsäädännöl-
lä oli vaikutusta kahteen kolmasosaan näistä esityksistä. Neljännestä esityksistä 
ei havaittu minkäänlaista kytkentää yhteisön oikeuteen.  Tutkimuksen perusteella 
on pääteltävissä, että yhteisön oikeuden vaikutus paljastuu syvemmäksi tarkas-
teltaessa hallituksen esityksiä painottaen niiden yhteiskunta- ja oikeuspoliittista 
merkitystä. 

Suomen nykyisen lainsäädännön muotoutumista arvioitaessa on otettava huomi-
oon, että osa siitä lainsäädännöstä, joka on annettu EU-velvoitteiden takia, olisi 
todennäköisesti omaksuttu samantyyppisenä ilman EU-jäsenyyttäkin jonkin muun 
kansainvälisen velvoitteen johdosta tai muista vastaavista syistä. Komissio itsekin 
on arvioinut, että ulkoiset tekijät, kuten juuri kansainväliset sopimukset tai tarve 
mukauttaa sääntelyä tekniikan, talouden ja tieteen aiheuttamiin muutoksiin, selit-
tävät huomattavan osan EU:n lainsäädäntötoimista. 

ETA-jäsenyyden johdosta Suomen lainsäädäntö vastasi pitkälle EU-jäsenyyden 
vaatimuksia. ETA-sopimuksen hyväksymistä koskeneessa hallituksen esitykses-
sä (HE 95/1992 vp) todettiin, että vaikka Suomen silloisen oman lainsäädännön 
kehittämisessä oli kiinnitetty huomiota kaiken aikaa myös kansainväliseen kehi-

44  Jyrki Tala, LM 7–8/2005 s. 1165–1187. 
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tykseen, ETA-sopimus merkitsi sitoutumista mittavaan lainsäädäntöuudistukseen. 
Eduskunnan käsiteltäväksi arvioitiin tuotavan erillisiä hallituksen esityksiä noin 250 
lain muuttamiseksi. Mainittu määrä vastasi karkeasti sitä, mitä vuosittain muutoin-
kin tuotiin hallituksen esityksiä eduskunnan käsiteltäväksi.

ETA-jäsenyyden valmisteluvaihe (vuodesta 1991 alkaen) merkitsi lainsäädännön 
määrän olennaista lisääntymistä sekä lainsäädännön ulottamista myös sellaisil-
le alueille, joita ei ollut aikaisemmin säännelty.  Lakitasoisen sääntelyn määrän 
lisääntyminen jätti jälkensä sääntelykulttuuriin ennen kokemattomalla tavalla. 
Perusoikeusuudistuksen ja EU-jäsenyyden myötä tuolloin säädettyä lainsäädäntöä 
on jouduttu luonnollisestikin uudistamaan, mutta myös tarkentamaan. 

ETA-vaiheessa säädetyn erityisesti taloudellista toimintaa koskevan sääntelyn lei-
mallinen piirre on toisaalta ollut lukuisat asetuksen- ja määräyksenantovaltuudet. 
Tällainen lainsäädäntöalue on esimerkiksi eräänä indikaattorilainsäädäntölohkona 
tutkittu elintarvikelainsäädäntö. Norminantovaltuuksia perusteltiin hallituksen esi-
tyksissä useilla taustasyillä, joista yleisiä olivat normiston teknisyys ja yksityiskoh-
taisuus mutta myös varautuminen siihen, että sääntely tulee sisällöllisesti muut-
tumaan. 

EU-sääntelyn omaksumisen ja huomioon ottamisen aste oli ollut korkea jo ennen 
jäsenyyttä. ETA-jäsenyyden vaatimien mukauttamistoimien toteuttamista nimen-
omaisesti lainsäädännön tasolla todentavat edellä kuvatut tilastotiedot 1990-luvun 
alkuvuosien lainsäädäntötuotannon määristä erityisesti vuodesta 1991 alkaen. 

ETA- ja myöhemmin EU-jäsenyys eivät ole vaikuttaneet siten, että Suomen lain-
säädännöstä olisi ollut tarpeen kumota suuria määriä säädöksiä. Kumoaminen 
voi kuitenkin olla tarpeen, jos tietty lainsäädäntö havaitaan yhteisön oikeuden 
vastaiseksi tai vastaava sääntely saatetaan myöhemmin voimaan EY-asetuksella. 
Päällekkäisten normistojen estäminen vaatii periaatteessa vastaavan kansallisen 
sääntelyn kumoamista.  

Ajankohtaisena esimerkkinä EU-oikeuden epäsuorasta vaikutuksesta voidaan mai-
nita kysymys perustuslain 93 §:n tulkinnasta. Tapaus koski ns. kriisinhallintalakia 
Suomen mahdollisesta osallistumisesta EU:n toimeenpanemaan kriisinhallintaope-
raatioon. Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen perustuslain säätämisjärjestyksessä 
pysyvänä poikkeuslakina.45 

Soveltamisen tasolla voidaan todeta, että EU-oikeuteen linkittyvien asioiden mää-
rä yleisissä tuomioistuimissa on edelleen vähäinen. EU-oikeuden soveltamisen on 

45 Hallituksen esitykset laiksi sotilaallisesta kriisinhallinnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 
5/2006 vp ja HE 110/2005) ja perustuslakivaliokunnan lausunto PeVL 54/2005 vp.
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sitä vastoin arvioitu olevan yleistä, jopa tavanomaista hallintotuomioistuimissa. 
Esimerkiksi korkeimmassa hallinto-oikeudessa käsiteltävistä asioista kolmasosalla 
on arvioitu olevan jokin yhteys EU-oikeuteen. Toisaalta voidaan arvioida, että käy-
tännön ratkaisutoiminnassa EU-oikeuden periaatteilla, kuten etusijaperiaatteella, 
välittömällä oikeusvaikutuksella ja tulkintavaikutuksella, ei kuitenkaan ole määräl-
lisesti merkittävää merkitystä.46 

EU-oikeuden vaikutukset voivat ulottua myös perustuslain tasolle. Eduskunta hy-
väksyi syksyllä 2005 lepäämään vaalien jälkeisille valtiopäiville ensimmäiset muu-
tokset perustuslakiin. Näistä muutoksista yksi koskee perustuslain 9 §:ssä sää-
dettyä kieltoa luovuttaa tai siirtää Suomen kansalainen vastoin tahtoaan maasta 
pois. Muutoksen taustalla oli se, että kiellosta oli jouduttu toistuvasti poikkeamaan 
pantaessa toimeen rikoksentekijöiden luovuttamista koskevaa kansainvälistä ja 
EU-sääntelyä.47 

6.3 Globalisaation merkityksestä sääntelylle 

Lainsäädäntökehitystä selittävät yleiset taloudelliset, sosiaaliset ja poliittiset muu-
tokset. Globalisaatio on näiden muutosprosessien moniulotteinen kokonaisuus. 
Globalisaation eri ulottuvuudet vaikuttavat joko välittömästi tai välillisesti siihen, 
mitä voidaan pitää hyvänä sääntelynä silloin, kun sääntelyn laadun kriteerit kiin-
nitetään kansainväliseen ja kansalliseen kilpailukykyyn, hyvinvointiin sekä oikeus-
varmuuteen ja sääntelyn hallittavuuteen. 

Globalisaatiossa voidaan erottaa ainakin (1) taloudellinen, (2) poliittinen, (3) so-
siaalinen ja yhteisöllinen, (4) oikeudellinen ja (5) tiedollis-viestinnällinen ulottu-
vuus. Jaottelu ei ole tyhjentävä. Eri ulottuvuudet ovat myös selkeästi sidoksissa 
toisiinsa. 

Taloudellinen globalisaatio on itsessäänkin erittäin moniulotteinen ilmiö. Hyvän 
sääntelyn kannalta olennaista taloudellisessa globalisaatiossa on (a) tuotanto- ja 
toimintatapojen muuttuminen ja (b) markkinoiden muuttuminen siten, että erilai-
set rajat ylittävien toimintojen ja taloussuhteiden määrä ja volyymit lisääntyvät. 
Tuotanto- ja toimintatapojen muutoksessa olennaista on, että taloudellisen glo-
balisaation myötä yritykset voivat aikaisempaa selvästi enemmän sijoittaa tuotan-
tonsa, myyntinsä, tuotekehityksensä, tukitoimintonsa ja muut toimintonsa sekä 

46 Kansallisten tuomioistuinten ratkaisutoimintaan vaikuttaa yhteisöjen tuomioistuimen ratkaisukäy-
täntö. Toimintansa alusta vuoden 2005 loppuun mennessä yhteisöjen tuomioistuin on antanut noin 
7 000 tuomiota (vuonna 2005 annettiin noin 400 tuomiota). Lisäksi kansallisten tuomioistuinten 
kannalta merkityksellistä tuomioistuinkäytäntöä luo yhteisöjen ensimmäisen asteen tuomioistuin. 

47 Hallituksen esitys laiksi Suomen perustuslain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 
(HE 102/2003 vp). 
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mahdollisesti listautua markkinapaikoille lähes maailmanlaajuisesti eri paikkoihin 
sillä perusteella, mihin sijoittuminen antaa parhaimman suhteellisen kilpailuedun. 

Olennaista on, että yritystoimintaa voidaan harjoittaa verkostomaisesti siten, että 
eri toimintoja voidaan sijoittaa samassa yrityksessä tai samassa tuotanto- tai lisä-
arvofunktioissa eri maihin ja eri markkinoita varten. Tällöin yrityksen kotipaikan 
käsite suhteellistuu ja samalla myös voivat kansantaloudellinen kilpailukykyana-
lyysi ja yhtiön kotipaikkojen mukaan tehtävä yritysten tilinpäätösanalyysi antaa 
merkittävästikin erisuuntaisia tuloksia kansantalouden tilasta. Siten esimerkiksi 
saksalaiset ja ranskalaiset yritykset ovat 2000-luvulla tehneet hyviä tuloksia mutta 
samalla mainittujen maiden kansantalouksien tehokkuus, tuottavuus ja kilpailuky-
ky ovat selkeästi heikossa kunnossa. Yritysten tulos on nimittäin voitu saavuttaa 
paremman tuottavuuden toimipisteissä kuin perinteisessä kotipaikassa. 

Taloudellista globalisaatiota ovat myös markkinoiden sekä kaupankäynnin kan-
sainvälistyminen (maailmankaupan määrän ja arvon kasvu) samoin kuin yritysra-
hoituksen ja sijoittajasuhteiden kansainvälistyminen. 

Poliittisessa globalisaatiossa kyse on poliittisen päätöksenteon sekä poliittisen 
agendan määrittelyn siirtymisestä yhä enemmän kansainväliselle, usein maailman-
laajuiselle tasolle. Poliittisessa globalisaatiossa on välitön ja muodollinen ulottu-
vuus, jossa on kyse poliittisen keskustelun, päätöksenteon ja agendan muodosta-
misen siirtymisestä kansainvälisiin organisaatioihin, jotka voivat olla hallituksenvä-
lisiä (YK, WTO, ILO, OECD, EU) tai yksityisoikeudellisia (esimerkiksi kansainväliset 
ympäristöjärjestöt). Poliittisessa globalisaatiossa on myös välillisempi ulottuvuus, 
jossa muiden, yleensä poliittisesti ja taloudellisesti vaikutusvaltaisten maiden ko-
kemukset ja keskustelut tosiasiallisesti määrittelevät ratkaisuvaihtoehtoja myös 
Suomessa. Esimerkiksi Yhdysvaltain yrityselämässä esiintyneet ongelmat ovat 
nostaneet vahvasti esille keskustelua yritysten hyvästä hallintotavasta (corporate 
governance). 

Hyvä sääntely-ympäristö on selkeästi kansantalouden kilpailutekijä. Hyvä säänte-
ly on osa yhteiskunnan infrastruktuuria, joka vaikuttaa osaltaan yritysten eri toi-
mintojen sijoittumiseen eri maihin. Huono, ennustamaton ja suhteettoman laaja 
sääntely sen sijaan on tuottavuuden, kilpailukyvyn sekä sitä kautta hyvinvoinnin 
este.

Taloudellinen ja poliittinen tai oikeudellinen globalisaatio nykyisissä muodoissaan 
eivät syrjäytä kansallisvaltioiden ja niiden harjoittaman sääntelyn merkitystä. 
Pikemminkin taloudellinen globalisaatio korostaa suvereenien valtioiden toimin-
taa kilpailukyvyn edellytysten luojina ja merkitsee siten valtioiden välistä kilpai-
lua yritysympäristön houkuttelevuudesta. EU:n viimeaikainen kehitys osaltaan 
on vahvistamassa kansallisvaltioiden välistä kilpailua, mukaan lukien sääntely- ja 
verokilpailu, yritysten ja sijoitusten houkuttelemisessa. Väestökehitys ja siihen 
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liittyvä väestörakenteen muutos vahvistaa jatkossa myös suvereenien valtioiden 
kilpailua toivotusta osaavasta työvoimasta. Kaikissa näissä valtioiden välisen kil-
pailun muodoissa sääntelyllä ja sääntely-ympäristöllä on merkittävä osuus ja rooli. 
Taloudellinen globalisaatio vahvistaa siten kunkin valtion vastuuta ja roolia sään-
telyn sekä taloudellisen toiminnan edellytysten ja infrastruktuurien luojana ja yl-
läpitäjänä. 

Taloudellinen globalisaatio rajoittaa toisaalta myös tosiasiallisia mahdollisuuksia 
sääntelyn keinoin edistää osaa mahdollisista yhteiskunnallisista vaikuttavuusta-
voitteista. Taloudellisen globalisaation seurauksena joidenkin sääntelyn rakentei-
den ja sisällöllisten ratkaisujen kustannukset ja muut sivuvaikutukset ovat niin 
merkittäviä, ettei tällaista sääntelyä voida pitää kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin kan-
nalta perusteltuna. 

Oikeusjärjestyksen hallittavuuden kannalta taloudellinen globalisaatio merkitsee 
sitä, että yritysten on pystyttävä toimimaan aikaisempaa enemmän useiden oi-
keusjärjestysten puitteissa. Yritysten kannalta tämä edellyttää oikeusjärjestysten 
hallinnan osaamista yhtenä osana yrityksen strategisia osaamisia. Kansallisvaltion 
lainsäätäjän kannalta tämä merkitsee sitä, että arvioitaessa hyvän sääntelyn edel-
lytyksiä ja siinä erityisesti oikeusjärjestyksen hallittavuutta sekä sääntelyn vai-
kutuksia yritystoimintaan, ei riitä pelkästään kotimaisen oikeuden ja sääntelyn 
tarkastelu. Kansallinen sääntely on osattava sijoittaa ja sen vaikutuksia ja toimi-
vuutta sekä oikeasuhtaisuutta on myös osattava arvioida osana laajempaa ja kan-
sainvälistä yritystoimintaan vaikuttavien oikeus- ja sääntelyjärjestelmien kokonai-
suutta. Osana yhteensopivuuden ja hallittavuuden tarkastelua on myös kriittisesti 
kiinnitettävä huomiota siihen, onko jonkin asian uusi kansallinen sääntely tai van-
han kansallisen sääntelyn säilyttäminen ylipäänsä enää tarkoituksenmukaista.

Sosiaalinen ja yhteisöllinen globalisaatio tarkoittaa kansalaisyhteiskunnan tasolla 
rajat ylittävän erilaisen vuorovaikutuksen lisääntymistä sekä sitä kautta yhteisen 
tietoisuuden sekä toimintamahdollisuuksien lisääntymistä. Samalla myös ongel-
mat ja riskit leviävät helpommin rajojen yli. Sosiaaliseen globalisaatioon voidaan 
liittää myös henkilöiden aikaisempaa laajemmin tapahtuva liikkuminen rajojen yli 
sekä maahanmuutto siihen liittyvine ilmiöineen. Tuloksena on aikaisempaa kan-
sainvälisempi, yli rajojen toimiva monikulttuurisempi yhteiskunta. 

Sosiaalisella ja yhteisöllisellä globalisaatiolla on yhteiskunnan ja oikeusjärjestyk-
sen syvärakenteiden tasolla taloudellisen globalisaation ohella huomattavaa vai-
kutusta sääntelyn tarpeisiin ja perusteisiin. Yhteiskunnan hiljaiset käytännöt, kult-
tuuri, tavat, moraalikäsitykset sekä muut epäviralliset sosiaaliset instituutiot ovat 
merkittävä osa sääntelyä laajassa mielessä sekä taloushistoriallisten tutkimusten 
mukaan myös merkittävä hyvinvointia ja kilpailukykyä sekä talouden toimintara-
kenteita selittävä seikka. 
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Sosiaalinen ja yhteisöllinen globalisaatio johtaa aikaisempaa enemmän erilaisten 
epävirallisten sosiaalisten instituutioiden välisiin törmäyksiin, koska toisesta kult-
tuuripiiristä tulevat eivät ole sitoutuneet tai edes tietoisia kyseisistä käytännöistä. 
Maahanmuuttajien kotouttamisen ydinkysymys on juuri perehdyttämisessä ja si-
touttamisessa kunkin maan epävirallisiin sosiaalisiin instituutioihin ja sen mukai-
siin käytäntöihin. Epävirallisten instituutioiden väliset konfl iktit johtavat osaltaan 
niiden tehon heikkenemiseen sääntelyn ja ohjauksen keinona. Tämä voi synnyttää 
lisää oikeudellisen sääntelyn tarpeita. Esimerkiksi työelämässä ja osin yrityselä-
mässä voidaan joutua sääntelemään virallisilla normeilla aikaisempaa täsmälli-
semmin aikaisemmin tapaan perustuneita käytäntöjä, jotta eri taustasta tulevat 
henkilöt ja yritykset olisivat niistä tietoisia ja niihin sitoutuneita. Vastaava ilmiö voi 
johtaa myös sopimustekstien pitenemiseen ja muihin vastaaviin ilmiöihin.

Viestinnällinen globalisaatio liittyy vahvasti sekä taloudelliseen että laajempaan 
sosiaaliseen ja yhteisölliseen globalisaatioon. Viestinnällisessä globalisaatiossa 
kyse on siitä, että median, tietoverkkojen, taloudellisen toiminnan, rajat ylittä-
vän kansalaistoiminnan ja muun rajat ylittävän vuorovaikutuksen myötä toisten 
valtioiden sääntelyjärjestelmistä ja sääntelyä koskevasta poliittisesta keskustelus-
ta tieto leviää nopeasti myös muihin maihin. Tämä näkyy siinä, että esimerkik-
si yhdysvaltalainen Sarbanes-Oxley -yhtiölainsäädäntö alkoi hallita yhtiöiden hy-
vää hallintotapaa ja johtamisjärjestelmiä sekä riskienhallintaa ja niiden sääntelyä 
koskevaa keskustelua myös niiden yhtiöiden osalta, jotka eivät ole listautuneita 
Yhdysvalloissa tai toimi siellä markkinoilla ja joilla ei siten miltään osin ole suoraa 
velvollisuutta noudattaa asianomaista säännöstöä. 

Viestinnällisessä globalisaatiossa kansalaisyhteiskunnan tasolla oikeuskäsitykset 
ja käsitykset oikeudesta muotoutuvat osaltaan kansainvälisten mallien mukaises-
ti. Nämä käsitykset päätyvät myös lainsäädäntöön ja sääntelyyn, jolloin erilais-
ten oikeudellisten transplanttien ja vierasperäisen oikeudellisen tyylin (esimerkiksi 
sopimusten kirjoittamistyyli, tyyli esiintyä oikeudellisissa toiminnoissa) määrä li-
sääntyvät. Viestinnällinen globalisaatio vaikuttaa näin sääntelypoliittisen asialistan 
muodostamiseen sekä sääntelyn hallittavuuteen. 

Viestinnällinen globalisaatio vaikuttaa sääntelyn merkitykseen yritystoiminnan toi-
mintaympäristötekijänä siten, että oikeusjärjestys ja laajempi sääntelyjärjestys sekä 
siitä eri foorumeilla muodostuva viestinnällinen mielikuva ovat seikkoja, jotka osal-
taan vaikuttavat taloudellisen toiminnan sijoittumisen suunnitteluun. Lisäksi oikeus-
järjestyksen ja sääntelyn hallittavuudessa yritysten ja yksilöiden kannalta on kyse 
pitkälti viestinnästä ja viestinnällisyydestä eli siitä, kuinka hyvin oikeusjärjestyksen 
ja sääntelyn kantavat periaatteet ja sisältö voidaan viestiä ja ymmärtää.

Oikeudellinen globalisaatio tarkoittaa sääntelyn välitöntä ja välillistä kansainvälis-
tymistä. Välittömässä globalisaatiossa kyse on (a) kansainvälisten toimijoiden har-
joittamasta kansainvälisestä norminannosta ja (b) kansainvälisen yksityisoikeuden 
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tai kansainvälisen rikosoikeuden, vero-oikeuden tai hallinto-oikeuden normien pe-
rusteella tapahtuvasta ulkomaisen oikeuden suorasta soveltamisesta valtion sisäi-
sissä oikeussuhteissa tai oikeudellisissa toiminnoissa. 

Kansainvälisessä norminannossa on tarkemmin erotettavissa hallitusten välis-
ten kansainvälisten järjestöjen kansainvälisiin sopimuksiin perustuva sääntely 
ja näiden järjestöjen antamien suositusten ja käytännesääntöjen sekä standar-
dien avulla tapahtuva sääntely, ylikansallisten alueellisten integraatiojärjestöjen 
– Suomen tapauksessa erityisesti Euroopan unionin – harjoittama ylikansallinen 
sääntely ja yksityisoikeudellisten, muiden kuin hallitusten välisten järjestöjen har-
joittama sääntely. Euroopan unionin merkittävästä asemasta huolimatta globali-
saation oikeudellisten vaikutusten tarkastelua ei ole perusteltua kiinnittää pelkäs-
tään unioniin. 

   Yksityisoikeudelliset, muut kuin hallituksen väliset kansainväliset järjes-
töt kehittävät ja antavat kansainvälisiä standardeja ja harjoittavat eri 
professioiden itsesääntelyä. Hyvin vaikutusvaltaisista yksityisoikeudelli-
sista sääntelyjärjestelmistä voidaan mainita esimerkkeinä International 
Accounting Standards Boardin laatimat IAS/IFRS-tilinpäätösstandardit 
sekä IFAC:n tilintarkastajia ja IIA:n sisäisiä tarkastajia koskevat ammat-
titapasäännöstöt, IFAC:n alaisen International Public Sector Accounting 
Standards Boardin hyväksymät julkisen sektorin IPSAS-tilinpäätöstan-
dardit samoin kuin internetin geneerisiä domain-nimiä koskeva riito-
jenratkaisujärjestelmä sekä erilaiset lex mercatoria -kodifi kaatiot. 
Luottolaitosdirektiivin mukainen vakavaraisuussääntely perustuu puo-
lestaan ns. Baselin pankkivalvontakomitean suosituksiin. 

IFRS-standardit ovat jo vaikuttaneet yhteisön lainsäädäntöön ja sitä kautta kan-
salliseen kirjanpitolakiin. Lisäksi IFRS-standardointi saattaa olla johtamassa sii-
hen, että tilinpäätöksen laatiminen ja yritystoiminnan verottaminen täytyy irrottaa 
toisistaan siten, ettei IFRS-tilinpäätöksellä ja verotuksella ole nykyisenkaltaista 
välitöntä yhteyttä. 

Siltä osin kuin globalisaatio tuottaa kansainvälisiä standardeja, käytännesääntöjä, 
tapaoikeutta tai yleisesti hyväksyttyjä käytäntöjä taikka erilaista itsesääntelyä ja 
muuta soft law -normistoa, on Suomessa tarpeen muodostaa käsitys siitä, miten 
kyseisiin normistoihin kansallisesti suhtaudutaan ja erityisesti siihen, onko tarpeen 
ja tarkoituksenmukaista säätää samoista asioista kansallisessa lainsäädännössä ja 
sääntelyssä vai olisiko perusteltua jättää asia kansainvälisen itsesääntelyn ja stan-
dardien tai muiden kansainvälisten normien kautta säänneltäväksi.

Välillisessä globalisaatiossa on kyse muiden maiden sekä kansainvälisten järjes-
töjen sääntelyratkaisujen heijastusvaikutuksista kansalliseen sääntelyyn. Muiden 
maiden, varsinkin kansainvälistä agendaa hallitsevien maiden tai alueellisesti vai-
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kutusvaltaisten mallimaiden taikka taloudellisesti tai yhteiskunnallisesti muutoin 
menestyneiden maiden ratkaisuja käytetään merkittävässä määrin sääntelyn mal-
leina. Tätä lisää myös valtioiden välinen peer review -toiminta, jota on eri kansain-
välisissä järjestöissä ja niiden ulkopuolellakin merkittävästi lisätty. 

Välillisessä oikeudellisessa globalisaatiossa kyse on erityisesti myös suvereenien 
valtioiden välisestä sääntelykilpailusta. Alun perin amerikkalaislähtöistä sääntely-
kilpailua on ryhdytty nyttemmin tutkimaan myös Euroopan yhdentymiseen liittyen. 
Suomessa asia on ollut esillä vähän, lähinnä verotuksen, yhtiö- ja arvopaperisään-
telyn yhteydessä. Asiaa on lähestytty etupäässä yksiulotteisesti, vain korostamalla 
kilpailua alhaisesta verokannasta tai sääntelyn taloudelliselle toiminnalle asettamia 
vähäisiä vaatimuksia, jotta yritykset valitsisivat Suomen sijoittautumispaikakseen. 

Kun sääntely on selkeästi kansainvälisen ja kansallisen kilpailukyvyn merkittävä 
elementti, kilpailevat valtiot myös sääntelyn ja lainsäädännön edullisuudella talou-
delliselle toiminnalle. Voidaan arvioida, että esimerkiksi Euroopan unionin kehityk-
sessä yhteisön lainsäädännön kautta tapahtuva välitön oikeudellinen integraatio 
etenee hyvin hitaasti useilla aloilla mutta näillä aloilla vastaavasti sääntelykilpailu 
lisääntyy. Esimerkkinä tällaisesta alueesta on mainittavissa erityisesti verotus. 

Välilliseen globalisaatioon voidaan myös liittää kansainvälisten lainkäyttö- ja val-
vontaelinten ratkaisujen vaikutukset kansalliseen lainsäädäntöön. Lainkäyttö- ja 
valvontaelinten ratkaisuissa (esimerkiksi Euroopan yhteisöjen tuomioistuin ja 
WTO:n riitojenratkaisujärjestelmä) on usein sellainen tilanne, että kansallinen 
lainsäädäntö on syrjivää tai muuten rikkoo oikeudellisesti velvoittavaksi tarkoi-
tetussa kansainvälisessä sopimuksessa tai yhteisön oikeudessa velvoittavia pe-
riaatteita eikä asiasta ole myöskään tarkentavia kansainvälisen tai ylikansallisen 
lainsäädännön normeja. Asiallisesti ottaen tällöin on kyse välittömän oikeudellisen 
integraation heijastusvaikutuksista lainsäädäntöön, ei niinkään siitä, että kansain-
väliset lainkäyttöelimet toimivat lainsäätäjänä. Kansainvälisessä lainkäytössä ke-
hitetään myös oikeusperiaatteita, joilla on puolestaan malleina ja esimerkkeinä 
välillistä vaikutusta kansallisen oikeuden ja sääntelyn kehitykseen.

Edellä esitetty yleinen jäsentely osoittaa, että hyvää sääntelyä ja sen ominaispiir-
teitä sekä kansallista paremman sääntelyn toimintaohjelmaa pohdittaessa kan-
sainvälistymiskehitys antaa hyvin laajat ja monimuotoiset ulottuvuudet. Paremman 
sääntelyn toimenpideohjelmassa ja sitä varten tehdyissä taustaselvityksissä ei ole 
siten voitu lähteä laajasti pohtimaan globalisaation oikeudellisia vaikutuksia. 

Paremman sääntelyn toimenpideohjelmassa sovelias kysymyksenasettelu on  si-
ten huomattavasti rajatumpi ja voinee keskittyä lähinnä siihen:

1.   Miten globalisaation keskeiset piirteet olisi tarkoituksenmukaista ottaa huomi-
oon hyvälle sääntelylle kansainvälisen ja kansallisen kilpailukyvyn, hyvinvoin-
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nin ja oikeusjärjestyksen ja sääntelyn hallittavuuden näkökulmista asetettavi-
en vaatimusten määrittelyssä?

2.  Mitkä yleiset periaatteet olisivat perusteltuja globalisaation ottamiseksi huo-
mioon sääntelyn tarpeen arvioinnissa ja sääntelytarpeiden tunnistamisessa, 
sääntelyn prosessissa ja osallistumisessa sääntelyyn ja sen arviointiin eri-
tyisesti välittömän oikeudellisen globalisaation tilanteissa sekä arvioitaessa 
sääntelyn yleistä hallittavuutta?

6.4 Sääntely muuttuvassa hallintorakenteessa

Kansainvälisten kehitystekijöiden lisäksi kansalliset selitystekijät ovat merkityk-
sellisiä sääntelyn muutostekijöitä. Nämä kansalliset tekijät ovat sisällöllisiä – eri-
tyisesti perusoikeusjärjestelmän mittavat vaikutukset sääntelyn muotoutumiseen 
– ja osaksi organisatorisia. Säädettyä oikeutta toteutetaan ja valvotaan juuri jul-
kisten organisaatioiden avulla, jolloin organisatoriset muutokset samalla heijas-
tavat sisällöllisiä muutoksia. Toisaalta julkisen organisaatiorakenteen tehtävä- ja 
toimintatapamuutokset heijastuvat muuhun lainsäädäntöön. 

Perustuslaki määrittää julkisten organisaatioiden tehtäviä sekä organisaatioiden 
eräitä ominaispiirteitä. Julkiseen organisaatiorakenteeseen liittyvät perustus-
lain nojalla vaatimukset hallinnon lainalaisuudesta so. hallinnon tehtävien mää-
räytymisestä laintasoisesti, yksilön menettelyllisen oikeusturvan toteutumises-
ta ja yksilön mahdollisuuksista saattaa oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koske-
via asioita käsiteltäväksi puolueettomissa ja riippumattomissa lainkäyttöelimissä. 
Hallintorakenteeseen liittyy myös julkisuusperiaate. Julkisen vallan käytön osalta 
puhutaankin perustuslain niin sanotusta täydellisyysperiaatteesta, jonka mukaan 
kaikki julkisen vallan käyttö on voitava johtaa viime kädessä perustuslaista, vaikka 
perustuslailla ei voidakaan säätää yksityiskohtaisesti koko julkista vallankäyttöä.

Hallintokoneiston ja viranomaisten toimintaa on pyritty kehittämään erityisesti 
1990-luvulta lähtien. Keskeisenä pyrkimyksenä kehittämistoimissa on ollut talou-
dellisen tehokkuuden ja tuottavuuden parantaminen sekä johtamisen kehittämi-
nen New Public Management -ajattelun mukaisesti. 

Tuottavuuden parantamiseksi viranomaistoimintoja on liikelaitostettu ja yhtiöitet-
ty, siirrytty ostopalvelujen käyttämiseen sekä yksityiseltä että kolmannelta sekto-
rilta. Kehittämistoimiin kuuluvat myös pyrkimykset hyödyntää suuremmista yk-
siköistä ja erikoistumisesta koituvia mittakaavaetuja. Kehittämistoimivalikoimaan 
kuuluu samoin  tilaaja–tuottaja-mallin käyttöönotto, tukipalvelujen tehostaminen 
ja tietoteknisen kehityksen hyödyntäminen. Julkisten varojen käyttöä on pyritty 
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tehostamaan kilpailuttamisella. Julkisen hallinnon tulosohjauksella pyritään vah-
vistamaan osaltaan johtamista. 

Julkisen hallinnon kehitys on merkinnyt muutoksia keskushallinnossa. Ministeriöiden 
asemaa on pyritty kehittämään siten, että niiden päätehtävänä on poliittinen ohja-
us ja sen osana lainvalmistelu. Aikaisemmin alemmanasteisen norminannon vuoksi 
merkittävässä asemassa ollutta keskusvirastojärjestelmää on muokattu merkittä-
västi. Osasta aiempia keskusvirastoja on muodostettu tutkimus- ja kehittämisyk-
sikköjä (esimerkiksi STAKES, Opetushallitus ja Suomen ympäristökeskus). Vuosien 
1989–2005 välisenä aikana kaikkiaan 16 aikaisemmasta virastosta tai laitoksesta 
on muodostettu liikelaitos, minkä lisäksi osa näistä muodostetuista liikelaitoksista 
on edelleen yhtiöitetty. 

Erilaisten viranomaistehtävien hoitoa varten keskushallintotasolla toimii nykyisin, 
kun myös ministeriöt lasketaan mukaan, noin 100 virastoa, joista kolmannes on 
perustettu vuoden 1990 jälkeen.48  

   Uusin keskusvirasto on toukokuun alusta 2006 toimintansa aloittanut 
Elintarviketurvallisuusvirasto, joka on muodostettu yhdistämällä kolme 
aikaisempaa keskushallintoviranomaista. 

   Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla valmistellaan samoin 
uuden keskushallintoviranomaisen (Maaseutuvirasto) perustamista. 
Viraston perustamisen myötä ministeriöstä siirtyvät pois lukuisat hal-
lintotehtävät, jotka sille siirtyivät kahdessa vaiheessa aikaisemman 
keskushallintojärjestelmän (Maatilahallitus) 1990-luvun alkupuolella ta-
pahtuneen lakkauttamisen johdosta sekä sen jälkeen EU:n liittymisen 
johdosta yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanoon liittyen.  

Julkishallinnon järjestämisen viime kädessä perustuslaista johdettavissa olevat 
järjestämisen periaatteet ja toisaalta meneillään olevat kehittämis- ja tehosta-
mistoimet voivat joutua keskenään jännitteiseen suhteeseen. Perustuslain 124 
§:n ratkaisuilla tätä jännitettä on jonkin verran purettu, kun oikeudelliselta luon-
teeltaan julkisten hallintotehtävien antaminen viranomaiskoneiston ulkopuolelle 
on mahdollistettu perustuslaissa ja perustuslakivaliokunnan tulkintakäytännössä 
määritellyin reunaehdoin. Perustuslaki pidättää joka tapauksessa viranomaisko-
neiston hoidettavaksi merkittävimmän osan viranomaistehtävistä. Muutos tähän 
lähtökohtaan edellyttäisi perustuslain muuttamista, mitä ei voida pitää lähitulevai-
suudessa todennäköisenä. 

Yksityisen sektorin hoidettaviksi viranomaistehtäviksi on siirtynyt lähinnä sellaisia 
tehtäviä, joissa on kysymys teknisen suoritteen tai erilaisten palvelujen tuottami-

48  Niemivuo – Keravuori, Hallintolaki (2003) s. 382–383.
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sesta ja joissa usein samalla vaaditaan erityisosaamisesta (esimerkiksi sähköises-
sä asioinnissa tarvittavat varmenteet ja ajoneuvojen katsastus). Menettelylliset 
oikeusturvavaatimukset voivat samalla muotoutua erilaisiksi kuin perinteisessä vi-
ranomaistoiminnassa. Tuolloin huomiota on kiinnitetty muun ohella siihen, että 
perinteisen viranomaistoiminnan vaatimusten noudattaminen voi merkitä julkista 
hallintotehtävää hoitavalle hallinnollista taakkaa, joka ei samalla tuo merkittävää 
lisäarvoa julkisen hallintotehtävän kohteena olevan oikeusturvavaatimusten to-
teuttamiselle.  

Perustuslain 80 §:n mukaan norminantovaltaa voi kuulua valtioneuvoston lisäksi 
ministeriöille ja rajoitetummin keskushallintoviranomaisille. Sääntelyn teknisyy-
den ja samalla erityistietämyksen vaatimuksen ja sääntelyn nopeiden muutosten 
vuoksi näyttää samalla ilmeiseltä, että paine laajentaa hallintoviranomaisten toi-
mivaltaa antaa alemmanasteisia oikeussääntöjä kasvaa. Yhteisön lainsäädännön 
kehityksessä vastaavat paineet kohdistuvat komitologiapäätöksenteon lisäänty-
vään käyttöön.

Yhteisön lainsäädännössä tapahtunut kehitys on kasvattanut niin sanottujen 
sääntelyvirastojen tehtäviä ja merkitystä erityisesti toimialoilla, joilla pyrkimyk-
senä on kilpailun toimivuuden, kuluttajansuojan ja ympäristönsuojelun riskien 
sekä palvelujen laadun ja saatavuuden turvaaminen. Suomessa tällaisina säänte-
lyvirastoina voidaan pitää ainakin Rahoitustarkastusta, Vakuutusvalvontavirastoa, 
Kilpailuvirastoa, Viestintävirastoa, Energiamarkkinavirastoa sekä Sosiaali- ja tervey-
denhuolloin tuotevalvontakeskusta (STTV). Sääntelyvirastojen tehtävissä yhdisty-
vät aikaisempaa voimakkaammin sekä valvonta- että norminantotoimivaltuudet.   

Toisaalta kehitys EU-oikeuden tasolla on johtanut vaatimuksiin, joiden mukaan 
kansallisten viranomaisten on toimittava yhteistyössä paitsi keskenään myös 
unionin toimielinten, erityisesti komission kanssa. Tällaista yhteistyötä harjoite-
taan muun ohella kilpailuoikeuden ja arvopaperimarkkinoiden valvonnan alueil-
la. Viranomaisten yhteistyön toteuttaminen tullee vaatimaan viranomaistoimintaa 
koskevien säännöstöjen kehittämistä entistä yhdenmukaisemmiksi esimerkiksi tie-
donvaihdon mahdollistamiseksi. 

Viranomaisten yhteistyö on jo nyt erityisen laajaa rikosten torjunnassa. Rikosten 
torjunnassa huomioon on otettava, että yhteistyön perusta on myös eräiltä osin 
kansainvälisissä sopimuksissa (YK, Euroopan neuvosto).  

Viranomaisten verkostomainen työskentely voi johtaa myös vaatimuksiin kansallis-
ten tuomioistuinkäsittelyä koskevien säännösten yhdenmukaistamiseksi. Tuomio-
istuinmenettelyihin kohdistuvat yhdenmukaistamisvaatimukset ovat toistaiseksi 
koskeneet esimerkiksi kilpailuoikeuden alalla kotirauhan piiriin ulottuvien tarkas-
tusoikeuksien myöntämistä tuomioistuimen myötävaikutuksella.  



124

Yritysten toiminnan ja taloudellisten ilmiöiden rajat ylittävät vaikutukset huomioon 
ottaen kansalliset valvontaviranomaiset tarvitsevat joka tapauksessa tietoja myös 
muissa maissa suoritetuista toiminnoista. Viranomaisten toimivaltuuksien käytölle 
olennaista on myös toimivien virka-apujärjestelmien kehittyminen sekä tiedon-
saannin edellytysten kattava ja entistä yhdenmukaisempi sääntely. Tällä hetkellä 
tietojensaantia koskevat virka-apujärjestelmät on sektorikohtaisia ja sisällöllisesti 
eriytyneitä. Sääntelyalueena tietojen ja asiakirjojen julkisuus on haastava, koska 
kansalliset säännökset poikkeavat edelleen toisistaan huomattavasti EU:n piirissä. 
Haastavuutta järjestelmään tuo myös taloudellisen rikollisuuden estämistoimien 
tehostaminen, joka vaatii sääntelyltä horisontaalisuutta ja yhteensoveltuvuutta 
aikaisempiin sektorikohtaisiin järjestelmiin. Horisontaalinen sääntelyote nostaa 
uudella tavalla esille myös kysymykset toimijoiden oikeusturvan toteutumisesta. 
Viranomaisten yhteistoiminnan tiivistyminen tullee väistämättä johtamaan myös 
oikeusturvan toteutumista koskevien vaatimusten säädännäiseen yhdenmukais-
tumiseen.

Kuten Tala toteaa, ongelmien monimutkaisuuden ja vaikean ennakoitavuuden 
vuoksi riskien sääntely painottuu vasta hallinnon vastuulla olevaan toteutusvai-
heeseen, mikä korostaa yleisesti lain soveltamisen ja viranomaistoiminnan merki-
tystä suhteessa perinteiseen lainsäätäjätahoon. Samalla tämä kehityssuunta näyt-
tää niiden pyrkimysten vastaiselta, joihin perustuslaki ja sen 80 §:n soveltamis-
käytäntö perustuvat eduskunnan lainsäädäntövallan vahvistamiseksi.49  

Kuten puolestaan Mäenpää on todennut, on kyseenalaista, kattaako perustuslain 
viranomaiskoneistoa ja sen tehtäviä koskeva näkökulma asianmukaisesti toimeen-
panovallan käytön nykyhahmossaan, joka on aikaisempaa kiinteämmin osa eu-
rooppalaista hallintoa. Toimeenpanovallan nykymuodot vaihtelevat yksipuolisesta 
sääntelystä hallintosopimuksiin, lakia soveltavasta hallinnollisesta päätöksenteos-
ta erilaisiin kumppanuus- ja yhteistyömenettelyihin. Toimeenpanovallan organi-
saatiorakenteet ulottuvat puolestaan virastomuodosta verkostoihin ja monitasoi-
siin eurooppalaisiin hallintomalleihin.50 

6.5 Sääntelyn vaihtoehdoista

Vaihtoehtoinen sääntely tarkoittaa yleisesti niitä yhteiskunnallisen ohjauksen kei-
noja, joita julkinen tai yksityinen taho käyttää lainsäädännön asemasta tietyn 
asettamansa tavoitteen saavuttamiseksi. Varsinkin yritystoiminnan ohjaamisessa 
on käytetty varsinaisen oikeusjärjestelmän ulkopuolisia ohjauskeinoja. Erityisesti 
elinkeinoelämän itsesääntelyä on käytetty lainsäädännön vaihtoehtona ja sen rin-
nalla. 

49  Tala, Lainsäädäntötoiminnan kehityspiirteitä Suomessa 1985–2005 (VNK:n julkaisu 9/2006).
50  Mäenpää, Toimeenpanovallan käytöstä ongelmien hallintaan (LM 7–8/2005 s. 1065–1085).
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Viime vuosina vaihtoehtoisten sääntelykeinojen käyttöön on kohdistunut kasva-
vaa mielenkiintoa myös elinkeinoelämän ulkopuolelta. Säädösten määrän jatku-
van lisääntymisen seurauksena julkinen valta on pyrkinyt etsimään lainsäädännön 
rinnalle vaihtoehtoisia sääntelykeinoja. Sääntelyn määrän vähentämisen ohella 
vaihtoehtoisilla sääntelykeinoilla pyritään oikeusjärjestelmän joustavuuden lisää-
miseen. Kansainvälisellä tasolla erityisesti OECD:n ja EU:n piirissä on korostettu 
vaihtoehtoisia sääntelykeinoja osana lainsäädännön yleistä kehittämistä. 

Vaihtoehtoiset sääntelykeinot voidaan jakaa itsesääntelyn lisäksi säädösjärjestel-
män puitteissa toteutettaviin, yhteissääntelyyn ja säädösjärjestelmän ulkopuolisiin 
vaihtoehtoihin.

Itsesääntelyä ei voida kuitenkaan määritellä yksiselitteisesti. Itsesääntely on lain-
säädäntöä täydentävää oikeutta. Luonteenomaista itsesääntelylle on se, että siinä 
mukana olevat yhteisöt itse ohjaavat, valvovat ja tarvittaessa sanktioivat jäsen-
tensä käyttäytymistä. Toisistaan eroavia itsesääntelynormeja esiintyy eri toimi-
aloilla muun muassa ammattisääntöinä, eettisinä ohjeina, standardeina sekä suo-
situksina.

Itsesääntely tarkoittaa samalla niitä valvontamekanismeja, joilla näin muotoutu-
neiden sääntöjen noudattamista valvotaan. Itsesääntely on luonteeltaan oikeu-
dellista sääntelyä, joka kuitenkin toteutetaan varsinaisen säädösjärjestelmän ul-
kopuolella. Jos itsesääntely ei perustu miltään osin voimassa olevaan säädösjär-
jestelmään, voidaan puhua aidosta itsesääntelystä.  

Itsesääntelyn piiriin kuuluvat myös ne elimet, joiden avulla elinkeinoelämä valvoo 
näiden sääntöjen noudattamista. Tavoitteena voi olla tarpeettoman yksityiskohtai-
sen lainsäädännön välttäminen ja esimerkiksi tuomioistuimissa käsiteltävien asi-
oiden määrän vähentäminen silloin, kun asiat voidaan ratkaista asianmukaisesti 
muulla tavoin. Itsesääntelyn avulla yritykset etsivät tarkoituksenmukaisimman ta-
van keskinäisten ongelmiensa selvittämiseksi. 

Elinkeinoelämän itsesääntelylle ovat siten tyypillisiä seuraavat piirteet:

• vapaaehtoisuus
• sääntely on toimialajärjestön tai -järjestöjen yhdessä laatimaa
• velvoittavuuden aste vaihtelee
• lainsäädäntöä suurempi yksityiskohtaisuus
• sääntely korvaa tai täydentää lainsäädäntöä 
• sääntelyyn voi liittyä valvontaa ja seuraamuksia.

Itsesääntelyä on kehitetty erityisesti sellaisille aloille tai sellaisia asioita varten, 
joilla ei ole erityistä lainsäädäntöä tai viranomaisvalvontaa. Kysymys voi olla koko 
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elinkeinoelämää koskevasta itsesääntelystä tai tiettyjä toimialaa koskevasta sään-
telystä. Olennaista on se, että yhdenmukainen sääntely koskee useita yrityksiä 
suoraan tai välillisesti. 

Itsesääntelyä voi syntyä omaehtoisesti, jolloin luodaan sääntelyä esimerkiksi alan 
hyväksyttävyyden ja eettisyyden tason parantamiseksi tai lain tulkinnan apuväli-
neeksi. Tällöin sääntelyn välineinä käytetään erilaisia ohjeita, suosituksia tai va-
kiosopimuksia. Itsesääntelyä voi syntyä myös tilanteessa, jossa lainvalmistelija 
asettaa elinkeinoelämälle porkkanan: onnistuneella itsesääntelyllä vältetään epä-
tarkoituksenmukaiseksi koettu lainsäädäntö.

Itsesääntelystä puhutaan usein myös lainsäädäntöä ”pehmeämpänä” (soft law) 
sääntelykeinona. Tämä voi kuitenkin antaa virheellisen kuvan itsesääntelyn luon-
teesta, koska itsesääntelyn piirissä saatetaan määrätä yrityksille jopa lakia pidem-
mälle menevämpiä ja yksityiskohtaisempia velvollisuuksia.

Lait säädetään perinteisesti olemaan voimassa toistaiseksi. Lainsäädännön vaih-
toehdoiksi voidaan siten katsoa sellaiset lait, joiden voimassaoloaika on etukä-
teen rajattu, kuten esimerkiksi yritystukilaki. Myös ns. tarkistuslausekkeet, jotka 
velvoittavat arvioimaan lain ajanmukaisuuden tietyn määräajan kuluttua, voidaan 
katsoa perinteisen lainsäädännön vaihtoehdoksi. 

Lainsäätäjä voi pyrkiä edistämään lain tavoitteiden toteutumista palkitsemalla ta-
loudellisesti tietyn menettelytavan. Kilpailunrajoituslain ns. leniency-järjestelmää 
voidaan pitää esimerkkinä tällaisesta menettelytavasta.51 

Lainsäädäntöön voi myös sisältyä toimenpiteitä, joilla lain sisältöä pyritään täsmen-
tämään esimerkiksi käyttämällä suosituksia tai käytännesääntöjä. Lainsäädännön 
valvonta on monissa tapauksissa perustettu asiamies-instituutioiden kuten ku-
luttaja-asiamiehen käytön varaan. Kuluttaja-asiamiehen laatimilla ohjeilla on täs-
mennetty kuluttajansuojalain markkinointia koskevia yleisluonteisia säännöksiä. 
Kuluttaja-asiamies on myös neuvotellut useita toimialakohtaisia sopimusehtoja. 
Tilintarkastuslain nojalla annetut ohjeet ovat myös esimerkki lakia täydentävästä 
sääntelystä ja samoin itsesääntelystä. 

Kilpailulainsäädäntöä sovellettaessa kilpailuviranomaisilla on sekä kansallisesti että 
EU:ssa ollut keskeinen asema täsmennettäessä lainsäädännön sisältöä. Suomessa 

51  Menettely tarkoittaa kilpailuoikeudellisen seuraamuksen poistamista tai alentamista sillä perusteel-
la, että kilpailunrajoitukseen (yleensä kartelliin) osallistunut yritys paljastaa ensimmäisenä valvo-
valle viranomaiselle tällaisen kielletyn järjestelyn olemassaolon sekä lakkaa välittömästi itse osal-
listumasta järjestelyyn. Yrityksen tulee myös osallistua aktiivisesti järjestelyn selvittämistoimiin.
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Kilpailuvirasto antaa lain soveltamista koskevia ja soveltamiskäytäntöä selventäviä 
suuntaviivoja, jotka vastaavat Euroopan komission tiedonantoja.52  

Yhteissääntelyä (co-regulation) voidaan kuvata lainsäädännön ja itsesääntelyn 
yhdistelmäksi, jossa julkisia tehtäviä on annettu yksityisoikeudellisen organisaa-
tion hoidettavaksi. Yhteissääntely on luonteeltaan lainsäädännön tukemaa itse-
sääntelyä, jossa sääntelyn tavoitteet, tarvittavat aikarajat, valvonta ja toteutus 
säännellään. Pääosin ratkaisut ja keinot, joilla tavoitteet toteutuvat, jäävät kuiten-
kin asianomaisille toimijoille itselleen. 

Yhteissääntelyn avulla voidaan yhdistää yhteiskunnallisesti tavoiteltavat vaikutuk-
set ja sääntelyn kohteiden liikkumatila ja vastuullisuus. Yhteissääntelyä voidaan 
kutsua myös myötäsääntelyksi. Julkinen valta ei voi tuolloin käyttää veto-oikeut-
taan tai muutakaan päätöksenteon muodollista estettä päästäkseen haluttuun tu-
lokseen tai estääkseen haluttuun tulokseen pääsemistä. 

Yhteissääntely tulee kysymykseen vain vastuukyvyltään tietyt vähimmäisehdot 
täyttävien toimijoiden osalta. Yhteissääntelyä käytettäessä voidaan käyttää joko 
tavoitepainotteista (”direktiivityyppistä”) sääntelyä, jolloin sääntelyviranomainen 
asettaa tavoitteet, mutta delegoi sääntelyn täytäntöönpanoon liittyvät yksityiskoh-
dat sääntelyn kohteille. Itsesääntelyyn voidaan myös puuttua saattamalla yksityis-
ten välinen järjestely joiltakin osin sääntelyn piiriin (esim. rangaistusmotiivi). 

Yhteissääntely pyrkii yhdistämään kaksi pyrkimystä, jotka varsinkin perinteisessä 
sääntelyssä mielletään vastakkaisiksi. Sillä pyritään varmistamaan – lainsäädän-
nön tavoin – riittävä vakaus ja samalla avaamaan riittävästi tilaa alan toimijoiden 
omille valinnoille ja innovaatioille sekä näiden vastuunotolle sääntelyn laadusta 
ja noudattamisesta. Myös Euroopan unioni tutkii itsesääntelyä ja yhteissääntelyä 
yhteisön lainsäädännön vaihtoehtona tai täydentäjänä. 

   Kauppakamarilain (878/2002) nojalla Keskuskauppakamarin tehtäväk-
si on delegoitu eräitä luonteeltaan julkisen vallan toimintapiiriin kuuluvia 
tehtäviä. Tällaisia tehtäviä ovat osakeyhtiölaissa (734/1978) tarkoitettujen 
välimiesten asettaminen ratkaisemaan lunastusriitoja ja kiinteistönvälitys-
liikkeistä ja vuokrahuoneiston välitysliikkeistä annetun lain (1075/2000) 
tarkoitettujen tehtävien hoitaminen.  Lainsäädännössä on määritelty toi-
minnan oikeudelliset puitteet, mutta käytännön toteuttaminen on jätetty 
Keskuskauppakamarin vastuulle. Hallituksen esityksessä uudeksi osake-

52 Kilpailuviraston toimivalta antaa soveltamisohjeita perustuu laissa olevaan valtuutussäännök-
seen.  Lainmuutosta käsiteltäessä säännös ei herättänyt perustuslakivaliokunnan huomiota. 
Perustuslakivaliokunta on myöhemmin suhtautunut erityisesti keskushallintoviranomaisten ohjei-
denantoa koskeviin säännöksiin varauksellisesti. Perustuslakivaliokunnan tulkinnassa korostetaan, 
että tällaisilla ohjeilla voidaan hämärtää sitovien alemmanasteisten oikeussääntöjen tarkoin rajat-
tua alaa.
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yhtiölaiksi (HE 109/2005 vp) esitetään lunastusriitoja käsittelevien väli-
miesten asettamista  Keskuskauppakamarin lunastuslautakunnassa. 

   Julkisen vallan ja yksityisoikeudellisen yhteisöjen yhteistyötä sisältyy 
myös arvopaperimarkkinoiden sääntelyyn. Julkisen kaupankäynnin 
kohteena olevat yritykset joutuvat noudattamaan pörssin sääntöjä. 

   Pörssi itse valvoo viranomaisten ohella listayhtiöiden toimintaa. 
Arvopaperipörssin toimintaa säädellään arvopaperimarkkinalaissa. Pörssi 
on antanut yhtiöille määräyksiä muun muassa listautumisesta ja sisäpii-
risäännösten tarkemmasta soveltamisesta. Helsingin pörssi on myös otta-
nut sääntöjensä osaksi HEX Oyj:n, Keskuskauppakamarin ja Teollisuuden 
ja Työnantajien keskusliiton laatiman suosituksen, joka koskee listayhti-
öiden hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää (Corporate Governance).

Henkilötietolaissa (523/1999) on rekisterin pitäjillä tai niitä edustavilla yhteisöillä 
mahdollisuus laatia toimialakohtaisia käytännesääntöjä lain soveltamiseksi ja hy-
vän tietojenkäsittelyn edistämiseksi. 

Varsinaisen lainsäädännön ulkopuolella voidaan käyttää lukuisia eri keinoja ha-
luttujen yhteiskunnallisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Julkinen valta voi pyrkiä 
edistämään omia tavoitteitaan vaikuttamalla yritysten ja kansalaisten käyttäytymi-
seen muun muassa neuvomalla, valistamalla, tiedottamalla tai suostuttelemalla. 
Yritystoiminnan edistämiseksi on käytössä esimerkiksi laaja julkisesti rahoitettujen 
neuvontaorganisaatioiden verkosto, joka auttaa yritystoiminnan aloittamisessa ja 
sen kehittämisessä sekä kansainvälistymisessä.

Elinkeinoelämän ja julkisen vallan yhteistyönä voidaan laatia ohjeistoja ja toi-
mintasuosituksia, joilla pyritään täsmentämään lainsäädännön sisältöä. Tällainen 
toiminta on lähellä edellä mainittua yhteissääntelyä. Erona on lähinnä se, ettei 
toimintasuositusten osalta kysymys ole oikeudellisesti sitovista, lainsäädäntöön 
perustuvista ohjeista. Julkisen vallan mukanaolon vuoksi kysymys ei myöskään 
ole aidosta itsesääntelystä. 

   Esimerkiksi edellä tarkoitetusta ohjeistuksesta ja toimintasuosituksesta 
ovat OECD:n ministerineuvoston hyväksymät monikansallisten yritysten 
toimintaohjeet, joiden käyttöä edistetään kauppa- ja teollisuusministe-
riön yhteydessä toimivan neuvottelukunnan avulla. OECD:n hyväksymiä 
toimintaohjeita voidaan käyttää tukena, kun yritykset laativat omia käy-
tännesääntöjään. Toimintaohjeiden rikkomisesta ei aiheudu oikeudelli-
sia seuraamuksia, mutta vastoin toimintaohjeita toimivalle yritykselle 
saattaa seurata kielteistä julkisuutta.
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Lähellä yhteissääntelyä on myös elinkeinoelämän ja julkisen vallan yhteistyössä 
laatimat suunnitelmat ja strategiat. Esimerkiksi elintarviketalouden laatustrategiaa 
on Suomessa laadittu yhteistyössä elintarviketeollisuuden, maataloustuottajien ja 
viranomaisten kesken. Osallistuminen strategian valmisteluun on yrityksille vapaa-
ehtoista ja julkinen valta on tukenut taloudellisesti strategian toteutumista.

Julkinen valta voi myös osoittaa varoja tiettyyn tarkoitukseen. Suomessa julkisia 
varoja on käytetty yritysten kansainvälistymisen ja erityisesti tutkimus- ja kehitys-
toiminnan tukemiseen sekä aluepoliittisten tavoitteiden edistämiseen. Tavoitteena 
voi olla suomalaisten yritysten kilpailukyvyn edistäminen tai tasapainoisen alueel-
lisen kehityksen tukeminen. Julkinen valta ei kuitenkaan voi suunnata varoja yri-
tystoiminnan tukemiseen täysin vapaasti, koska julkisten varojen suuntaamisesta 
yrityksille saattaa aiheutua kilpailun vääristymistä. Tämän vuoksi julkisten varojen 
käytössä on otettava huomioon myös valtion tukia koskeva sääntely

Itsesääntelyyn liittyy useita etuja verrattuna perinteiseen sääntelyyn. 

-  Itsesääntely voi korvata pakottavan lainsäädännön ja sen avulla voidaan vält-
tää lisääntyvää viranomaisvalvontaa. 

-  Normit voidaan laatia lainsäädäntöä täsmällisemmiksi ja käytännönläheisim-
miksi.

- Niitä voidaan lainsäädäntöä joustavammin tarkistaa.
- Niillä voidaan täydentää lainsäädäntöä. 
- Itsesääntelyn avulla voidaan säästää julkisia varoja.

Itsesääntelyjärjestelmän etuja ovat myös toiminnan tehokkuus, asiantuntevuus, 
asian nopea käsittely sekä mahdollisuus saada ennakolta kannanotto. Yritysten 
väliseen riita-asiaan saadaan asiantunteva ratkaisu huomattavasti nopeammin 
kuin perinteisen oikeussuojajärjestelmän tuottamana. Itsesääntelyelimessä voi-
daan tuomioistuinta monipuolisemmin yhdistää oikeudellinen ja tietyn alan liike-
toiminnan asiantuntemus. Usein etuna on pidetty myös mahdollisuutta välttää 
asian julkinen käsittely. 

Sääntelyn vaikutusten kokeminen myönteisinä lisää sitoutumista ja siten samalla 
sääntelyn tehokkuutta.

Itsesääntelyn keskeisenä ongelmana pidetään yleensä sanktioiden riittämättö-
myyttä. Tyypillisimmät seuraamukset, kuten varoitus tai kielteisen ratkaisun jul-
kistaminen, ovat toisinaan riittämättömiä korjaamaan tai muuttamaan taikka saa-
maan asianomainen kokonaan luopumaan itsesääntelyn vastaisesta toiminnasta. 

Itsesääntelyn toimiessa alakohtaisesti järjestäytyneiden yritysten piirissä te-
hokkaasti toimenpiteet ovat tehottomia järjestäytymättömiä yrityksiä kohtaan. 
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Kilpailutilanteen vinoutuminen saattaa siten vähentää myös järjestäytyneiden yri-
tysten kiinnostusta sitoutua itsesääntelyyn.

Itsesääntelyn kattavuus potentiaalisiin epäkohtiin nähden saattaa olla puutteel-
lista, jos itsesääntelyä valvova elin voi ottaa käsiteltäväkseen vain ne asiat, jotka 
sille toimitetaan. Kuluttajien kannalta ongelmana voi olla se, että vain kilpailevat 
yritykset voivat saattaa toistensa menettelyn itsesääntelyelimen käsiteltäväksi.  
Itsesääntelyyn on toisinaan kohdistunut kritiikkiä myös sen vuoksi, että sen val-
vontaa ei katsota puolueettomaksi, kun päätöksiä tekevät ainoastaan alan omat 
edustajat. Kritiikki on kohdistunut myös toiminnan transparenssin puutteeseen 
sekä säännösten päällekkäisyyteen ja epäselvyyteen.

Vapaan kilpailun kannalta itsesääntely voi muodostua ongelmalliseksi, jos itse-
sääntely rajoittaa markkinoiden toimintaa estämällä uusien yritysten tuloa alalle. 
Itsesääntelynormit eivät myöskään saa rajoittaa yritysten keskinäistä kilpailua. 
Tämän vuoksi itsesääntelynormeja laadittaessa on kiinnitettävä huomiota siihen, 
etteivät ne muodosta kilpailunrajoituksia. 

Itsesääntelyyn liittyvistä ongelmista huolimatta on siihen liittyviä etuja pidettävä 
merkittävinä. Itsesääntely muodostaa tärkeän osan tehokkaasti toimivien mark-
kinoiden sääntelyä. Itsesääntelyä on tarkoituksenmukaista kehittää, mikäli siihen 
on yritysten kannalta erityistä tarvetta. Arviointi on kuitenkin suoritettava huolel-
lisesti, jotta kyetään jo etukäteen luomaan mahdollisimman realistinen kuva itse-
sääntelyn soveltumisesta kulloinkin esillä olevaan asiaan. 

Itsesääntely voi olla tarkoituksenmukaista toteuttaa yhteistyössä julkisten viran-
omaisten sekä asiakkaiden kanssa. Itsesääntely ei ole tarkoituksenmukainen tapa 
pyrkiä korvaamaan odotettavissa olevaa lainsäädäntöä, ellei itsesääntelyn toteut-
taminen vastaa sekä yritysten että julkisen vallan odotuksia. Yhteistyöllä julkisen 
vallan ja asiakkaiden kanssa voidaan varmistaa itsesääntelylle mahdollisimman 
laaja hyväksyttävyys.

Itsesääntelyn tehokas toteuttaminen edellyttää riittävien voimavarojen varmista-
mista sekä itsesääntelynormien laatimiseen että niiden täytäntöönpanoon. Ilman 
tehokasta valvontaa itsesääntelynormit ovat hyödyttömiä. Itsesääntelyn rahoitus 
tulisi järjestää siten, ettei se vaaranna toiminnan puolueettomuutta. Rahoitus on 
samalla järjestettävä siten, että luodaan edellytykset toiminnan pitkäjänteiselle 
kehittämiselle. Riittävät valvonnassa käytettävät voimavarat varmistavat asioiden 
nopean ja asiantuntevan käsittelyn. 

Itsesääntelyn tehokas toteutuminen edellyttää mukana olevien tahojen sitoutu-
mista niin taloudellisesti kuin ratkaisujen osalta itsesääntelyelimen toimintaan. 
Yksittäisellä yrityksellä on vastuu omasta toiminnastaan. Yleisesti koko elinkeino-
elämään tai tiettyyn alaan kohdistuvilla itsesääntelynormeilla ei voida korvata kun-
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kin yrityksen omaa vastuuta. Itsesääntelyä koskevat säännökset ja niiden valvonta 
on luotava mahdollisimman selkeiksi ja mahdollisuuksien mukaan myös avoimiksi, 
jotta itsesääntely omalta osaltaan toisi esille yritysten yhteiskunnallisen vastuun.

Vaihtoehtoisia sääntelyjärjestelmiä on käytetty toistaiseksi suhteellisen vähän. 
Jossain määrin tämän voidaan katsoa johtuvan siitä, että perustuslailla ja sen 
tulkinnalla on ollut vaihtoehtojen käyttöä rajoittava vaikutus. Merkittävämpää 
on kuitenkin se, että lainsäädännöllä on perinteisesti keskeinen asema suoma-
laisen yhteiskunnan kehittämisessä. Lainvalmistelua ohjaa edelleen perintei-
nen ajattelutapa vahvasti viranomaisnormistoon perustuvasta lainsäädännöstä. 
Lainvalmistelijoilla ei myöskään välttämättä ole riittävästi tietoa säädösjärjestel-
män ulkopuolisista keinoista. Jotta vaihtoehtoja voitaisiin analysoida riittävästi, 
lainvalmistelijoille tulisi taata riittävä koulutus ja resurssit vaihtoehtojen selvittä-
miseen. Lainvalmistelijoita tulisi myös rohkaista läheisempään yhteistyöhön sään-
telyn kohteiden kanssa jo valmistelun alkuvaiheessa, jotta sääntelyn vaihtoehdot 
voidaan ottaa esille tarpeeksi aikaisessa vaiheessa. Valmistelussa tulee myös huo-
mata, että vaihtoehtoja voidaan tarkastella vain konkreettisessa säädöstilanteessa 
ja jokaiseen tapaukseen tulee etsiä sopivin vaihtoehto.

6.6 Sääntelyn aiheuttaman hallinnollisen taakan tunnistamisesta 
ja mittaamisesta

Suomessa yritysten hallinnollista taakkaa on vähennetty muun muassa lupajär-
jestelmiä karsimalla sekä modernin tietotekniikan mahdollisuuksia hyödyntämällä. 
Esimerkiksi tällaisesta uudistuksesta voidaan mainita äskettäin käyttöön otettu 
pienten työnantajien maksupalvelujärjestelmä.

Yritysten hallinnollisten kustannusten systemaattinen mittaaminen ja vähentämi-
nen on EU:ssa ja aktiivisimmissa EU-maissa osa laajempaa paremman sääntelyn 
kokonaisuutta. Tässä yhteydessä hallinnolliset kustannukset tarkoittavat lainsää-
däntöön perustuvien informaatiovelvoitteiden yrityksille aiheuttamia sisäisiä ja 
ulkoisia kustannuksia. Kyse ei ole hallinnollisesta taakasta laajemmassa merki-
tyksestä eikä muista lainsäädännön aiheuttamista kustannuksista, haitoista tai 
riskeistä yritystoiminnalle.

Yritysten hallinnollisen taakan vähentämiseksi on Suomessa aiemminkin toteutet-
tu erilaisia hankkeita. Tämänhetkinen tilanne poikkeaa aikaisemmasta erityisesti 
siten, että hallinnollisten kustannusten mittaamiseksi on kehitetty erityisiä mene-
telmiä, joita sovelletaan lainsäädännöstä aiheutuvien kustannusten mittaamiseen 
niin eräissä jäsenvaltioissa kuin EU-tasollakin. Suomen kohdalla tilanteen muutos 
merkitsee, että olisi syytä harkita tarjolla olevien metodien hyötyjä ja haittoja sekä 
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tehdä päätöksiä mahdollisista kansallisista toimenpiteistä asiassa. Seuraavassa 
tarkastellaan kahta vaihtoehtoista mittaamismallia.

Hallinnollisten kustannusten mittaamisessa Alankomaat on ollut suunnannäyttäjä. 
Alankomaissa kehitettiin tätä varten ns. Standard Cost Model (SCM-malli). SCM-
mallin käyttöönoton tavoitteena oli karsia pois turhat hallinnolliset kustannukset 
säilyttäen lainsäädännön ja siihen sisältyvien informaatiovelvoitteiden perustavoit-
teet. Menetelmä perustuu informaatiovelvoitteista aiheutuvien kustannusten yksi-
tyiskohtaiseen ja järjestelmälliseen mittaamiseen, yrityksille aiheutuvan hallinnol-
lisen kokonaistaakan määrittämiseen ja tämän jälkeen tarpeettomien tiedonanto-
velvoitteiden ja niistä aiheutuvien kustannusten poistamiseen

Alankomaissa mitattiin ensimmäisenä maana koko lainsäädäntöjärjestelmän yri-
tyksille aiheuttamat hallinnolliset kustannukset asettaen tavoitteeksi 25 prosen-
tin vähennys yritysten taakkaan vuoteen 2007 mennessä. Kansantalouden tasolla 
säästöodotukset ovat merkittäviä: tavoitteena on vähentää yritysten hallinnollisia 
kustannuksia vuotuisista yli 16 miljardista eurosta (joka on 3,6 % BKT:sta) yli nel-
jällä miljardilla eurolla.

Tämän jälkeen vastaavia SCM-malliin perustuvia projekteja on käynnistetty useas-
sa muussakin EU-maassa, kuten Tanskassa, Iso-Britanniassa ja Saksassa. Tanska 
ja Iso-Britannia ovat Alankomaissa käyttöön otetun mallin mukaisesti käyneet/
käymässä läpi koko lainsäädäntönsä. Tanska on asettanut tavoitteeksi 25 prosen-
tin kokonaisvähennyksen yritysten hallinnollisissa kustannuksissa vuoteen 2010 
mennessä. 

SCM-mallia on sovellettu myös Ruotsissa vuodesta 2002 lähtien. Ruotsissa lä-
hestymistapa on sektoraalinen, ja liikkeelle lähdettiin verolainsäädännöstä. Myös 
Itävalta, Belgia, Kypros, Tšekki, Viro, Ranska, Liettua, Luxemburg, Portugali ja 
Slovenia ovat aktiivisia. Osa maista on mukana kansainvälisessä verkostossa, joka 
edistää hallinnollisten kustannusten mittaamista ja vähentämistä. 

Kustannusten mittaaminen on useimmiten toteutettu ulkopuolisina konsulttitoi-
meksiantoina. Eri maissa on perustettu hallintoon yksiköitä, jotka ovat vastuussa 
mittaamisen järjestämisestä ja tilaamisesta, mutta varsinainen yrityshaastattelui-
den suorittaminen on yleensä ulkoistettu. Tämä on edellyttänyt resurssien osoitta-
mista sekä hallintoon perustettujen yksiköiden kustannusten että konsulttikustan-
nusten kattamiseksi. Hankkeiden tueksi on lisäksi yleisesti perustettu forumeita, 
joissa yritysten ja asianomaiset ministeriöiden sekä muiden viranomaisten edus-
tajat ovat seuranneet hankkeiden etenemistä.  
 
SCM-mallin pohjalta kehitettyä EU:n yhteistä menetelmää lainsäädännön hallin-
nollisten kustannusten mittaamiseksi (EU common methodology for assessing 
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administrative costs imposed by legislation) sovelletaan vuoden 2006 alusta lähti-
en osana EU:n säädöshankkeiden vaikutusten arviointia. 

EU-menetelmän keskeinen ero SCM-malliin on, että se mittaa hallinnollisten kus-
tannusten muutosta, kun taas SCM mittaa kustannusten kokonaismäärää. Yhteistä 
EU-menetelmää on tarkoitus käyttää tukena myös yhteisön lainsäädännön yksin-
kertaistamisessa. Lisäksi selvitetään, olisiko mahdollista asettaa määrällisiä tavoit-
teita hallinnollisten kustannusten vähentämiseksi valituilla sektoreilla. Toimenpiteitä 
tehdään osana Lissabonin strategian mukaista yritystoiminnan edistämistä.

EU-menetelmää testataan parhaillaan käynnissä olevassa pilottiprojektissa. Suuntaa-
antavia tuloksia odotetaan kesään 2006 mennessä, ja pilottiprojektin raportti val-
mistuu Suomen puheenjohtajakaudella syksyllä 2006. Pilottivaiheen jälkeen on tar-
koitus täsmentää metodologiaa sekä määritellä ne sektorit, joilla ryhdytään laaja-
mittaisempaan hallinnollisten kustannusten mittaamiseen ja vähentämiseen.

Komissio on omien toimenpiteidensä ohella suosittanut lisäksi, että kansallises-
ta lainsäädännöstä aiheutuvien hallinnollisten kustannusten karsimiseksi kunkin 
jäsenvaltion tulisi vuoden 2007 loppuun mennessä ottaa käyttöön kustannusten 
mittaamismenetelmä. 

Hallinnollisen taakan vähentämistä koskevia toimenpiteitä voidaan toteuttaa use-
alla eri tavalla, jompaakumpaa kahdesta yllä kuvatusta menetelmästä tai näiden 
pohjalta mahdollisesti valmisteltavaa muuta menetelmää soveltaen. 

Hallinnollisen taakan mittaamisen osalta peruskysymykset ovat seuraavat:

1. Mikä on Suomen oloissa paras menetelmä? 
2.  Onko tarkoituksenmukaista ryhtyä käyttämään menetelmää laajasti koko 

lainsäädäntöjärjestelmän hallinnollisten kustannusten mittaamiseen, tiettyjen 
sektoreiden kustannusten mittaamiseen vai kenties pelkästään merkittävien 
uusien säädöshankkeiden aiheuttamien kustannusten mittaamiseen?

3.  Asetetaanko kustannusten vähentämiseksi nimenomaisia tavoitteita ja jos 
asetetaan, minkä suuruisia niiden tulisi olla?

Jotta toimenpide-esitykset olisivat realistisia ja ehdotettavat toimet tehokkaita, on 
niiden palveltava järkevästi kaikkein keskeisintä tavoitetta eli yritysten säädösym-
päristön parantamista. Yritysten hallinnollisten kustannusten mittaamiseksi ja vä-
hentämiseksi tarjolla olevat metodit ja menetelmät on sovitettava yllä mainittuun 
viitekehykseen sekä kansainväliseen kehitykseen.

Muualla toteutetut ja käynnistetyt hankkeet ovat liikkeelle lähteäkseen edellyt-
täneet laajaa poliittista sitoutumista sekä toimenpiteiden selkeätä resurssointia. 
Suomessa luontevin lähtökohta on, että erityiset laajemmat toimet kytkeytyvät 
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hallitusohjelmaan ja – kuten todettua – paremman sääntelyn kokonaisuuteen. 
Tältäkin pohjalta tarjolla on useita vaihtoehtoisia lähestymistapoja. 

Toisin kuin esimerkiksi Alankomaissa ja Tanskassa, EU:ssa ei ole suunnitteillakaan 
koko säädösmassan aiheuttamien kustannusten mittaamista ja sitä koskevan 
määrällisen vähentämistavoitteen asettamista. Suomen oloissa vaikuttaa realis-
tiselta ja tarkoituksenmukaiselta toimia tässä suhteessa lähinnä EU:n valitseman 
linjan mukaisesti. EU:ssa tarkoituksena on käyttää mittaamismenetelmää säädös-
valmistelun vaikutusten arvioinnin tukena (tällainen funktio mittaamisella on myös 
muualla) ja määritellä sellaisia yritystoiminnalle keskeisiä sektoreita, joiden osalta 
mittaaminen suoritetaan ja joiden osalta harkitaan selkeiden vähentämistavoittei-
den asettamista. Tällä tavoin menetelmän käyttö kytkeytyy myös osaksi lainsää-
dännön yksinkertaistamisohjelmaa. 

Suomessakin voitaisiin päättää kattavasta ja tavoitteellisesta hallinnollisen taakan 
mittaamisesta ja vähentämisestä yllä mainittujen maiden esimerkin mukaisesti. 
Kattava mittaaminen antaisi parhaan kuvan hallinnollisen taakan kokonaismääräs-
tä ja kehittymisestä. Ainakin aluksi olisi kuitenkin mahdollista keskittyä harvempiin, 
kaikkein keskeisimpiin säädössektoreihin ja kytkeä menettely lainsäädäntösuun-
nitelman käyttöönottoon. Sikäli kuin toimintaohjelman puitteissa käynnistetään 
kansallisen lainsäädännön yksinkertaistamistoimia, menetelmää yritysten hallin-
nollisen taakan mittaamiseksi voitaisiin käyttää yksinkertaistamistyön pohjana. 
Samoin olisi luontevaa kytkeä metodin käyttö osaksi tiettyjen sääntelysektoreiden 
mahdollisten kokonaisuudistusten vaikutusten arviointiin.

Yksi luonteva metodin käyttöönottoväylä on säädösvalmistelun vaikutusarviointi-
ohjeistuksen uudistaminen. Ohjeistuksen integrointiin tähtäävä työ on jo käynnis-
sä oikeusministeriön asettamassa työryhmässä, jonka määräaika päättyy vuoden 
2007 maaliskuun lopussa. Olennaisena tähän työhön liittyvänä kysymyksenä on 
nähtävä hallinnollisen taakan mittaamismenetelmän kehittäminen osaksi kansal-
lista vaikutusarviointiohjeistusta ja menettelyitä. Integrointityötä tekevän työryh-
män ei ole tarkoituksenmukaista suoraan tehdä tarkempia ehdotuksia menetelmän 
suhteen, mutta metodin kehittämistyö on syytä linkittää ohjeiden uudistamiseen. 
EU-tasolla näin on jo menetelty, sillä hallinnollisen taakan mittaamismenetelmä on 
osa säädösvalmistelun vaikutusarviointia.

Mitä vaihtoehtoisiin metodeihin tulee, niiden valinnasta on tarkoituksenmukaisinta 
tehdä päätöksiä siinä vaiheessa, kun nähdään tarkemmin, miten EU:n menetelmä 
muotoutuu ja alkaa toimia. SCM-menetelmän käyttöönottoa puoltaa se, että me-
netelmä on jo osoittautunut käytännössä toimivaksi. EU-menetelmän käyttöönot-
toa puoltaa se, että Suomi joutuu joka tapauksessa reagoimaan EU-menetelmän 
käytöstä johtuviin tietopyyntöihin. Lisäksi EU-menetelmä on keskeinen osa komis-
sion vaikutusarviointijärjestelmää. Jotta Suomi voisi hyödyntää komission vaiku-
tusarviointeja tehokkaasti osallistuessaan EU-säädöshankkeiden valmisteluun, on 
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välttämätöntä olla riittävässä määrin perillä niistä menetelmistä, joita soveltamalla 
vaikutusarvioinnit on tehty. 

Kysymystä metodin valitsemisesta joudutaan pohtimaan yllä mainitussa oikeusmi-
nisteriön työryhmässä. Työryhmän määräaika sopii varsin hyvin yhteen komissi-
on suositteleman aikataulun kanssa, eli metodi olisi otettavissa käyttöön vuoden 
2007 aikana. Työryhmän työtä voidaan myös hyödyntää hallitusohjelman/lainsää-
däntösuunnitelman valmistelussa.
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7 HANKKEEN SELVITYKSET JA TUTKIMUKSET

7.1 Yleiskuvaus käytetystä aineistosta

Paremman sääntelyn toimintaohjelman puitteissa on suoritettu seuraavat selvityk-
set ja tutkimukset:

-  ministeriöille, ylimmille laillisuusvalvojille ja ylimmille tuomioistuimille suun-
nattuun kyselyyn perustuva selvitys hallinnonalakohtaisista lainsäädännön 
muutostekijöistä 1985–2005

-  yhteensä yhdeksän indikaattorilainsäädäntölohkon kehitystekijöitä 1985–
2005 koskeva tutkimus, joka teetettiin erillisenä tilaustutkimuksena

- sosiaaliturvan asiakkuutta ja sen muutoksia koskeva erillinen tilaustutkimus
-  ministeriökohtaisen lainsäädännön määrät poikkileikkaustutkimuksena vuo-

silta 1985, 1990, 1995, 2000, 2004 ja 2005

Toimintaohjelmaa laadittaessa on ollut lisäksi käytettävissä oikeusministeriön 
lainvalmisteluosaston eurooppaoikeuden yksikössä laadittu arviomuistion yhtei-
sön lainsäädännön vaikutuksista (Arno Liukko). Toimintaohjelman laadintaan ovat 
tuottaneet arviomuistioita ja muita tekstejä myös projektiryhmän jäsenet sekä 
valtiovarainministeriön ja kauppa- ja teollisuusministeriön useat virkamiehet. 

Toimintaohjelmaa varten erikseen laaditut selvitykset ja tutkimukset julkaistaan 
tämän toimintaohjelman liiteaineistona valtioneuvoston kanslian julkaisusarjassa 
numeroina 9 ja 10/2006, minkä vuoksi tässä julkaisussa selostetaan vain lyhyesti 
keskeisiä tutkimushavaintoja ja näiden perusteella tehtyjä johtopäätöksiä.

7.2 Hallinnonalakohtainen selvitys ja johtopäätökset

Kesäkuussa 2005 lähetettyyn kyselyyn lainsäädännön muutostekijöistä 1985–2005 
saatiin vastaukset valtioneuvoston oikeuskanslerilta, eduskunnan oikeusasiamie-
heltä ja ministeriöiltä lukuun ottamatta ulkoasiainministeriötä ja puolustusminis-
teriötä. 

Ministeriöt toimittivat yhteensä yli 40 selvitystä lainsäädännön kehityksestä. 
Selvityksistä viisi on katsottu kuuluvaksi lähinnä yksityisoikeuden alaan. Loput sel-
vitykset (35 kappaletta) painottuvat julkisoikeudellisen sääntelyyn. 

Selvityksissä on useita, jotka koskevat laajemmin tiettyä lainsäädäntöalaa. Tällaisia 
laajempia selvityksiä, joilla on samalla horisontaalisia suhteita muiden ministeriöi-
den valmisteluvastuuseen tai muiden ministeriöiden aineelliseen saman alan toi-
mivaltaan, olivat seuraavat:
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• asuminen (YM)
• elintarvikelainsäädäntö (MMM)
• liikennesektorin lainsäädäntö (LVM)
• maatalouden kansallinen tuki (MMM)
• ohjesääntöiset elinkeinot (KTM)
• pelastustoimilainsäädäntö (SM)
• rahoitusmarkkinalainsäädäntö (VM)
• rakentaminen (YM)
• sosiaalihuoltoa ja terveyspalveluja koskeva lainsäädäntö (STM)
• sosiaalivakuutus (STM)
• teollisoikeudet (KTM)
• tilinpäätös- ja tilintarkastuslainsäädäntö (KTM)
• työelämän tietosuoja (TM)
• työvoimapoliittinen lainsäädäntö (TM)
• valtion taloutta koskeva lainsäädäntö (VM)
• viestintämarkkinalainsäädäntö (LVM)
• yhteisöjä koskeva lainsäädäntö (OM)
• yksityistä turvallisuusalaa koskeva lainsäädäntö (SM)
• ympäristönsuojelulainsäädäntö (YM)
• ympäristöterveydenhuolto (STM)

Seuraavissa selvityksissä oli puolestaan kysymys lähinnä yhden lain valmistelusta 
ja sisällöllisestä kehityksestä. Koska merkittävä osa näistä jälkimmäisistä lohkoista 
on soveltamisalaltaan joko erittäin laajaa tai muutoin horisontaalista, kysymys on 
tässäkin ryhmässä pääsääntöisesti erittäin merkittävistä lainsäädäntölohkoista:

• kiinteistönmuodostamislainsäädäntö (MMM)
• tekijänoikeuslainsäädäntö (OPM)
• alueiden kehittämislainsäädäntö (SM)
• alueiden käyttöä koskeva lainsäädäntö (YM)
• ammattikorkeakoululainsäädäntö (OPM)
• EY:n yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpano (MMM)
• hallintomenettelylainsäädäntö (OM)
• henkilötietolainsäädäntö (OM)
• kilpailulainsäädäntö (KTM)
• kunnallista eläketurvaa koskeva lainsäädäntö (SM)
• luonnonsuojelulainsäädäntö (YM)
• nuorisolainsäädäntö (OPM)
• ortodoksista kirkkoa koskeva lainsäädäntö (OPM)
• sähkömarkkinalainsäädäntö (KTM)
• työaikalainsäädäntö (TM)
• työsuojelulainsäädäntö (TM)
• ulkomaalaislainsäädäntö (SM)
• ulosottolainsäädäntö (OM)
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• valtioneuvostoa koskeva lainsäädäntö (VNK)
• yksityismetsätalouden rahoitus (MMM)

Ministeriöiden toimittamat vastaukset olivat hyvin vertailtavissa keskenään.  
Selkeimmin vastaukset erosivat siinä suhteessa, että useista vastauksista puut-
tuivat pyydetyt tiedot asianomaisen hankkeen valmistelusta. Annettujen vasta-
usten perusteella oli kuitenkin pääteltävissä, että kuva lainvalmistelutyöskentelyn 
keskittymisestä suoraan hallituksen esitysten laadintaan useimmiten virkatyönä 
tai suppeassa virkamiestyöryhmässä vastaa jo aikaisemmin esitettyjä näkemyksiä 
valmistelupohjan kaventumisesta. 

Selvityksen perusteella merkittävimmiksi muutostekijöiksi lainsäädännön kehityk-
sessä nousivat yhteisön lainsäädännön ja yhteisön oikeuden vaikutus sekä perus-
tuslain lainsäädännölle asettamat vaatimukset. 53 

Selvityksessä esitetyillä lainsäädäntölohkoilla oli käyty läpi merkittäviä uudistuksia, 
joiden yleisteemana voidaan pitää kodifi ointia sekä suhteessa EU-lainsäädäntöön 
että kotimaiseen lainsäädäntöön. Toisaalta selvitys osoittaa, että riittävän voimak-
kaan ja horisontaalisen yleissääntelyn merkitystä on vaikea ylläpitää sääntely-
ympäristössä, jossa perustuslakivaliokunnan lausuntokäytännön mukaisesti pe-
rusoikeuksien toteutumista tarkastellaan kunkin lain sisällöllistä hyväksyttävyyttä 
koskevana lakikohtaisena tulkintakysymyksenä. 

Selvityksen kohteena olleet oikeudenalat olivat julkisoikeudellisesti painottuneita, 
mikä vastaa sinänsä julkisoikeudellisen sääntelyn painoarvon merkittävää kasvua 
viimeisen kymmenen vuoden aikana. Julkisoikeuden painoarvon kasvuun ovat vai-
kuttaneet erityisesti perusoikeuksista johdettavat perusoikeuksien täsmentämistä 
ja rajoittamista koskevat periaatteet, jotka edellyttävät lainsäädäntöratkaisuilta 
täsmällisyyttä ja tarkkarajaisuutta. Täsmällisyyttä ja tarkkarajaisuutta koskevat 
vaatimukset ovat merkinneet myös viranomaistoiminnan edellytysten osalta vas-
taavia täsmentämistä koskevia vaatimuksia. Täsmentämisvaatimukset ovat koh-
distuneet esimerkiksi viranomaisten valvonta- ja tarkastustoimivaltuuksiin, viran-
omaisten ylläpitämien rekistereiden sisältöön sekä viranomaisten tiedonsaantioi-
keuksiin toisaalta kansalaisilta ja asiakkaita ja toisaalta toisilta viranomaisilta. 

Myös EU-lainsäädännön täytäntöönpanossa korostuvat sääntelyn täsmällisyyttä 
koskevat vaatimukset, mitä tukee komission tiukka lainsäädännön täytäntöönpa-
non valvontakäytäntö. Kuten kansallisenkin sääntelyn osalta, tarkkuusvaatimuk-

53  Selvityksissä esitetyillä oikeudenaloilla oli yleensä liittymiä EU-sääntelyyn. Kokonaan kotimaista 
valmistelua näytti olleen esimerkiksi ortodoksista kirkkokuntaa koskevan lainsäädännön uudis-
taminen. Tälläkin lainsäädäntöalueella on kuitenkin perusoikeusjärjestelmän kautta eurooppaoi-
keudellisia liittymiä erityisesti Euroopan neuvoston ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytäntöön. 
Vakiintuneesti ihmisoikeussopimuksen tulkintakäytäntöä käsitellään esimerkiksi ulkomaalaislain-
säädännön muutosten yhteydessä.
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set kohdentuvat yhtä aikaa sekä sääntelyn kohteena olevien oikeuksien ja velvol-
lisuuksien sääntelyyn että viranomaistoimivaltuuksien sääntelyyn. 

Perustuslain vaikutusten osalta vastaajat toivat esille neljä pääasiallista ongelma-
kohtaa: 

•  säädöstason nouseminen (perustuslain 80 §:n 1 momentti, joka edellyttää 
oikeuksien ja velvollisuuksien perusteista säädettäväksi lailla)

• valtuutussäännökset (perustuslain 80 §:n 1 ja 2 momentti)
•  julkisten hallintotehtävien lisäsäätelytarpeet (perustuslain 124 §:ssä tarkoite-

tut oikeussuojatakeet)
• eri perusoikeuksien tarkentaminen ja rajoittaminen.

Vastausten perusteella vaikuttaa siltä, että säädöstason nousuun pidetään pää-
asiallisena syynä perustuslain 80 §:n 1 momentin vaatimusta oikeuksien ja vel-
vollisuuksien perusteiden laintasoisesta säätämisestä eikä niinkään eri perusoi-
keuksista johtuvia lailla säätämisen tarpeita. Lisäksi vastauksista käy ilmi, että 
perustuslain vaikutusten huomioon ottaminen lainsäädäntöprosessissa on nähty 
hyvin mekaanisena säädöstason nostamista koskevana lainvalmistelutehtävänä 
niissä tapauksissa, joissa sääntelyä on jo aikaisemmin olemassa, mutta alemmalla 
säädöstasolla. Perusoikeuksien yleisten rajoittamisedellytysten sisältö huomioon 
ottaen kysymys ei kuitenkaan voi olla vain säädöstason mekaanisesta nostosta, 
vaan ennen kaikkea ehdotetun sääntelyn sisällöllisestä hyväksyttävyydestä. 

Vaikuttaakin siis ilmeiseltä, että käsitys eri perusoikeuksien aiheuttamista sisällöl-
listä vaatimuksista lainsäädäntöön ja perusoikeuksien yleisistä rajoitusedellytyksis-
tä ei ole vakiintunut perusoikeussääntelyn tässä vaiheessa hiukan yli kymmenen 
vuoden voimassaolon aikana.54 Lainvalmistelijoilla ei ole yleisesti riittäviä valmiuk-
sia perustuslakivaliokunnan tulkintakäytännön tuntemiseen ja soveltamiseen. 

Voidaan arvioida, että puutteellisen lausuntokäytännön tuntemuksen syynä on 
ainakin osittain valiokunnan tulkintakannanottojen esittämistapa, kasuistisuus ja 
määrä. Tulkintakannanotoista kirjoitetaan vähän oikeustieteellisissä julkaisuissa, 
joten valmistelijoiden on vaikea hankkia valiokunnan käsityksistä systemaattista 
yleiskuvaa muutoin kuin yrittämällä tutkia aihealuetta itse tai käyttämällä hyväksi 
oikeusministeriön lainvalmisteluosaston asiantuntemusta. Valmistelijoiden käytös-
sä ei myöskään ole sellaista tietokantaa, jossa kannanottoja pyrittäisiin esittä-
mään systemaattisesti ja tiedonhaun kannalta helpolla muulla tavalla kuin suoral-
la tekstihaulla. Oikeusministeriön antamat lausunnot eivät myöskään ole muiden 
ministeriöiden käytössä muutoin kuin erikseen pyytämällä.

54 Perusoikeussäännökset tulivat voimaan hallitusmuodon II luvun muutoksena elokuun alusta 1995. 
Perustuslakiin perusoikeussäännökset sisällytettiin käytännössä muuttumattomina. 
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Tämä lainvalmistelun oikeuspoliittiseen laatuun hyvin keskeisesti vaikuttava osaa-
mispuute jää käytännössä korjattavaksi oikeusministeriön lainvalmisteluosaston 
laajahkolla lausuntokäytännöllä ja osallisuudella muiden ministeriöiden hankkei-
siin, mikä puolestaan verottaa oikeusministeriön lainvalmisteluresurssien käyt-
tämistä ministeriön omiin hankkeisiin. Tämä horisontaalinen konsultointipaine 
kohdistuu lainvalmisteluosaston julkisoikeuden yksikköön. Oikeusministeriön lau-
sunnonantajan vastuuta korostaa lisäksi se, että ministeriön valmisteluvastuulle 
kuuluvat hallintomenettelyihin, julkisuuteen ja oikeusturvamenettelyihin horison-
taalisesti vaikuttavat yleislait, jotka ovat erittäin perusoikeusintensiivistä lainsää-
däntöaluetta. Myös nämä alueet kuuluvat keskeisesti julkisoikeuden yksikön val-
misteluvastuulle.

EU-lainsäädännön ja EU-oikeuden vaikutukset selvitykseen vastanneet lainval-
mistelijat kokivat yleisesti kansallisen sääntelyn laatua huonontavana tekijänä. 
Toisaalta EU-lainsäädännön kehityksen nähtiin joissakin tapauksissa edesauttaneen 
kansallista laajempaa lakihanketta erityisesti aikataulutuksen osalta. Useimmissa 
vastauksissa kriittisiä arvioita esitettiin EU-lainsäädännön huomattavasta yksityis-
kohtaisuudesta. Tämän yksityiskohtaisuuden puolestaan katsottiin johtavan vai-
keuksiin muodostaa kokonaiskuvaa alan sääntelystä. Samoin katsottiin, että eri 
säädösinstrumenttien ja säännösten keskinäiset suhteet jäävät epäselviksi. 

Selkeyden puutteen syyksi vastauksissa esitettiin muun muassa yhteisön lainval-
misteluprosessin erityispiirteet, joita leimaa eri vaiheissa kompromissihakuisuus. 
Täytäntöönpanovaiheessa ja soveltamisessa vaikeuksia aiheuttaa samoin esitöi-
den niukkuus. Täytäntöönpanovaiheen ongelmana tuotiin esille lisäksi yhteisön 
sääntelyn suhde kotimaiseen perusoikeusjärjestelmään. Sääntelyn täytäntöönpa-
nossa ja yhtä lailla sääntelyn soveltamisessa ongelmia aiheuttaa yhteisön lainsää-
dännön suurehko määrä. Esimerkiksi rahoitusvälineiden markkinointia koskeva di-
rektiivi sisältää itsessään jo 100 artiklaa, mutta sen lisäksi täydentävää sääntelyä 
voidaan antaa 17 artiklan nojalla muilla säädösvälineillä ja muissa menettelyissä. 

Täytäntöönpanovaiheen eräänä viimeaikaisena ongelmana tuotiin esille, että yh-
teisön oikeuden säädöstyypit eivät aina vastaa asianomaisen instrumentin yhtei-
sön oikeuden mukaista sisältöä. Esimerkiksi elintarvikealalla on siirretty käyttä-
mään asetuksia, mutta tämä lainsäädäntövaihe on EU:n sisällä toteutettu lähin-
nä muuttamalla aikaisempia direktiivejä ilman sääntelyn täsmentämistä. Tuolloin 
asetuksiin on tullut sisältymään säännöksiä, jotka vaatisivat kansallisen perus-
oikeusjärjestelmän vuoksi täsmentämistä, jotta sääntelyn tavoitteiden perustus-
lainmukaisuudesta voitaisiin varmistua. Kehitys osoittaa, että EU-oikeuden laadin-
nan laatuongelmat siirtyvät kansallisiin oikeusjärjestyksiin, joissa ongelmakenttä 
voi vielä muodostua monin verroin moniulotteisemmaksi pyrittäessä säilyttämään 
kansallisen oikeusjärjestyksen ja perusoikeusjärjestelmän koherenssia. 
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Vastausten perusteella on arvioitavissa, että suomalainen sääntelyjärjestelmä on 
saavuttanut kehitysasteen, jossa sääntelyjärjestelmästä itsestään aiheutuu jatku-
via sääntelyjärjestelmän täydennys- ja muutostarpeita. Muutostarpeiden hallinnasta 
– tulivatpa muutostarpeet sitten kansallisesta lainsäädännöstä tai yhteisön lainsää-
dännön tai muun kansainvälisen sääntelyjärjestelmän vaikutuksesta – on tullut lain-
valmistelijoiden keskeinen työsarka. Tämä vuoksi lainsäädännön sisällölliseen kehit-
tämiseen ja sääntelyjärjestelmän yksinkertaistamiseen jää liian vähän voimavaroja. 

7.3 Tutkimus eri lainsäädäntölohkoista ja johtopäätökset

Tilaustutkimuksessa tarkasteltiin seuraavien lainsäädäntölohkojen kehitystä vuo-
sina 1985–2005: 

• elintarvikelainsäädäntö
• ulkomaalaislainsäädäntö
• kuluttajansuojalainsäädäntö
• kilpailunrajoituslainsäädäntö
• yritys- ja pääomaverolainsäädäntö
• perheoikeus
• siviiliprosessioikeus
• velkojen hallinta
• toimeentuloturvalainsäädäntö

Elintarvikelainsäädäntö perustui 1990-luvun puoliväliin saakka osin sodanai-
kaiseen sääntelyjärjestelmään, jossa silloinen elintarvikelaki oli luonteeltaan sup-
pea puitelaki. Lainsäädäntö uudistettiin 1995 voimaan tulleella lailla, jonka ai-
kataulua ja valmistelun sisältöä määritti olennaisesti ETA-jäsenyys ja myöhempi 
EU-jäsenyys. Muutoksessa lakitasoisten säännösten määrä ja yksityiskohtaisuus 
kasvoivat. Uudistuksessa oli myös kodifi oinnin piirteitä, vaikkakin elintarvikehygi-
eniaa ja terveydensuojelulain elintarvikkeita koskevat säännökset jäivät lain ulko-
puolelle. Keskeinen uudentyyppinen sääntely oli omavalvonnan käyttöönotto. 

Elintarvikelainsäädännön kokonaisuudistus on tullut voimaan vuonna 2006. 
Lainsäädäntö perustuu olennaisilta osiltaan yhteisön asetuksiin ja direktiiveihin. 
Kokonaisuudistuksen tarpeeseen ovat vaikuttaneet EU:n oikeuskehityksen lisäk-
si kokemukset aikaisemmasta lainsäädännöstä sekä perustuslain vaatimukset. 
Myös tarpeet valvonnan kehittämiseen ovat vaikuttaneet kokonaisuudistukseen. 
Uudistuksessa kodifi ointi on edennyt, sillä aikaisemmin lain ulkopuolelle jätetyt 
lainsäädäntöalueet on sisällytetty lakiin. Alan viranomaistoimintoja on samalla 
uudistettu perustamalla uusi keskusviranomainen (Elintarviketurvallisuusvirasto). 
Hallinnonalakohtaisesti ylin valvonta jakautuu edelleen kolmen ministeriön kesken. 
Innovaatiota lainvalmistelussa edustaa viranomaisvalvonnan porrastus valvonta-
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kohteen riskinarvioinnin perusteella, joka heijastuu myös elinkeinonharjoittajilta 
perittäviin valvontamaksuihin.  

Uuden lain soveltamisala on aikaisempaa laajempi ja säännösten yksityiskohtai-
suus on lisääntynyt (uudessa laissa on 88 pykälää, kun vuoden 1995 laissa oli 48 
pykälää). Kokonaiskuvan saamista alan sääntelystä vaikeuttaa se, että EU-lainsää-
däntöä on sen asetusluontoisuuden vuoksi sovellettava rinnan kotimaisen säänte-
lyn kanssa, minkä lisäksi uudenkin lain nojalla on tarkoitus antaa huomattavassa 
määrin alemmanasteista sääntelyä. 

Alueen lainsäädäntökehityksen määräävin selitystekijä on EU-oikeuden alueella 
tapahtunut kehitys. Elintarvikelainsäädäntö vaikuttaa olevan yksi kaikkein tiukim-
min säänneltyjä lainsäädäntöaloja (kansalaisten turvallisuus, sisämarkkinoiden 
toimivuus). Lainsäädännön kehitystä ohjaa myös laajempi kansainvälinen kehitys 
(Codex Alimentarius). Mainittu FAO:n ja WHO:n luoma erityiselin tuottaa maail-
manlaajuisia elintarvikealan standardeja. Nämä standardit vaikuttavat kansalliseen 
lainsäädäntöön EU:n ja WTO:n välityksellä. WTO:n sopimusjärjestelmään kuuluva 
ns. SPS-sopimus (Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary 
Measures) velvoittaa jäsenvaltiot perustamaan elintarvikelainsäädäntönsä kan-
sainvälisiin standardeihin. 

Elintarvikelainsäädännön kehityksessä nousevat erityisesti esille soft law -ainesten 
merkitys. Osa tästä aineistosta saa lainsäädännön kautta sitovaa merkitystä.

Ulkomaalaislainsäädäntö on lainsäädäntöalue, joka on varsinaisesti vasta luo-
tu tarkastelukauden kuluessa. Alan ensimmäinen laki tuli voimaan 1984. Lain val-
misteluun vaikuttivat erityisesti pohjoismaiset vaikutteet. Vuoden 1991 uudistus 
ilmensi puolestaan perusoikeusajattelun, erityisesti oikeusturvavaatimusten aikai-
sempaa laajempaa toteutumista. Tämän jälkeen kehitystä on leimannut erityisesti 
EU-lainsäädännön vaatimusten täytäntöönpano, jossa samoin oikeusturvavaati-
mukset ovat olleet keskeisesti esillä. Lainsäädäntöalueen toinen päälaki, joka kos-
kee kotouttamista, säädettiin vuonna 1999. 

Lain sisältö on muuttunut entistä yksityiskohtaisemmaksi. Vuoden 1991 laissa oli 
65 pykälää. Vuoden 2004 laissa vastaava määrä on 215. Lain sisältöä on joudut-
tu myös tarkistamaan useasti. Ennen vuoden 2004 uudistusta vuoden 1991 lakia 
muutettiin 25 kertaa. 

Lainsäädäntöalueella kansainvälisten sopimusten merkitys on ollut huomatta-
va (Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimus, pakolaissopimus ja KP-sopimus). 
Euroopan unioni sai varsinaista toimivaltaa maahanmuutto- ja turvapaikka-asiois-
sa vasta Amsterdamin sopimuksella. Tämän jälkeen unionin lainsäädännön vaiku-
tus on kasvanut ja muodostunut määrääväksi. Lainsäädäntöalueeseen vaikuttavat 
myös soft law -tyyppiset elementit, kuten erilaiset päätelmät ja suositukset sekä 
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esimerkiksi YK:n pakolaispäävaltuutetun ja Euroopan neuvoston ihmisoikeusval-
tuutetun kannanotot. 

Kuluttajansuojalainsäädännössä kehitysvaiheet voidaan jakaa ajallisesti ja 
sisällöllisesti kolmeen jaksoon: kansallisen kehittämisen vaiheeseen 1985–1991, 
lainsäädännön sopeuttamiseen EU-sääntelyyn 1992–1995 sekä lainsäädännön 
edelleen kehittämiseen EU:n ohjauksessa 1995 alkaen. 

Tarkastelujakson aikana kuluttajansuojalain tavoitteita ei ole arvioitu uudestaan. 
Tiettyä muutosta on merkinnyt kuluttajan käsitteen laajentaminen yhdenmukai-
seksi EU-sääntelyn kanssa. Lain kohdealue on laajentunut huomattavasti (uudet 
sääntelykohteet kulutusluotot, tietyt kuluttajapalvelukset, taloelementtien kauppa 
ja rakennusurakkasopimukset, aikaosuusasuntojen markkinointi ja kauppa, rahoi-
tuspalvelujen ja rahoitusvälineiden etämyynti). Lainsäädännön alan laajentami-
nen on korostanut kuluttajansuojalain merkitystä alan yleislakina. 

Lain muutoksia on vuodesta 1985 lähtien toteutettu yli 20. Lain säännösmäärä 
on samalla kasvanut huomattavasti (alkuperäisessä laissa oli 48 pykälää, vuonna 
2005 laki sisälsi jo 234 pykälää). Sisällöllisesti lakia on kehitetty siten, että uusi-
en sääntelykohteiden mukaan otosta huolimatta perusratkaisuja ei ole muutettu. 
EU-jäsenyyden myötä aktiivisen kuluttajapolitiikan ote on vaihtunut reaktiiviseen 
kuluttajapolitiikkaan. Lain sääntelytapa sisältää yhtä aikaa laajoja yleislauseke-
tyyppisiä säännöksiä sekä verraten yksityiskohtaisia säännöksiä. 

Kuluttajansuojan tavoitteet ovat EU:ssa vahvistuneet 1980-luvun puolivälistä lu-
kien. Perustamissopimustasolla kuluttajansuoja tuli näkyviin vasta 1987 voimaan 
tulleessa muutoksessa. Aito toimivaltasäännös kuluttajansuojan alalla sisältyi vasta 
Amsterdamin sopimukseen. Tätä aikaisemmin ja tämän jälkeenkin EU:n direktiive-
jä on yleisesti annettu sisämarkkinoiden harmonisointia koskevan toimivaltasään-
nöksen eikä kuluttajansuoja-artiklan nojalla. Komission työssä kuluttajansuoja-
sääntely ja siihen liittyvät ongelmat ovat olleet tärkeä argumentti suunnitelmissa 
Euroopan sopimusoikeuden yhtenäistämisestä.

Kilpailunrajoituslainsäädännön kehityksestä välittyvät taloudellisen kehityk-
sen pääpiirteet. Tarkastelujakson alussa voimassa ollut laki ilmensi melko sulje-
tun ja säännellyn talouden aikakautta. Vasta vuoden 1988 kilpailunrajoituslailla 
korostettiin kilpailua ensisijaisena talouden sääntelymekanismina. Vuoden 1992 
uudistuksen valmistelutilanteessa leimallisia kehityspiirteitä olivat toisaalta tarve 
mukauttaa sääntelyä yhteisön lainsäädäntöön ja toisaalta taloudellisen laman vai-
kutukset. Vuoden 1992 uudistuksen jälkeen lakia on muutettu osittaisuudistuk-
sin 11 kertaa, joista viimeisin tapahtui 2004.  Vuoden 1998 osittaisuudistuksella 
uudistettiin yrityskauppavalvontaa koskevat säännökset. Osittaisuudistukset ovat 
ilmentäneet EU-oikeuden vaikutuksen kasvavaa merkitystä. 
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Viimeisimmässä muutoksessa EU-oikeuden vaikutus on ollut kaikkein voimak-
kain. Lain säännös kartellikiellosta laadittiin vastamaan perustamissopimuksen 
kartellikieltoa (81 artikla) ja lain määräävän markkina-aseman väärinkäytön kiel-
to muutettiin vastaaman perustamissopimuksen vastaavaa artiklaa (82 artikla). 
Muutoksessa myös tarkistettiin toimivallanjakoa komission ja kansallisten kilpailu-
viranomaisten välillä, laajennettiin Kilpailuviraston toimivaltuuksia sekä uudistet-
tiin menettelyä ja sanktioita koskevia säännöksiä (merkittävin uudistus leniency-
menettelyn käyttöönotto). Leniency-menettely edustaa suomalaisessa oikeuskult-
tuurissa uutta ajattelutapaa.  

Lain muutosten myötä lain alkuperäinen pykälämäärä (noin 30 pykälää) on lisään-
tynyt 52 pykälään. 

Lain keskeiset säännökset ovat sekä kansallisesti että unionin tasolla yleislausek-
keen tyyppisiä. Aiemmin tästä aiheutuvaa epävarmuutta soveltamisessa pyrittiin 
vähentämään viranomaisen toimivaltuuksiin kuuluneilla poikkeamismahdollisuuk-
silla sekä todistuksilla siitä, ettei järjestely ollut vastoin säännöksiä. Viimeisimmässä 
uudistuksessa näistä ohjauskeinoista luovuttiin, mikä on korostanut erilaisen soft 
law -aineiston ohjaavaa merkitystä. Kilpailuvirasto voi antaa lain soveltamiseen 
liittyviä suuntaviivoja ja tiedonantoja.

Yritys- ja pääomaverolainsäädännön kehityksessä yritystulojen verotuk-
sen uudistusten myötä verotus on kehittynyt neutraalimmaksi. Toisaalta uudis-
tuksissa on painotettu aiempaa enemmän omistajien ja sijoittajien näkökulmaa. 
Pääomatulojen verotuksen kehityslinjaa sävyttää muutosten lukuisuus.

Sisällöllisesti tärkeisiin uudistusvaiheisiin kuuluu lähdeverolain säätäminen vuonna 
1990, joka avasi tietä korkokilpailulle. Osinkotulojen verotuksessa lakiuudistukset 
ovat perustuneet ajatukseen verotuksen neutraalisuudesta niin, että verotuksessa 
ei suosittaisi mitään tiettyä pääomatulon lajia ts. korkoja ja osinkoja verotettai-
siin samalla tavalla. Osinkotulojen kahdenkertaisen verotuksen torjunta perustui 
vuonna 1988 säädettyyn yhtiöveron hyvitysjärjestelmään, jonka käyttöönottoa pe-
rusteltiin sekä sijoittajien näkökulmalla että kansainvälistymiskehityksellä. Vuoden 
2005 uudistuksessa viimeksi mainitusta järjestelmästä jouduttiin luopumaan EU-
oikeuden tulkinnasta johtuvista syistä. Vuoden 2005 uudistus merkitsi palaamista 
osingonsaajiin kohdistuviin verovapauksiin, vaikka verolainsäädännön kehittämi-
sen yleislinjana onkin ollut pyrkiä eroon verovapaussääntelystä. Verojärjestelmän 
kehityksen kannalta merkittäviin uudistuksiin kuuluu lisäksi vuoden 1993 alusta 
toteutettu eriytetty tuloverojärjestelmä, jossa ansiotulot kuuluvat progressiivisen 
verotuksen piiriin ja pääomatulot puolestaan tasaverokannalla verotettaviin.

Yritys- ja pääomaverotuksen kehitystä on tarkastelukaudella leimannut olennai-
sesti kansainvälisen talouden kehitys ja tämän kehityksen ytimenä jo 1970-lu-
vulla käynnistynyt pääoma- ja rahoitusmarkkinoiden kehitys. Eri maiden kansan-
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talouksia ja verotusta sopeutetaan globaaliin sijoitustoimintaan ja valuuttakaup-
paan. Kehityssuuntaan liittyy verokilpailu lainsäädäntömuutoksia selittävänä 
taustatekijänä. Verokilpailussa pääomatulojen verotus on ollut kehityksen kes-
kiössä, koska verokilpailussa kohdistuu huomiota yleensä liikkuviin veropohjiin. 
EU-oikeuden vaikutusta voidaan luonnehtia vähäisemmäksi ja välillisemmäksi. 
Merkittävimmät muutostekijät ovat sekundäärilainsäädännön sijasta tulleet välit-
tömään verotukseen yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön myötä.  

Jakson aikana lainvalmistelua on leimannut valmistelupohjan kapeus (henkilöko-
koonpanoltaan suppeat asiantuntijaelimet).  

Siviiliprosessilainsäädäntö on uudistettu käytännössä kokonaan viimeis-
ten kahdenkymmenen vuoden kuluessa. Vuosina 1987–1993 toteutetulla alioi-
keusuudistuksella modernisoitiin suomalainen tuomioistuinlaitos ja siviiliprosessi. 
Taustalla oli 100 vuotta kestänyt uudistamispyrkimys vaatimuksineen demokrati-
asta ja kansalaisten oikeudensaantimahdollisuuksien parantamisesta. Välittöminä 
taustatekijöinä olivat arvovaltaiset oikeuspoliittiset kannanotot. Mallia uudistuksel-
le haettiin etenkin ruotsalaisesta lainsäädännöstä samalla, kun kiinnitettiin aiem-
paa enemmän huomiota myös tehokkuusnäkökohtiin. 

Alioikeusuudistuksen jälkeen on tehty lukuisia siviiliprosessuaalisia muutoksia, 
joista merkittävimmät ovat oikeudenkäyntikulu-uudistus (1999), oikeusapu-uu-
distukset (1998 ja 2002), oikeudenkäyntimenettelyn osittaisuudistus (2003) ja 
tuomioistuinsovittelua koskeva uudistus (2006). Valtaosassa näistä muutoksis-
ta on ollut kysymys pyrkimyksestä korjata riitaprosessissa ilmenneitä ongelmia. 
Keskeisinä syinä ja tavoitteina alioikeusuudistuksen jälkeisissä uudistuksissa ovat 
olleet oikeudenkäyntikuluriskin pienentäminen, oikeudenkäynnin tehostaminen ja 
prosessikynnyksen alentaminen. Myös kansainvälistymiskehitys, kansallinen pai-
kallishallinnon kehitys ja valtionosuuksien kehitys (oikeusapu) sekä oikeuden pri-
vatisoituminen ja perustuslakiuudistus ovat olleet keskeisiä taustatekijöitä. EU-
lainsäädännön vaikutus on jäänyt toistaiseksi suppeammaksi johtuen toimivallan 
rajoittumisesta rajat ylittäviin oikeusriitoihin.  

Kaikkiaan uudistusten tahti on tällä lainsäädäntölohkolla ollut melko kiivas ja mo-
nilukuinen käsittäen kymmeniä pienempiäkin säädöskorjauksia. Muutosten seu-
rauksena oikeudenkäymiskaari sisältää nykyisellään lukuisia eri aikoina säädettyjä 
pykäliä ja säännösten väliset suhteet ovat monin osin vaikeaselkoisia. 

Valmistelun laajapohjaisuus on kasvanut varsinaisen alioikeusuudistuksen valmis-
telun jälkeen. Alioikeusuudistus valmisteltiin suhteellisen suppeilla valmistelueli-
millä, joissa olivat edustettuina lähinnä vain lainvalmistelijat ja eräät ammattituo-
marit. Alioikeusuudistuksen valmistelua ei tuettu myöskään empiirisillä selvityksil-
lä ja tutkimuksilla. Sen sijaan alioikeusuudistuksen vaikutuksia ja siviiliprosessin 
kehitystä on seurattu Suomen oloihin nähden harvinaisen laajasti. 
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Velkojen hallintalainsäädäntöä leimaa tarkastelujaksolla velkaongelmien 
hallintakeinovalikoiman merkittävä laajentuminen. Rahoitusmarkkinoiden uudis-
taminen ja luottosääntelyn purkaminen 1980-luvulla muutti luotonannon peli-
sääntöjä. Aiempaa epävakaampi toimintaympäristö (talouskasvun päättyminen, 
positiiviset reaalikorot, työttömyys) lisäsi velallisten riskiä joutua velkaongelmiin. 
Vaatimukset velallisen aseman vahvistamisesta voimistuivat 1990-luvun alusta 
lähtien. Velkaongelmiin vaikuttaminen alettiin nähdä aiemmasta poiketen tärkeä-
nä yhteiskuntapoliittisena toimenpiteenä. Velkaongelmien hallinnan strategian 
muutos nousi näkyviin myös sääntelyn tasolla. 

Velallisten asemaa on parannettu kaiken kaikkiaan lukuisten lakiuudistusten, mui-
den julkisen sektorin apumuotojen sekä luotonantajien ja kolmannen sektorin 
ratkaisumallien avulla. Velkaongelmien hallintapolitiikan tärkein yksittäinen re-
formi ajanjaksolla 1985–2005 oli vuonna 1993 voimaan tullut velkajärjestelylaki. 
Vuoden 2004 loppuun mennessä arviolta runsaat 40 000 velallista oli päässyt vel-
kajärjestelyn avulla eroon vakavista velkaongelmista. 

Velkaongelmienhallintajärjestelmän perusrakenteet syntyivät 1993–1996. Vuonna 
1993 tulivat voimaan velkajärjestelylaki ja yrityssaneerauslaki, minkä lisäksi erik-
seen lainsäädännössä määriteltiin maatalousyritysten vapaaehtoisen velkajärjes-
telyn edellytykset. Velkaongelmien selvittelyä varten luotiin myös velkaneuvonta-
järjestelmä. Vuonna 1996 otettiin käyttöön asuntolainojen valtiontakausjärjestel-
mä vähentämään henkilötakauksia. Kolmannen sektorin toimijan, Takuu-Säätiön, 
toiminta laajeni vapautuvien vankien auttamisesta muihin velallisryhmiin. 

Tämän jälkeen monien uudistusten tavoitteena on ollut parantaa suojajärjestel-
mien ulkopuolelle jäävien asemaa. Toteutuneita uudistuksia 1990-luvun lopulta läh-
tien ovat olleet esimerkiksi perintälaki (1999), takauslainsäädäntö (1999), kuntien 
sosiaalinen luototus (2002), ulosottovelkojen muuttaminen määräaikaisiksi ulosot-
tolain muutoksella (2003) ja velkojen vanhentumisaikojen tarkistaminen (2003). 
Keinovalikoimaan kuuluu lisäksi valtion ja pankkien määräaikainen velkasovinto-
ohjelma. Talous- ja velkaneuvonnasta on tullut lisäksi lakisääteistä toimintaa.

Kehitys Suomessa vastaa kehitystä useissa Länsi-Euroopan maissa, joissa velka-
ongelmiin joutuneita pyrittiin 1990-luvulta lähtien auttamaan maksukyvyttömyys-
lainsäädännön ja sitä tukevien neuvontapalvelujen avulla. Myös maksukyvyttö-
myyslainsäädännön perusidea oli eri maissa sama. Eroja maitten välillä on kuiten-
kin sääntelyn sisällössä. 

Ideologisesti maksukyvyttömyyssääntelyt Euroopassa eroavat Yhdysvaltain lain-
säädännöstä. Yhdysvalloissa kuluttajakonkurssilla on pitkät perinteet. Länsi-
Euroopassa sääntelyn perusteluna on painotettu tasa-arvoa ja oikeudenmu-
kaisuutta sekä kuluttajien suojelun ja taloudellisen turvallisuuden tarvetta. 
Eurooppalaisissa menettelyissä moraalispainotteiset syyt ovat myös vahvemmin 
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esillä (velallisen vilpittömyys, luoton käyttötarkoitus). Toisaalta järjestelmien pe-
rusajatukset ovat lähentyneet toisiaan tarkastelujaksolla.    

Velallisen kannalta tarkasteltuna kehitys on ollut pääosin myönteistä. Kielteistä on 
kuitenkin se, että lainsäädännöstä ja muista suojakeinoista on tullut tilkkutäkki-
mäisiä ja vaikeasti hallittavissa olevia.  

Toimeentulotukilainsäädännön osalta tarkastelujakson alussa toimeentulo-
tuesta säädettiin sosiaalihuoltolailla (1982). Lainsäädännön rakenne on tarkaste-
lujaksolla muuttunut siten, että toimeentulotuki on eriytynyt sosiaalihuoltolaista. 
Aiemmin lailla, asetuksella ja valtioneuvoston päätöksellä säädelty toimeentulotuki 
on nykyisin kokonaisuudessaan säännelty toimeentulotukilaissa, joka tuli voimaan 
maaliskuussa 1998. Merkittävin syy muutokseen on ollut perusoikeusuudistus. Myös 
kansainvälisoikeudelliset sopimukset ovat taustatekijöinä, joskaan ne eivät ole ai-
heuttaneet merkittäviä muutoksia. Toimeentulotuen tarkoitus, taata yksilölle ja per-
heelle viimesijainen toimeentulo, on pysynyt samana koko tarkastelujakson ajan. 

Tuella on siirrytty kattamaan perusoikeusuudistuksen jälkeen säädettyä vält-
tämätöntä toimeentuloa ja näin turvaamaan ihmisarvoisen elämän edellyttä-
mää turvaa. Toimeentulotuen taso on noussut tarkastelujaksolla merkittävästi. 
Toimeentulotuen käyttö on osin muuttunut taloudellisen laman ja pitkäaikaistyöt-
tömyyden seurauksena tilapäisestä avusta pitkäaikaisempaan tukeen. Tuen saajien 
määrä on lisääntynyt, tosin johtuen osin korvausasteen noususta. 

Toimeentulotukijärjestelmän merkittävimmät muutokset liittyvät vastikkeellisuu-
den ja kannustavuuden lisäämiseen toimeentulotuen elementteihin. Tältä osin 
menettely on vastannut yleiseurooppalaista keskustelua ja muun sosiaaliturvan 
yhteydessä käytyä vastaavaa keskustelua. Muutos näyttäytyy jopa sosiaaliturvan 
perustan ja perustelujen muutokselta. Sosiaaliturva tai ainakin toimeentulotuki py-
ritään joiltain osin käsittelemään etuutena, jota saavalla henkilöllä on ensisijaisesti 
jokin este toimeentulon hankkimiselle eikä kyse ole tulottomuudesta sinänsä.

Perhelainsäädäntöön on luotu pääpiirteinen katsaus koskien lapsioikeudellista 
sääntelyä ja parisuhdelainsäädäntöä.  Tarkastelujaksolla uudistukset ovat olleet 
vähäisiä. Lapsioikeus muotoutui omaksi oikeudenalakseen 1970-luvulta lähtien. 
Vuonna 1976 tuli voimaan laki lapsen elatuksesta samoin kuin laki lapsen huoltoa 
ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanosta. Laki lapsen huollos-
ta ja tapaamisoikeudesta tuli voimaan 1984 ja täytäntöönpanolain uudistus 1999.  
Avioliittolain erosäännöstö uudistettiin 1988. Parisuhteen moninaisuuden hyväk-
synnän yleistyminen johti samaa sukupuolta olevien parisuhteiden rekisteröimisen 
mahdollistavaan sääntelyyn vuonna 2002.  

Perheoikeuden eräät alueet ovat pysyneet pitkään staattisina. Etenkin parisuh-
delainsäädännön alalla sääntelyn uudistaminen on jäänyt joiltain osin vähäiseksi. 
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Puolisoiden varallisuussuhteiden osalta järjestelmien perusratkaisut ovat jo noin 
sadan vuoden ikäisiä, vaikka ositukseen liittyvää sääntelyä muutettiin 1988. 

Vaikka yhteiselämään asetutaan nykyisin yhä useammin pysyvästikin vihkimät-
tä, avopuolisoiden väliset oikeussuhteet ovat Suomessa – toisin kuin muissa 
Pohjoismaissa – edelleen sääntelemättä. Viime vuosien lainvalmistelutoiminta on 
keskittynyt etenkin kansainvälistymiskehityksen huomioon ottamisen mahdolli-
suuksiin ja paineisiin.   

Johtopäätöksinä edellä tarkoitetuista tutkimuksista voidaan todeta, että kulu-
neen tarkastelujakson kehitystekijöitä selittävät voimakkaimmin seuraavat neljä 
taustatekijää:

1.  lainvalmistelun instrumentalistisen suhtautumisen vakiintuminen ja valta-
asema

2. oikeudellisen sääntelyn syvällä käyvä kansainvälistyminen
3.  perus- ja ihmisoikeusajattelun leviäminen ja vakiintuminen osaksi oikeusjär-

jestelmän perusrakennetta
4.  pysyväluonteisen arvioinnin ja kehittämistyön kohdistaminen lainsäädäntötoi-

mintaan lakien ja lainvalmistelun laadun parantamiseksi.

Instrumentalistinen suhtautuminen oikeudelliseen sääntelyyn merkitsee säädetyn 
oikeuden pitämistä päätöksentekijän välineenä edistää erilaisia tavoitteita, ohjata 
ihmisten ja yritysten toimintaa sekä ratkoa esille nousseita ongelmia. Säädetyllä 
oikeudella nähdään olevan monia etuja muihin julkisen vallan käytettävissä oleviin 
toimintavälineisiin verrattuna. Tällaisia etuja ovat esimerkiksi sitovuus, täsmälli-
syys ja ennakoitavuus. Tehokkuusperustelun ohella lainsäädännön laajamittaista 
käyttöä julkisten organisaatioiden toiminnassa ovat edistäneet vallitseva oikeus-
valtioajattelu sekä pyrkimykset varmistaa perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen. 
Säädetyn oikeuden keskeistä merkitystä on vahvistanut myös se seikka, että se on 
keskeisten kansainvälisten organisaatioiden, kuten Euroopan unionin ja WTO:n, 
tärkeimpiä toimintavälineitä. 

Instrumentalistisen suhtautumisen myötä säädetyn oikeuden määrä on kehittyneis-
sä valtioissa jatkuvasti kasvanut, mikä on nostanut keskusteluun kahdenlaista kritiik-
kiä. Sääntelytulvaa tai sääntelyinfl aatiota koskevassa keskustelussa tuodaan esille 
lainsäädännön määrästä ja oikeudellistumiskehityksestä johtuvia erilaisia epäkohtia 
ja vääristymiä. Toisaalta on pyritty löytämään vaihtoehtoisia toimintavälineitä, joilla 
saavutettaisiin tavoiteltuja tuloksia joustavammin ja alhaisemmin kustannuksin. 

Perus- ja ihmisoikeuksista sekä niihin liittyvästä oikeusvaltioperiaatteesta (Rule 
of Law) on tullut yhä laajemmin omaksuttu oikeusjärjestelmän sisältöä ja hyväk-
syttävyyttä koskeva standardi. Suomen lainsäädäntökehitystä ovat kaudella lei-
manneet erityisesti 1990 ihmisoikeussopimuksen ja sen valvontajärjestelmän voi-
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maantulo sekä perusoikeusuudistus 1995. Tätä lainsäädäntökulttuurin muutosta 
on arvioitu pääosin myönteisesti. Kehityksessä on kuitenkin tunnistettu myös on-
gelmallisia piirteitä. Erityisesti on epäilty sääntelyn painopisteen siirtyneen liiaksi 
lakitasolle. Lainvalmistelijoiden tietoisuutta perusoikeusjärjestelmän asettamista 
vaatimuksista epäillään. Lisäksi oikeustieteessä on nostettu keskusteluun kysymys 
politiikan liiasta oikeudellistumisesta ja ylivaltiosääntöistymisestä.

Lainsäädännön kansainvälistymiskehitys on siirtynyt yleisesti, myös Suomen kan-
nalta, 1990-luvun viimeisinä vuosikymmeninä olennaisesti uuteen vaiheeseen. 
Merkittävin ratkaisu on luonnollisesti ollut Suomen EU-jäsenyys. Jäsenyyden eh-
tona oli lainsäädännön laaja-alainen mukauttaminen EU-oikeuden perusvaati-
muksiin. Unionilla on itsenäistä lainsäädäntövaltaa, jota käytetään jäsenvaltioiden 
unionille useilla aloilla siirtämän toimivallan nojalla. Tässä päätöksenteossa on 
osaksi ylivaltiollisia piirteitä, koska määräenemmistöpäätöksenteolla voidaan saat-
taa voimaan myös suomalaisten valtioelinten vastustamaa sääntelyä. Yhteisöjen 
tuomioistuimella on valta valvoa, että jäsenvaltiot käyttävät muullakin kuin uni-
onin toimivallan piiriin kuuluvissa asioissa lainsäädäntövaltaa yhteisön oikeuden 
kanssa sopusoinnussa olevalla tavalla. 
 
Kansainvälistymiskehitykseen kuuluvat myös valtiosopimukset. EU:n ja valtiosopi-
musten lisäksi kansainvälistymismekanismina toimivat erilaiset soft law -tyyppiset 
asiakirjat, kuten laatu- ja turvallisuusstandardit, ammattialojen hyvät käytänteet (co-
des of conduct) ja eettiset ohjeet sekä kansainvälisten järjestöjen erilaiset periaa-
tekannanotot, päätöslauselmat ja suositukset. Osa tällaisesta normistosta on otettu 
osaksi säädettyä oikeutta tai tällaiseen normistoon muutoin tietoisesti nojaudutaan. 

Lainvalmistelutoiminta on eriytymässä omaksi pätevyys- ja osaamisalakseen, jon-
ka vaatimukset poikkeavat muiden lakimiesammattien harjoittamisen vaatimuk-
sista samoin kuin muiden virkamiesten perinteisistä ammatillisista vaatimuksis-
ta. Lainvalmistelua varten on jo kehittynyt omia ammatillisia käytänteitä ja stan-
dardeja. Lainvalmistelun toimintatapoja arvioidaan yleisesti kehittyneissä maissa 
kriittisesti. Tähän arviointiin sisältyy myös lainvalmisteluprosessien jatkuvaa kehit-
tämistä lainvalmistelun laadun parantamiseksi. 

Lainsäädäntötutkimuksesta on myös tullut osa oikeustieteellistä tutkimusta.55  
Tutkimus ulottaa kiinnostuksensa oikeussäännöksen elinkaareen kokonaisuudes-
saan. Tutkimus kohdistuu siihen, millä tavalla lait syntyvät, miten ne valmistellaan 
ja kuinka niistä päätetään. Lainsäädäntötutkimuksen kohteena ovat myös kysy-
mykset siitä, miten lait toteutuvat ja millaisia vaikutuksia niillä on taloudellisesti, 
sosiaalisesti ja ympäristöllisesti.
   

55  Lainsäädäntötutkimuksen ensimmäisen professuuri on perustettu Turun yliopiston oikeustieteelli-
seen tiedekuntaan. 
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Katsaus Suomen lainsäädäntökehitykseen todentaa edellä kuvattuja kehitys-
tekijöitä. Erityisesti taloudellisen toiminnan sääntelyssä kansainväliset vaikut-
teet alkavat nousta miltei hallitsevaan asemaan sääntelykehityksen ohjaajina. 
Lainsäädäntökehityksen suuri linja kansainvälistymiskehityksen tasolla on ollut ja 
tulee olemaan sääntelyn yhdenmukaistuminen. 

Kansallisen lainsäädäntötoiminnan vahva ja yksiselitteinen kehityspiirre on ol-
lut lainsäädännön määrän ja kohdealueen kasvu. Yksittäisissä lakiuudistuksissa 
– varsinkin kokonaisuudistuksissa – säännösten määrä näyttää säännönmukai-
sesti lisääntyneen aiempaan sääntelyyn verrattuna. Tutkitussa aineistossa ei ole 
esimerkkejä perinteisestä derugulaatiosta, mutta kylläkin derugulaatiosta väljem-
mässä mielessä. Tällaista kehitystä on sääntelystrategioiden uudistaminen jousta-
vammiksi, kevyemmin valvotuiksi tai sanktioiduksi. Käytännössä tällaiset säänte-
lystrategiat vaativat toimiakseen lisää oikeudellista sääntelyä. 

Lainsäädännön määrän kasvu on hankalasti mitattavissa. Kehitys tapahtuu lisäksi 
vähin erin ja vaiheittain. Ongelmana on, että mikään toimija ei ole tai koe olevan-
sa vastuussa säännösten muodostamasta kokonaisuudesta. Lainsäädännön kan-
sainvälistymiskehitys näyttää vaikuttavan määräongelmaa lisäävästi. 

Suomalaisessa lainsäädäntökehityksessä on selkeitä esimerkkejä sekä yleislausek-
keisiin että yksityiskohtaiseen sääntelyyn perustuvista malleista. Kehityksen valta-
virta on kohti sääntelyn yksityiskohtaistumista. Yksityiskohtaisuus korostaa usein 
eriytyneeseen sääntelytapaan liittyviä ongelmia: sääntelyn huomattava määrä, 
säännösten jatkuva ja tiheä uudistamisen tarve talouden, tieteen ja tekniikan 
muutosten vuoksi, lainsäädännön selkeyden ja yleiskatsauksellisuuden heikkene-
minen sekä heikompi tietämys lainsäädännön sisällöstä. 

Tutkitusta aineistosta käy ilmi myös julkisen ja yksityisen sääntelyn kasvava vuo-
rovaikutus. Kiistattomalta näyttää, että EU-lainsäädännön merkityksen kasvu on 
vahvistanut tätä kehityspiirrettä. On ennakoitavissa, että tulevaisuuden kehityk-
sessä tämä kehityspiirre vahvistuu samoin kuin erilaisen soft law -aineksen mer-
kitys. Lainsäätäjän kannalta arvioituna viimeksi mainittuun kehitykseen liittyy riski 
siitä, että lainsäädännön merkityksellisiä osia syntyy tosiasiassa kokonaan julkis-
ten toimijoiden vaikutus- ja valvontamahdollisuuksien ulkopuolella.  
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8 YHTEENVETO JA TOIMINTASUOSITUKSET

8.1 Johtopäätökset ja kehittämistarpeet

Yleistä. Lainvalmistelu- ja lainsäädäntötyön kehykset ovat Suomessa muuttuneet 
usealla oikeudenalalla merkittävästi kuluneen kahdenkymmenen vuoden aikana, 
mitä osoittavat toimintaohjelmaa laadittaessa suoritetut selvitykset ja tutkimukset. 

Lainsäädännön kansainvälistymiskehityksen myötä on tarpeen nostaa esille kysy-
mykset siitä, miten suomalaiset valtioelimet, kansalais- ja etujärjestöt sekä asian-
tuntijat kykenevät vaikuttamaan merkitykselliseen kansainvälisen sääntelyn val-
misteluun. Merkittäviä kysymyksiä liittyy myös siihen, miten toimivallan ja vastuun 
jako toimii kansallisen, Euroopan unionin ja kansainvälisen lainsäätäjän suhteessa. 
Kansainvälistymiskehitys johtaa väistämättä myös tarkastelemaan, missä asioissa 
ja millä tavoin kansalliselle lainsäätäjälle jää kansallista liikkumavaraa omaehtoi-
sille lainsäädäntöratkaisuille.  

Oikeusjärjestys monimutkaistuu sääntelyn määrän ja yksityiskohtaisuuden kas-
vaessa. Uudesta sääntelystä osa korvaa aikaisempaa sääntelyä, mutta valtaosin 
kysymys on muutoksista olemassa olevaan lainsäädäntöön. Sovellettava lainsää-
däntö muodostuu yhä kasvavasta määrästä eri ikäisiä säädöksiä, joiden keskinäi-
set suhteet voivat jäädä valmistelutyössä hahmottamatta ja ratkaisematta. 

Tällaisessa sääntely-ympäristössä vastuuta oikeusjärjestyksen tasapainoista kehi-
tyksestä ei ole millään yksittäisellä vastuutaholla. Oikeusjärjestyksen koherenssin 
ylläpitäjäksi nähty perustuslain tulkintajärjestelmä on itse merkittävä selitystekijä 
sille, miksi lainsäädännön määrä ja yksityiskohtaisuus ovat lisääntyneet. 

Määrällinen kehitys. Sääntelyn määrällisen ja laadullisen kehityksen kannal-
ta keskeisin muutos on ajoitettavissa ETA-jäsenyysvaiheen valmisteluvaiheeseen 
vuodesta 1991 alkaen. Tätä muutosta kuvaavat hyvin myös tilastotiedot. Vuonna 
1991 säädöskokoelmassa julkaistiin ennätykselliset 1 735 säädöstä, joista lakeja 
oli 575 (33 %). Kehitys jatkui samansuuntaisena seuraavina vuosina. EU-jäse-
nyyden ensimmäisenä vuonna 1995 julkaistiin 1 809 säädöstä, joista lakeja oli 
791 (44 %).  Tämän jälkeen säädösten lukumäärät ovat pienentyneet. Sääntelyn 
määrää lisäävät säädöskokoelman ulkopuolella ministeriöiden määräyskokoelmis-
sa julkaistavat oikeussäännökset ja viranomaisohjeet. Erityisen merkityksellistä 
tällainen sääntely on esimerkiksi ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousmi-
nisteriön hallinnonaloilla. 

EU-lainsäädännön viime vuosien kehityspiirteenä on siirtymä direktiiveistä entistä 
enemmän suoraan sovellettaviin asetuksiin. Sisällöllisesti EU-instrumentit eivät ole 
kuitenkaan selväpiirteisiä. Tavanomaista on, että asetuksia joudutaan täsmentä-
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mään muutoinkin kuin vain kansallisten viranomaistoimivaltuuksien määrittämi-
seksi.  

Määrällisesti EU-lainsäädäntö on hyvin mittavaa. Komission vuonna 2003 julkaise-
massa tiedonannossa EU-lainsäädännön määräksi arvioitiin tuolloin yhteensä noin 
14 500 säädöstä (virallisen lehden sivuina 97 000). Vuosia 1999–2003 koskevien 
tietojen perusteella voidaan arvioida, että neuvosto, parlamentti ja komissio ovat 
antaneet yhteensä lähes 5 000 asetusta tai direktiiviä sekä runsaasti muuta lain-
säädäntöä. EU-lainsäädännöllä on lisäksi merkittävä tulkintavaikutus. 

Säädöskokoelman ja hallituksen esitysten sivumäärien huomattava kasvu viittaa-
vat sääntelyn yksityiskohtaisuuden lisääntymiseen. Lakien osuus kaikista julkais-
tuista säännöksistä on ollut 40 prosenttia tai enemmän vuosina 1993, 1995, 1999 
ja 2002–2005. Vuonna 2005 hallituksen esityksissä oli yhteensä yli 8 100 sivua. 
Tämä sivumäärä on 2,5 kertaa suurempi kuin hallituksen esitysten sivumäärä 
vuonna 1985.

Tarkasteltuna ajanjaksona, erityisesti vuosina 1995–2005, useilla hallinnonaloilla 
on suoritettu laajoja lainsäädäntöuudistuksia, jotka osaltaan selittävät säädösten 
määrän kehitystä. Tällaisia ovat esimerkiksi liikenne- ja viestintäministeriön hal-
linnonalalla viestintämarkkinoiden mittava lainsäädäntöuudistus sekä ympäristö-
ministeriön hallinnonalalla uudistettu maankäyttö- ja rakennuslainsäädäntö, luon-
nonsuojelulainsäädäntö ja ympäristönsuojelulainsäädäntö. 

Oikeusministeriön hallinnonalalla on valmisteltu uudistettu holhouslainsäädän-
tö, ulosottolainsäädäntö, konkurssilainsäädäntö, hallintomenettelylainsäädän-
tö ja julkisuuslainsäädäntö, minkä lisäksi oikeudenkäyntejä koskeviin lakeihin 
on tehty merkittäviä muutoksia. Myös yhteisöjä koskeva lainsäädäntö on uudis-
tettu (osakeyhtiölaki, osuuskuntalaki, eurooppayhtiöitä koskeva lainsäädäntö). 
Rikoslainsäädännön yleisen osan uudistuksen myötä rikoslainsäädännön koko-
naisuudistus on käytännössä saatettu päätökseensä. 

Kauppa- ja teollisuusministeriö on uudistanut energiamarkkinoiden lainsäädäntöä 
ja kilpailulainsäädäntöä. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla on uudistet-
tu eläkelainsäädäntöä. Työministeriö on uudistanut työsopimus-, työturvallisuus- 
ja vuosilomalainsäädännön. Sisäasiainministeriön hallinnonalalla on uudistettu 
muun muassa ulkomaalaislainsäädäntö.   

Valmistelukulttuurin muutos. ETA-jäsenyysvaiheessa ja valmisteltaessa EU-
jäsenyyttä kansalliseen lainsäädäntöön tuotiin nopeassa tahdissa, pääosin virka-
miesvalmistelussa, huomattava määrä uutta säädösaineistoa. Tätä EU-pohjaista 
säädösaineistoa omaksuttiin lainsäädäntöön joko sellaisenaan tai puitelainsää-
däntötyyppisesti tarkemman sääntelyn jäädessä lukuisten valtuutussäännösten 
varaan. Sopeuttaminen kansalliseen oikeusjärjestykseen tapahtui varsin mekaa-
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56  Mallin 1. tasolla valmistellaan EU:n puitelainsäädäntöä ja asetuksia, joiden tarkoituksena on tur-
vata nopea ja yhdenmukainen täytäntöönpanojärjestelmä. Mallin 2. tasolla on erillisellä direk-
tiivillä perustettu Arvopaperikomitea, joka on komissiota avustava sääntelykomitea. Komiteassa 
päätetään käytännössä puitelainsäädännön täytäntöönpanon yksityiskohdista ja päivittämisestä. 
Komiteaa avustaa kansallisten valvontaviranomaisten neuvoa-antava ryhmä. Mallin 3. tasolla toi-
mii jäsenvaltioiden ja niiden kansallisten valvontaviranomaisten tiiviimpi yhteistyöverkosto, jonka 
tehtävä on pyrkiä yhdenmukaistamaan sääntelyä koskevia tulkintoja. Mallin 4. taso tarkoittaa ko-
mission tehostettua täytäntöönpanon valvontaa. 

nisesti säätämällä joko uutta laintasoista normistoa tai alemmanasteista normis-
toa.   

Sääntelyn kehittämisen kannalta samaan aikaan tapahtui toinen merkittävä muu-
tos, kun aikaisemmin vakiintuneesti käytetystä laajapohjaisesta komiteavalmiste-
lusta siirryttiin pienempiin valmistelukokoonpanoihin tai kokonaan virkamiesval-
misteluun. Valmistelupohjan kaventumiseen johtivat käytännön syyt, erityisesti 
valmistelussa edellytetty vaatimus saada lainsäädäntöä aikaan nopeasti. Sama 
nopeusvaatimus koski myös kansallista lainsäädäntöä sen vuoksi, että 1990-luvun 
alkuvuosina lainsäädäntötoimia tarvittiin erityisesti taloudellisen laman seuraus-
vaikutusten hallintaan.      

Valmistelukulttuurin muutokseen ovat vaikuttaneet taustatekijöinä myös lainval-
mistelutyön entistä syvempi mieltäminen kunkin ministeriön vastuulla olevaksi 
työksi. Tässä sektorikohtaisessa valmistelussa ovat korostuneet erilaiset tekniset 
seikat sekä virkamiehillä olevan asiantuntemuksen tarve, jolloin valmistelun laaja-
pohjaisuus on jäänyt taka-alalle. Kehitykseen on epäilemättä vaikuttanut samalla 
yleistynyt käytäntö antaa toimeksiantotehtävät muodossa, jossa edellytetään eh-
dotuksen tekemistä luonnoksena hallituksen esitykseksi.  

Sektorikohtaista valmistelua on voimistanut samansuuntainen kehitys EU-lainsää-
dännön valmistelussa. Myös komission oma lainvalmistelu perustuu direktoraatti-
jaottelulle. Kansallinen valmistelu tapahtuu pääosin asianomaisessa vastuuminis-
teriössä, vaikkakin EU-asioiden valmistelujärjestelmässä on myös eri hallinnonalo-
jen näkemyksiä yhteen sovittavia elementtejä.

EU-lainsäädännön vaikutus. Tarkasteltaessa tilannetta yli 10-vuotisen EU-jäse-
nyyden ajalta, voidaan havaita, että EU:n oikeusjärjestelmässä täytäntöönpanotoi-
mien tehokkuudelle asetettavat vaatimukset lisäävät osaltaan sekä sääntelyn määrää 
että yksityiskohtaisuutta. Komission ja yhteisöjen tuomioistuimen tulkintakäytännöt 
vaikuttavat samansuuntaisesti jättäen vähän tilaa yleispiirteisemmälle sääntelylle tai 
sääntelyn aidolle sopeuttamiselle osaksi kansallista oikeusjärjestystä. 

Sääntelyn määrään ja yksityiskohtaisuuteen liittyy EU-lainsäädännön osalta myös 
sääntelykomiteoiden lisääntynyt käyttö. Merkittävä käytännön vaikutus on ollut 
arvopaperimarkkinoita ja pankki- ja vakuutussektorin lainsäädännön valmistelus-
sa käytettävällä neliportaisella ns. Lamfalussy-mallilla56, jonka käytön seurauk-
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sena vastuu sääntelyn valmistelusta on siirtynyt erikseen asetetuille komiteoille 
(esimerkiksi vuonna 2001 perustetulle Euroopan Arvopaperikomitealle, ESC). 

EU:n täytäntöönpanosääntely on määrällisesti erittäin runsasta eikä siinä ole 
välttämättä kysymys merkitykseltään teknisestä sääntelystä.  Valmistelutapansa 
vuoksi täytäntöönpanosääntely jää EU-lainsäädännön yhteensovitusjärjestelmän 
ulkopuolelle. Tällöin ei myöskään ole käytettävissä etukäteisiä keinoja sen var-
mistamiseksi, että näin valmisteltu sääntely pysyy direktiivin puitteissa tai että se 
voidaan ongelmitta toteuttaa perustuslain ja muun lainsäädännön puitteissa. 

EU-valmistelukoneisto voi siten joillakin sektoreilla tuottaa sääntelyä, joka ei täytä 
valmistelun avoimuuden vaatimuksia ja jonka laaja ja yksityiskohtainen säädös-
tuotos ei sovellu kansalliseen oikeusjärjestykseen. Eräillä lainsäädännön aloilla, 
kuten rahoitusmarkkinoiden sääntelyssä, EU-sääntely perustuu entistä enemmän 
yksityiskohtaisiin globaaleihin standardeihin, joita puolestaan leimaa anglo-ame-
rikkalainen sääntelyperinne. Kumpikin kehityssuunta on vahvistanut sääntelyn yk-
sityiskohtaisuuden lisääntymistä ja määrän kasvua. 

EU-lainsäädännön kehityspiirteenä vahvistuu toisaalta ohjauskeinojen monipuolis-
tuminen. Esimerkiksi kilpailuoikeuden ja valtion tukien alueella käytetään erilaisia 
ohjaavia suuntaviivoja. Kansallisessa lainsäädännössä viranomaisohjauksen käyt-
tö ei ole edennyt vastaavalla tavalla, koska tätä ohjauskeinoa on pidetty perus-
tuslakivaliokunnan käytännössä alemmanasteiseen norminantoon helposti sekoit-
tuvana. EU-lainsäädännössä voimistuvat sääntelyn määrän lisääntyessä selkeästi 
pehmeämmät sääntelykeinot ja erilaiset soft law -ainekset  

Kansallinen valmistelurakenne tukee lähinnä sellaisten EU-lainsäädäntöehdotus-
ten käsittelyä, joissa on kysymys jo varsin pitkälle muotoutuneesta säädösehdo-
tuksesta. EU-lainsäädännön valmistelun yhteensovitusjärjestelmä jättää vähäisel-
le tuelle proaktiivisen etukäteisen vaikuttamisen EU:ssa suunnitteilla oleviin lain-
säädäntötoimiin ja yleisempiin toimintalinjauksiin. 

Perustuslain vaikutus. Kansallisesti tarkasteltuna on tapahtunut siirtymää ylei-
sestä sääntelystä yksityiskohtaisempaan sääntelyyn. Tähän kehitykseen on vai-
kuttanut erityisesti perustuslain voimaantulo. Perustuslaissa edellytetään perus-
oikeuksien sisällön määrittämisen ja toisaalta rajoittamisen osalta yksityiskohtais-
ta ja tarkkarajaista lakitasoista sääntelyä (perustuslain 6–22 §). Perustuslaissa 
edellytetään myös alemmanasteiseen norminantoon valtuuttavien säännösten 
yksityiskohtaisuutta ja tarkkarajaisuutta (perustuslain 80 §).  Perustuslakiin sisäl-
tyy lisäksi yli 70 muuta lakivarausta, joiden mukaisesti sääntely tulee toteuttaa 
laintasoisesti. Merkittäviä lakivarauksia liittyy erityisesti kuntien itsehallinnolliseen 
asemaan ja kuntien tehtäviin, verotusvallan käyttöön ja julkisten hallintotehtävien 
hoitamiseen. 
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Valtaosa vuosittain annettavista lainsäädännön muutoksista kohdistuu voimas-
sa olevan lainsäädännön muuttamiseen (yleensä neljä viidesosaa esityksistä). 
Näissä muutoksissa on viimeisten vuosien aikana toistuvasti esitetty, että kysy-
mys on samalla perustuslain säädöstasoa koskevien vaatimusten tarkistamises-
ta. Käytännössä säädöstason nosto tapahtuu usein mekaanisesti sisällyttämällä 
aikaisemmin annettuja alemmanasteisia säännöksiä sellaisenaan lakiin. Tällainen 
menettely heikentää osaltaan sääntelyn laatua. Sääntelyn lisääntyminen ja yksi-
tyiskohtaistuminen vähentävät samalla yleislainsäädännön merkitystä. 

Valmistelijoiden taidot. Valmistelutehtävissä toimivilla on hyvin erilaiset valmiu-
det. Koska valmistelijoista merkittävä osa on perustellusta syystä muita kuin juris-
teja, lainvalmistelussa tarvittavat keskeiset juridiset taidot voivat olla vähäisiä. 

Ministeriökohtaisessa valmistelussa ei muun ohella tämän johdosta aina ole kyetty 
takaamaan hallituksen esitysten moitteetonta laatua erityisesti suhteessa valtio-
sääntöoikeuteen, minkä lisäksi merkittäviä puutteita esiintyy suhteessa muuhun 
julkisoikeuteen kuuluvaan sääntelyyn (hallinto-oikeus, rikosoikeus, informaatio-
oikeus) sekä yksityisoikeuden eräillä osa-alueilla, kuten suhteessa vahingonkor-
vausoikeuteen. 

Oikeusjärjestyksen hallintaan liittyvät laatuongelmat ovat niin laajoja, että niihin 
ei pystytä tehokkaasti puuttumaan nykyisenkaltaisella ohjaus- ja tukijärjestelmäl-
lä, jossa vaikuttavimmat keinot ovat oikeusministeriöltä valmisteluvaiheessa pyy-
dettävät lausunnot ja toisaalta hankkeen viimeistelyvaiheessa säädösehdotusten 
tarkastaminen. Valmistelussa tarpeellisten tietojen ja taitojen puutteita esiintyy 
myös vaikutusarviointien laadinnassa ja teettämisessä sekä vaihtoehtoisten sään-
telykeinojen selvittämisessä ja harkinnassa.  

Valmistelijoiden tietojen ja taitojen ylläpitämisen ja kehittämisen tueksi ei ole ke-
hitetty tehokkaita valtioneuvostotasoisia tietoteknisiä ratkaisuja. Viimeksi vireillä 
olleissa tietoteknisen tuen hankkeissa on ollut näkökulmana toisaalta valmiste-
lun seurannan ja johtamisen tietotarpeet (säädösvalmistelun tieto- ja tietohallin-
totuki -työryhmä), toisaalta ministeriökohtaisesti tapahtuva tietotuen lisääntyvä 
käyttö lainvalmistelun apuna (säädösvalmistelun tietotuen kehittämistyöryhmä). 
Kummassakaan hankkeessa ei ole ollut kysymys siitä, että valmistelijoiden käyt-
töön kehitettäisiin valtioneuvoston tasolla yhteinen sovellustietokanta, joka tukisi 
monipuolisesti lainvalmistelua (oppaat, laintarkastus, keskeiset sisältökysymykset 
oikeusjärjestyksen kehittämisen kannalta). Tietämys näistä seikoista vaikuttaa 
olennaisesti lainvalmistelun laatuun. 

Tietokannalla voitaisiin tukea erityisesti oikeusministeriön tehtävää vastata lain-
valmistelun yleisestä tuesta ja laintarkastuksesta. Käytännössä tämä merkitsisi, 
että tietokannassa voitaisiin julkaista edellä tarkoitettujen osioiden lisäksi oikeus-
ministeriön lausuntoja. Oikeusministeriön lausunnot jäävät nykykäytännössä lau-
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sunnon pyytäneen ministeriön ja sielläkin yleensä asianomaisten valmistelijoiden 
käyttöön. 

Sääntelykierre. Yksityiskohtainen sääntelytapa, olipa sääntelytapa sitten EU-
oikeudesta tai kansallisista syistä johtuvaa, altistaa sääntelyn samalla jatkuvil-
le tilkkutäkkimäisille muutoksille. Tämä puolestaan sitoo lainvalmisteluresursseja 
laajempien muutosten suunnittelusta ja valmistelusta. 

Tiukasti ja laajasti säännellyssä ympäristössä tilaa sääntelyn vaihtoehtojen tutki-
miselle ja selvittämiselle jää niukalti.  Sama huomio koskee myös sääntelyn vai-
kutusten arviointeja.   

Sääntely-ympäristö kehittyy eräänlaiseen sääntelykierteen tilaan, jossa sääntely 
ruokkii ja vaatii uutta sääntelyä eikä sääntelyn koherenssia ja sitä myöten laa-
tua enää kyetä ylläpitämään kaikilta osin. Sääntelyn tehokkuus vähenee ja sa-
malla sääntelyn oikeusvarmuutta lisäävät tekijät alkavat menettää merkitystään. 
Sääntely ei enää ole ennakoitavissa ja hallittavissa olevaa, ja tämä ongelma koh-
distuu kaikkiin yhteiskunnan toimijoihin. 

Oikeusvarmuuden ja ennakoitavuuden vähenemistä edistää osaltaan se, että lain-
säädännön muutosten vaikutuksia muuhun lainsäädäntöön toteutetaan eri ta-
voin ja eri tarkkuudella. Muutosten haltuunotto ratkaistaan usein yleisviittauksilla 
muuhun lainsäädäntöön. Viittaustekniikkaa käytettäessä tieto voimassa olevasta 
lainsäädännöstä avautuu vaikeasti sellaiselle henkilölle, jolla ei ole juridisia perus-
tietoja.   

Valmistelun avoimuus. Valtioneuvoston tasolla on viime vuosina kehitetty eri-
laisia hankkeiden julkisuutta lisääviä mekanismeja (esimerkiksi HARE-rekisteri, 
hankkeista tiedottaminen kotisivuilla). Osa ministeriöistä julkaisee (sähköisesti tai 
muutoin) puolivuosittaisesti päivitettävää hankeluetteloa, johon on koottu perus-
tiedot vireillä olevista hankkeista.  Eräs julkisuusvajetta aiheuttava käytäntö on se, 
että huomattavasta määrästä hallituksen esityksen tekemiseen johtavista hank-
keista ei tehdä mitään toimeksiantoa. Valmistelun läpinäkyvyyskään ei aina toteu-
du tavalla, jota sääntely-ympäristön tavoitteellinen kehittäminen edellyttäisi.

Suomalaisen järjestelmän perustana oleva avoimuus ja sääntelyn kohteiden 
hyvä mahdollisuus tulla kuulluiksi sääntelystä ovat järjestelmämme vahvuuk-
sia. Valmistelun läpinäkyvyys ei kuitenkaan aina toteudu tyydyttävällä tavalla. 
Merkittävä osa lainvalmistelusta toteutuu virkatyönä, jonka toimeksiantoja ja vai-
heita ei erikseen dokumentoida. 

Poliittisen ohjauksen satunnaisuus. Toimintaohjelmaa laadittaessa on kiinni-
tetty huomiota siihen, että aloitteet lainvalmisteluhankkeisiin tulevat eri lähteistä. 
Kehitys oikeudenaloilla etenee tästä syystä tosiasiassa hyvin eri tavoin sekä ajal-
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lisesti että sisällöllisesti. Eräillä oikeudenaloilla kehitys on hyvin staattista ja aloit-
teet lainvalmisteluun ja lain muutoksiin tulevat suppeista asiantuntijapiireistä. 

Toisilla oikeudenaloilla muutosaloitteet saattavat olla vain reagointia yksittäisiin 
havaittuihin epäkohtiin. Ministeriöiden toimintatavoissa ja lainsäädäntökulttuu-
reissa on eroja, jotka lisäävät sääntelyn eritahtisuutta ja siten välillisesti myös 
sääntelyn sisällöllistä eriytymistä. 

Lakien vaikutusten systemaattisen seurantatiedon puuttuessa muutosimpulssit 
jäävät usein yksittäisten havaittujen epäkohtien korjaamiseksi.     

Puutteellinen valtioneuvostotason koordinaatio. Valtioneuvostotasoinen 
sääntelyhankkeiden koordinointi on edelleen puutteellista. Valtioneuvoston piiris-
sä koottava puolivuotislistaus annettavista hallituksen esityksistä on tarkoitettu 
hallituksen ja eduskunnan työn yhteensovittamisen välineeksi. Yhteinen suunnit-
teluväline, jolla voitaisiin asettaa valtioneuvoston piirissä yleisiä ja yhteisiä sää-
döspoliittisia tavoitteita lainsäädännölle, puuttuu.  Käytettävissä olevat suunnitte-
lu-, seuranta- ja valvontakeinot eivät riitä varmistamaan lainsäädäntötuotannon 
hyvää ja oikeusjärjestystä johdonmukaisesti kehittävää lopputulosta.

Sitoutuminen. Aikaisempien sääntelyn kehittämistoimien tulokset ovat jääneet 
varsin vähäisiksi. Kehittämistoimien edellyttämistä resursseista ei ole huolehdittu 
tai resurssien osoittaminen on jäänyt vajaaksi. Eri osapuolten aito sitoutuminen 
kehittämistoimiin on puuttunut. Kehittämistoimien toteutumista ei myöskään ole 
systemaattisesti seurattu. 

Puutteet sitoutumisessa, täytäntöönpanossa ja seurannassa on todettu selkeästi 
lainvalmistelun kansliapäällikkötyöryhmän vuoden 2005 mietinnössä eikä tilannet-
ta ole ollut syytä arvioida toisin tämän työn kuluessa. Aikaisemmissa hankkeissa 
ei myöskään ole ollut mukana yhtä edustavasti yhteiskunnan eri toimijoita, joten 
sitoutuminen kehittämistavoitteisiin on enimmillään toteutunut suppeasti valtio-
neuvoston piirissä.  

Lainvalmistelun vaikutus kilpailukykyyn ja hyvinvointiin. Hyvällä ja hyvin 
valmistellulla lainsäädännöllä voidaan edistää sekä kansalaisten hyvinvointia että 
yritysten kilpailukykyä. Hyvinvoinnin edistämisellä vahvistetaan pohjoismaisen hy-
vinvointivaltio- ja oikeusvaltioperinteen mukaista, oikeudenmukaista ja turvallista 
yhteiskuntaa, jossa ihmisten ja yritysten oikeudet ja velvollisuudet toteutuvat yh-
denvertaisesti. Kilpailukyvyn edistämisellä vahvistetaan suomalaisyritysten toimin-
taedellytyksiä sekä sitä kautta kansantalouden taloudellista perustaa ja mahdolli-
suuksia ihmisten taloudellisen hyvinvoinnin edistämiseen. 

Lainvalmistelun vaikutuksia kilpailukykyyn ja hyvinvointiin ei kuitenkaan ole riittä-
vän systemaattisesti otettu huomioon valmistelutyössä. Suomessa ei esimerkiksi 
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ole juurikaan harjoitettu lainsäädäntötutkimusta, jossa eräänä painopistealueena 
olisi selvittää taloustieteellisen argumentaation roolia ja merkitystä lainsäädäntö-
toiminnan taustatekijänä ja kehittäjänä.  

Yhteenveto keskeisistä ongelmista. Lainvalmistelun keskeisiksi ongelmiksi 
ovat edellä toimintaohjelmassa esitetyn perusteella hahmottuneet: 

- sääntelyn määrän ja yksityiskohtaisuuden jatkuva kasvu
- valmistelun etupainotteisuuden heikko toteutuminen
-  valmistelun tietopohjan puutteet (taloudelliset vaikutukset, yritysvaikutukset, 

muut vaikutukset ja sopeutuminen oikeusjärjestyksen kokonaisuuteen, val-
mistelua tukevan lainsäädäntötutkimuksen vähäisyys)

-  lainvalmistelun valtioneuvostotasoisen strategisen suunnitelmallisuuden heik-
ko toteutuminen

- EU-lainsäädäntöön vaikuttamisen reaktiivisuus
-  edellä mainituista syistä johtuva lainvalmistelun tosiasiallisen läpinäkyvyyden 

väheneminen. 

Toimintaohjelmassa esitetään jäljempänä ongelmien ratkaisemiseksi keinovalik-
koa, jonka toimenpiteet ovat jaoteltavissa kolmelle eri tasolle eli valtioneuvoston 
tasolle, eri hallinnonalojen tasolle ja hankekohtaiselle tasolle. 

Nämä toimenpiteet on tarkoitettu vaikuttamaan läpäisyperiaatteen mukaisesti si-
ten, että säädöspoliittiset toimet ohjaavat merkittävien hankkeiden suunnittelua ja 
toteuttamista sekä asettavat muutoin strategisia oikeusjärjestyksen kehittämisen 
tavoitteita. Säädöspoliittisiin toimiin kuuluu samalla panostus vaikutusarviointien 
suorittamisen tukemiseen sekä lainsäädäntötutkimukseen. 

Kunkin hallinnonalan tasolla toteutettaisiin sekä yleisluontoisia lainsäädäntöperiaat-
teita että jäljempänä tarkemmin esiteltäviä toimintasuosituksia. Yleisluontoisissa 
periaatteissa ja toimintasuosituksissa korostetaan näkökulmana lainsäädännön 
vaikutusta hyvinvointiin ja kilpailukykyyn. 

Hankekohtaisella tasolla paremman sääntelyn toimintaohjelman toteuttaminen 
merkitsee ennen kaikkea kunkin ministeriön lisääntyvää panostusta lainvalmiste-
lun keskeisiin osa-alueisiin (valmistelijoiden osaaminen ja kannustus lainvalmiste-
lun asiantuntemuksen lisäämiseen, sisäiset menetelmät valmistelun laadun valvo-
miseksi, johdon vastuu ja vaikutusarviointien suorittaminen).   

Toimintaohjelmaa laadittaessa ei ole tehty selvityksiä lainvalmistelun nykyisistä 
resursseista. Aikaisempien ja varsin tuoreiden resurssiselvitysten perusteella voi-
daan sinänsä päätellä, että keskeinen lainsäädännön laatuun vaikuttava tausta-
tekijä on lainvalmisteluun käytettävien resurssien vähyys ja muun ohella tästä 
tekijästä aiheutuva hankkeiden toteuttamista haittaava aikapula. 
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Toimintaohjelman puitteissa toteutettavat toimet voivat joltain osin auttaa käy-
tettävissä olevien resurssien kohdentamiseen tarkoituksenmukaisella tavalla. 
Resurssien niukkuudesta johtuva lainvalmistelun laatuun vaikuttava perusongel-
ma vaatii kestäviä ratkaisuja ja rakenteita.   

8.2 Sitoudutaan noudattamaan hyvän säädösvalmistelun 
periaatteita

Paremman sääntelyn toimintaohjelman lähtökohtana on, että hyvällä ja hyvin 
valmistellulla lainsäädännöllä voidaan edistää sekä kansalaisten hyvinvointia että 
yritysten kilpailukykyä. Hyvinvoinnin edistämisellä vahvistetaan pohjoismaisen hy-
vinvointivaltio- ja oikeusvaltioperinteen mukaista, oikeudenmukaista ja turvallista 
yhteiskuntaa, jossa ihmisten oikeudet toteutuvat yhdenvertaisesti. Kilpailukyvyn 
edistämisellä vahvistetaan suomalaisyritysten toimintaedellytyksiä sekä sitä kaut-
ta kansantalouden kasvuedellytysten turvaamista ja mahdollisuuksia ihmisten ta-
loudellisen hyvinvoinnin edistämiseen.

Hyvällä lainsäädännöllä voidaan useissa tapauksissa merkittävästikin vaikuttaa 
sekä hyvinvointiin että yritysten ja yksityisten kilpailukykyyn, eikä näitä tule aset-
taa vastakkain vaan tarkastella olennaisesti toisiinsa liittyvinä ja toisiaan täydentä-
vinä tavoitteina. Koko kansantalouden näkökulmasta yritysten kilpailukyvyn kautta 
syntyvä menestyvä talous ja innovaatiot ovat perusta hyvinvointipalveluiden ja so-
siaalisen turvallisuuden rahoittamiselle ja toteuttamiselle. Tämän vuoksi säädös-
valmistelussa sitoudutaan kiinnittämään riittävästi huomiota lainsäädännön vaiku-
tuksiin yritysten ja yksityisten kilpailukykyyn sekä ottamaan kilpailukykynäkökoh-
dat huomioon yhtenä säädös- ja yhteiskuntapolitiikkaa ohjaavana seikkana.

Lainsäädännöllä on luonnollisesti vaikutusta ihmisten hyvinvointiin erittäin laajas-
ti. Sisällöllisten ratkaisujen ja niiden merkityksen ohella yksi hyvinvoinnin kan-
nalta keskeinen tekijä on oikeuden saatavuus ja toimivuus. Viranomaisten pää-
tökset ovat merkittäviä yleensä inhimilliseltä ja taloudelliselta kannalta, mutta ne 
vaikuttavat lisäksi laajemminkin koko yhteiskunnan kilpailu- ja toimintakykyyn. 
Hyvinvoinnin tuottaminen on ensisijaisen tärkeää. Luottamus yhteiskuntaan ja 
sen toimijoihin sekä lainsäädäntöön lisää yksilöiden resursseja ja sitä kautta myös 
koko yhteiskunnan resursseja.

Lainsäädäntö vaikuttaa yritysten kilpailukykyyn ja yksityisten taloudelliseen hyvin-
vointiin useilla eri tavoilla. Tärkeintä on suomalaisesta lainsäädännöstä yhdessä 
Suomessa harjoitettavaan yritystoimintaan ulottuvan kansainvälisen sääntelyn 
kanssa muodostuvan sääntely-ympäristön ja toimintaedellytysten toimivuus koko-
naisuutena. Lainsäädännön laatu muodostuu sekä oikeusjärjestyksen raken-
teellisesta selkeydestä että yksittäisten säädösten laadusta. Eri laeilla ja jopa 
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yksittäisillä säännöksillä voi olla merkittäviä vaikutuksia yritysten ja yksityisten 
kilpailukykyyn ja taloudelliseen hyvinvointiin. Nämä vaikutukset on ensin tunnis-
tettava riittävän laadukkaalla vaikutusarvioinnilla ja siten otettava huomioon sää-
dösvalmistelussa.

Sääntelyn kilpailukyky- ja hyvinvointivaikutuksia on myös systemaattisesti seu-
rattava. Sääntelyn laadun kehittäminen edellyttää säädösmuutosten vaikutusten 
pitkäjänteistä seurantaa sekä systemaattista ja vakiintuneesti käytettäviin indi-
kaattoreihin perustuvaa vertailutiedon keräämistä ja hyödyntämistä. Erityisesti 
yritysten toimintaympäristön kilpailukyvyn kehittymistä on tarpeen seurata kan-
sainvälisen vertailutiedon ja vertailututkimusten perusteella.  

Paremman sääntelyn toimintaohjelman keskeinen vaatimus on, että kaikessa sää-
dösvalmistelussa on otettava huomioon hyvinvointivaikutusten sekä yritysten, yk-
sityisten ja kansantalouden kilpailukyvyn kannalta merkittävät hyvän sääntelyn 
periaatteet. Suomalaisen sääntely-ympäristön mahdollisimman suotuisien kilpailu-
kyky- ja hyvinvointivaikutusten turvaamiseksi sitoudutaan säädös- ja yhteiskunta-
politiikassa sekä  säädösvalmistelussa noudattamaan seuraavia periaatteita:

Yleiset hyvinvointia ja kilpailukykyä edistävät 
lainsäädäntöperiaatteet 

1.  Säädösvalmistelun ja lainsäädännön on oltava ennakoitavaa ja 
avointa. Sidosryhmien osallistuminen ja vaikutusmahdollisuudet 
on turvattava.

Ennakoitavuuden turvaamiseksi sitoudutaan noudattamaan hyvän säädösvalmistelu-
käytännön periaatteita siten, että säädösten ja säädösmuutosten valmistelu perustuu 
avoimesti ilmaistuihin tavoitteisiin ja valmisteluprosessi on avoin. Säädösvalmistelussa 
kuullaan aidosti sidosryhmiä ja punnitaan erilaisia vaihtoehtoja. 

Ennakoitavuuden turvaamiseksi vältetään yllätyksellisiä ja ilman riittäviä perustei-
ta tehtäviä äkillisiä lainsäädännön muutoksia. 

Lainsäädännön muutoksissa otetaan huomioon yritysten ja yksityisten mahdolli-
suudet sopeuttaa toimintansa muutoksiin. Muutoksien edellyttämien toimien suo-
rittamiselle varataan kohtuullinen aika.

Ennakoitavuuden turvaaminen edellyttää systemaattista lainsäädännön vaikutus-
ten arviointia, joka perustuu riittävään vertailutietoon ja täsmällisiin indikaattorei-
hin. Säädösten vaikutusarvioinnin tärkeimpiä seikkoja ovat yritys-, tuottavuus- ja 
kilpailukykyvaikutusten selvittäminen sekä yleensäkin säädöksen käyttäytymis-



161

vaikutusten riittävä selvittäminen taloudellisen toiminnan näkökulmasta ja muista 
relevanteista näkökulmista.

2. Sääntelyn on oltava hallittavaa ja ymmärrettävää. 

Sääntelyn määrän liiallinen kasvu heikentää eri toimijoiden mahdollisuuksia ym-
märtää säädösten sisältöä. Tämän vuoksi kaikentasoinen sääntely pyritään pi-
tämään sekä sisällöltään että systemaattiselta rakenteeltaan mahdollisimman 
selkeänä, yksinkertaisena ja ymmärrettävänä siten, että ymmärrettävyyttä arvi-
oidaan myös kansalaisen ja pienyrittäjän näkökulmista. Teknisesti tai muutoin eri-
tyisten sääntelyalojen osalta erityistä huomiota kiinnitetään siihen, että sääntely 
säilyy laadullisesti ja määrällisesti hallittavana ja että sääntely sopeutuu osaksi 
muuta sääntely-ympäristöä.   

Säädöstaso määritetään perustuslain vaatimukset huomioon ottaen. 
Yleislainsäädännössä jo säännellyt seikat otetaan huomioon harkittaessa, tarvi-
taanko erityislainsäädännössä tästä välttämättömiä poikkeuksia tai täsmennyksiä.  
Samaan asiaan tai ilmiöön jo kohdistuva muu sääntely ja itsesääntelyn mahdolli-
suudet otetaan samoin huomioon. 

Päällekkäistä laintasoista tai useisiin säädöstasoihin perustuvaa saman oikeu-
dellisen ilmiön sääntelyä puretaan ja vähennetään kaikissa säädöshankkeissa. 
Sääntelyn yksinkertaistamistoimet kirjataan osaksi valmisteluhankkeen toimek-
siantoa, jollei tästä ole erityisen perustellusta syystä aihetta poiketa.    

Keskeisen tavallisia kansalaisia ja yrityksiä koskevan lainsäädännön tulee toteutua 
siten, että tarpeet turvautua viranomais- tai muuhun asiantuntija-apuun jäävät 
mahdollisimman vähäisiksi. 

3.  Lainsäädännön on oltava sisällöltään joustavaa ja soveltamis-
alaltaan selkeää. 

Lähtökohdaksi tulee asettaa sellaisten sääntelymallien noudattaminen, jotka anta-
vat riittävästi joustavuutta lainsäädännön soveltamiseen eri tilanteisiin ja erityises-
ti lainsäädännön toteuttamiseksi tarvittaviin julkisten viranomaisten, yksityisten ja 
yritysten prosesseihin ja toimintoihin. Yrityksille ja yksityisille tulee antaa riittäväs-
ti joustavuutta sekä keskinäisten suhteidensa järjestämisessä että taloudelliseen 
toimintaan sovellettavan lainsäädännön soveltamisessa.  

Joustavuutta toteutettaessa otetaan huomioon eri lainsäädäntölohkoilla vallitsevat 
erot. Esimerkiksi veron määrästä ja verovelvollisuuden perusteista on säädettävä 
tarkkarajaisesti lailla, koska lainsäädäntö vaikuttaa yritysten ja yksilöiden oikeus-
turvan toteutumiseen. 
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Soveltamisalan määrittelyssä erityistä huomiota on kiinnitettävä päällekkäisen 
sääntelyn välttämiseen. Lainvalmistelussa on kiinnitettävä huomiota sekä sovel-
tamisalan selkeyteen että soveltamisalan suhteeseen muuhun lainsäädäntöön. 
Soveltamisalan yhteydet muuhun lainsäädäntöön on pyrittävä tunnistamaan sekä 
ratkaisemaan tavalla, jossa sääntelykokonaisuus muodostuu selkeäksi. 

4.  Sääntelyn on edistettävä oikeusvarmuutta ja luottamusta. 
Lainsäädännön tulee johtaa tarkoitettuihin vaikutuksiin. 

Lainsäädännön tulee varmistaa oikeuksien toteutuminen sekä perustaa osapuol-
ten luottamus oikeudellisten ja taloudellisten suhteiden kestolle. Hyvän oikeusvar-
muuden tason varmistamiseksi on lainsäädännön toimivuutta ja puutteista joh-
tuvia epävarmuuksia seurattava. Välttämättömät korjaustoimet on suoritettava 
ilman viivettä. 

Lainsäädäntötoimintaan liittyvä poliittisen vastuun järjestelmä edellyttää, että 
säädetty oikeus johtaa niihin vaikutuksiin, joihin se on tarkoitettu ja jotka ovat ol-
leet esillä valmistelussa ja asianomaista lainsäädäntöä säädettäessä. Mikäli tämä 
vaatimus ei toteudu, poliittisen toiminnan uskottavuus ja samalla luottamus oike-
usjärjestelmään kärsivät.

5.  Suhteellisuuden tulee toteutua toimijoiden velvoitteissa ja 
viranomaisvalvonnassa nykyistä laajemmin. 

Viranomaisten valvontatoimivaltuudet on määriteltävä siten, että ne täyttävät hal-
linnon lainalaisuuden, perusoikeuksien yleisten ja erityisten rajoittamisedellytys-
ten, suhteellisuuden ja oikeusturvan vaatimukset. 

Säädettäessä yksittäisten toimijoiden tiedonanto- ja selvitysvelvoitteita erityistä 
huomiota on kiinnitettävä siihen, että velvoitteiden toteuttaminen tuottaa valvon-
taviranomaisille riittävät tiedot erilaisten yleisten ja yksityisten etujen valvomisek-
si ja yhteensovittamiseksi sekä että velvoitteista aiheutuva hallinnollinen rasitus 
toiminnanharjoittajille jää samalla mahdollisimman pieneksi. Viranomaisten val-
vontatoimivaltuuksia pyritään suhteuttamaan toiminnasta aiheutuvan riskin mu-
kaisesti siten, että toimintaansa asianmukaisesti hoitavat elinkeinonharjoittajat 
saavat tästä etua. 

6.  Sääntelyn eri osa-alueiden on vaikutettava toisiinsa 
johdonmukaisella tavalla. 

Lainsäädännön valmistelussa tulee varmistaa, että Suomessa sovellettava lainsää-
däntö ja kansainväliset velvoitteet ovat johdonmukaisia ja että eri sääntelyjärjes-
telmät sovitetaan yhteen mahdollisimman huolellisesti. 
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Erityistä huomiota tulee kiinnittää siihen, että lainsäädäntöratkaisut eri lainsää-
däntöalueilla ovat samansuuntaisia ja että muutokset toteutetaan mahdollisim-
man yhtäaikaisesti.  Sääntelyn johdonmukaisuuden vaatimus koskee niin elinkei-
notoiminnan harjoittamisen edellytyksiä, toiminnanharjoittajien velvoitteita kuin 
myös kansalaisten oikeuksien, etuuksien ja velvollisuuksien toteutumiseen vaikut-
tavaa lainsäädäntöä. 

7.   Sääntely ei saa olla itsetarkoituksellista. Muita ohjauskeinoja tulee 
käyttää aktiivisesti. 

Säädösvalmistelussa sitoudutaan sääntelyn sisällöllisten vaihtoehtojen sekä myös 
muiden kuin oikeudellisten ohjauskeinojen vaikuttavuuden ja tehokkuuden avoi-
meen selvittämiseen sekä myös käyttöön silloin, kun se on perusteltua. 

Itsesääntelyä ja alakohtaista yhteissääntelyä käytetään silloin, kun se on avoi-
muuden ja vapaan kilpailun ja syrjimättömän kilpailun sekä sivullisten turvallisuu-
den ja erilaisten riskien hallinnan tehokkuuden kannalta tarkoituksenmukaista.

Erityisesti kansantalouden kasvuedellytyksiä ja yritysten 
kilpailukykyä edistävät periaatteet

8.  Lainsäädännön tulee tukea osaamisen muodostumista ja edistää 
työoloja ja työhyvinvointia.

Lainsäädännöllä luodaan perusteet koulutusjärjestelmälle, laajemmalle elinikäisel-
le oppimiselle sekä kannustimet järjestää koulutusta ja osallistua koulutukseen. 
Lainsäädännöllä luodaan myös perusteet, puitteet ja kannustimet työhyvinvoinnil-
le sekä työolojen ja työehtojen kehittämiselle. 

Tulevaisuudessa osaavan ja motivoituneen henkilöstön saatavuus sekä yleensä in-
himillisen pääoman muodostaminen ja hyödyntäminen ovat kilpailukyvyn keskei-
nen osatekijä. Lainsäädännöllä on tuettava inhimillisen pääoman muodostumista 
ja hyödyntämistä sekä työhyvinvointia. Inhimillisen pääoman kehittämistä ja työ-
hyvinvointia koskevan vastuiden ja riskien jaon on oltava taloudellisesti mahdol-
lisimman tehokas yhteiskunnan ja sitä edustavien julkisyhteisöjen, yritysten sekä 
pienyrittäjinä ja työntekijöinä toimivien yksilöiden kesken.

Lainsäädännön on mahdollistettava teknologioiden ja liiketoimintamallien uudis-
tuminen ja uusien teknisten ja kaupallisten sekä toiminnallisten innovaatioiden 
käyttöönotto. 
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9.  Lainsäädännön tulee edistää innovaatioita, markkinoille pääsyä 
ja tuottavuutta.

Lainsäädännöllä ei saa asettaa perusteettomia rajoituksia tai tosiasiallisia esteitä 
uusien toimijoiden pääsylle markkinoille. Tuottavuusvaikutusten kannalta tärkeitä 
seikkoja ovat mahdollisuudet hyödyntää erilaisia teknologioita ja niille perustuvia 
uusia toimintamalleja. Yritysten kilpailukykyä markkinoilla määrittää merkittäväs-
ti mahdollisuudet saada eri tuotannontekijöitä riittävän kilpailukykyisin ehdoin. 
Tärkeää yrityksen näkökulmasta on mahdollisuus saada suhteellinen kilpailuky-
kyetu jossakin alan yritystoiminnan kannalta keskeisellä sektorilla (esim. innovaa-
tiot ja osaaminen, osaava ja turvallinen sekä hyvinvoiva ja motivoitunut henkilös-
tö, pääomat, markkinoille pääsy). 

Sääntelyssä tulee ottaa tasapainoisella tavalla huomioon siihen liittyvät erilaiset 
intressit sekä elinkeinonharjoittajien, työntekijöiden, asiakkaiden ja muiden sidos-
ryhmien näkökulmat. Esimerkiksi immateriaalioikeuksia koskevaa lainsäädäntöä 
on voitava arvioida nykyisten hallinnonalarajojen yli myös kokonaisuutena.

10.   Lainsäädännön tulee ylläpitää ja parantaa Suomen kiinnostavuutta 
yritystoiminnan sijaintipaikkana sekä luoda suomalaiselle 
elinkeinotoiminnalle kilpailuetuja.

Suomen kilpailuasemaa yritysten kotipaikkana ja liiketoiminnan sijoituspaikkana 
edistää yritys- ja elinkeinotoiminnan oikeudellisten instituutioiden ja toimintaväli-
neiden ajantasaisuus ja helppokäyttöisyys. Säädöspolitiikalla on pidettävä huolta 
siitä, että sopimusoikeus, yhtiölainsäädäntö ja muut yritystoiminnan institutionaa-
liset puitteet, kuten riitojenratkaisujärjestelmän toimivuus, ovat kansainvälisesti 
vertailtuna houkuttelevia.

Säädöspolitiikassa tulee pyrkiä tunnistamaan avainaloja, joilla Suomessa voidaan 
kehittää ja ylläpitää terveen ja kilpailukykyisen yritystoiminnan kannalta houkuttele-
va sääntely-ympäristö. Samalla tulee pyrkiä erityisesti edistämään mahdollisuuksia 
muodostaa Pohjoismaista tai laajemmin Itämeren alueesta eri tuotteissa ja palve-
luissa yhtenäinen ja vahva sekä kansainvälisesti houkutteleva kotimarkkina-alue. 
Lainsäädännön vaikutukset yritysten markkina-alueiden kehittymiseen tulee muu-
toinkin selvittää lainaloittain. Säädöspolitiikalla on pyrittävä vaikuttamaan vahvojen 
markkina-alueiden muodostamiseen Suomeen sijoittuneelle elinkeinotoiminnalle. 

11.  Lainsäädännöllä tulee osaltaan huolehtia julkisen talouden 
kestävyydestä keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä.

Luottamus jonkin alueen taloudelliseen tulevaisuuteen ja menestykseen on tärkeä 
investointien suuntautumisen kriteeri. Valtion ja alueen julkisen talouden tila ja 
tulevaisuudennäkymät vaikuttavat merkittävästi luottamukseen alueen talouden 
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tulevaisuuteen. Luottamus julkiseen talouteen muun muassa mahdollistaa riskiä 
ottavat investoinnit sekä riittävän korkean yksityisen kulutuksen tason. Julkisen 
talouden menoista huomattava osa on lakisääteisiä. Säädöspolitiikalla ja lainsää-
dännöllä on pyrittävä vaikuttamaan julkisen talouden kestävyyteen. 

8.3 Otetaan käyttöön hallituksen lainsäädäntösuunnitelma

Lainsäädäntösuunnitelma on valtioneuvostotasoisen säädöspolitiikan väline, joka 
täydentää muita politiikkavälineitä (hallitusohjelma, HTS/HSA). Suunnitelman laa-
timisesta huolehtii jäljempänä kohdassa 8.4 tarkoitettu paremman sääntelyn mi-
nisteriryhmä tai ministerivaliokunta, jonka työtä tukee kohdassa 8.5 tarkoitettu 
paremman sääntelyn neuvottelukunta. Työtä varten tarvitaan lisäksi ministeriva-
liokunnan käyttöön ammattisihteeristö (säädöspoliittinen sihteeristö).

Lainsäädäntösuunnitelmaan kuuluu hankeosio ja strateginen osa. Strategiseen 
osaan sisällytetään hallituksen yhteinen poliittinen näkemys oikeusjärjestyksen 
kehittämisen muutostarpeista ja painopistealueista. Strategisen osan säädöspo-
liittisilla tavoitteilla ohjataan käynnissä olevaa kansallista valmistelua, EU:n puit-
teissa tapahtuvaa valmistelua ja kansainvälisiin sopimusjärjestelyihin liittyvää val-
mistelua. 

Lainsäädäntösuunnitelma on tarpeen ensi hallituskaudella kytkeä myös vuotui-
seen Lissabonin strategian edellyttämään raportointijärjestelmään. Eri ministeri-
öt selvittävät vuosiraportin laatimisen yhteydessä, miten niiden sääntelyhankkeet 
kytkeytyvät strategian tavoitteina oleviin talouskasvuun, kilpailukyvyn ja työlli-
syyden lisääntymiseen. Lainsäädäntösuunnitelman laatimisen yhteydessä voidaan 
samalla määritellä niitä mahdollisia sääntelyaloja, joilla Suomi voisi pyrkiä huip-
puluokan sääntely-ympäristöksi. Tällainen mahdollinen kohdealue on esimerkiksi 
innovaatiopolitiikan kehittäminen. 

Strategiseen osaan sisällytetään sääntelyn yksinkertaistamistoimia tai säänte-
lyn yksinkertaistamisohjelma sekä toimenpiteet yritysten hallinnollisen taakan 
mittaamiseksi. Yritysten hallinnollisen taakan mittaamiseksi ja järjestelmällisek-
si vähentämiseksi otetaan käyttöön erityinen menetelmä vuoden 2007 aikana. 
Menetelmän käyttöönoton yhteydessä ja määriteltäessä sääntelyn yksinkertaista-
mistoimien kohdealueita päätetään samalla, millä sektoreilla hallinnollisen taakan 
mittaamiseen ja vähentämiseen ryhdytään.

Yksinkertaistamisohjelma ja toimenpiteet hallinnollisen taakan mittaamiseksi voi-
daan toimenpiteiden laajuus ja sisältö huomioon ottaen sisällyttää myös muihin 
valtioneuvoston käytössä oleviin säädöspoliittisiin välineisiin.    
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Lainsäädäntösuunnitelman hankeosioon sisällytetään hallituskauden aikana mer-
kittävimmät hankkeet. Tällaisten hankkeiden määrä saattaa hallituskauden aika-
na nousta noin 30:een. Suunnitelmaan sisällytettävistä hankkeista tehdään laajat 
vaikutusarvioinnit, joiden tekemistä myös seurataan suunnitelman puitteissa.  

Lainsäädäntösuunnitelma valmistellaan avoimessa ja hyvässä yhteistyössä suun-
nitelman kannalta keskeisten muiden toimijoiden kanssa.

8.4 Asetetaan paremman sääntelyn ministeriryhmä tai 
-valiokunta

Valtioneuvoston tasoisen säädösvalmistelun ohjaamisen tehostamiseksi, säädös-
ympäristön laadun parantamiseksi sekä hyvän säädösvalmistelun periaatteiden 
toteuttamiseksi ehdotetaan, että ensi vaalikaudella asetetaan paremman säänte-
lyn ministeriryhmä tai ministerivaliokunta. Ministeriryhmää tai valiokuntaa johtaa 
pääministeri (sijalla oikeusministeri).  

Toimenpide-ehdotus vastaa pääosin OECD:n maatutkimuksen 2003 johtopäätök-
senä esitettyä tarvetta perustaa säädöspolitiikkaa laajemmin koordinoiva ministe-
ritasoinen elin.

Ministeriryhmän tai -valiokunnan tehtävänä on huolehtia lainsäädäntösuunnitel-
man laatimisesta hallituksen yhteisesti käsiteltäväksi. Ministeriryhmä tai ministe-
rivaliokunta huolehtii myös siitä, että lainsäädäntösuunnitelmaan ja sen strate-
giseen osaan sisällytetyt toimenpiteet toteutetaan suunnitelmassa hahmotellulla 
tavalla yhteistyössä kunkin sektoriministeriön kanssa.   

Ministeriryhmän tai valiokunnan toisena päätehtävänä on huolehtia hyvän sää-
dösvalmistelun periaatteiden käytäntöön soveltamisen vahvistamisesta sekä peri-
aatteiden edelleen kehittämisestä. Tässä tarkoituksessa ministeriryhmän tai valio-
kunnan käsittelyyn voitaisiin muutoinkin saattaa yleisiä lainvalmistelun laadun pa-
rantamista ja turvaamista koskevia kysymyksiä. Ministeriryhmälle tai valiokunnalle 
voisivat saattaa asioita käsiteltäväksi ministeriöt ja valtioneuvoston oikeuskansleri. 
Ministeriöt ja oikeuskansleri voisivat saattaa valiokunnan käsittelyyn myös alem-
manasteiseen norminantoon liittyviä kysymyksiä. 

Ministeriryhmän tai -valiokunnan asettaminen ei vaikuta muiden ministeriryhmien 
eikä lakisääteisten ministerivaliokuntien tehtäviin.     

Ministeriryhmän tai -valiokunnan kokoonpanossa tulisi painottaa sellaisia hallin-
nonaloja, joiden lainvalmistelulla on erityistä merkitystä kilpailukykyyn, hyvinvoin-
tiin ja yleisemmin oikeusjärjestyksen kehitykseen. Asioiden käsittely on tarkoituk-
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senmukaista järjestää siten, että kulloinkin käsiteltävän asian esittelee asianomai-
sen lainsäädännön valmistelusta vastaava ministeri.

Ministeriryhmän tai valiokunnan tueksi kootaan säädöspoliittinen sihteeristö. 
Sihteeristö toimii myös paremman sääntelyn neuvottelukunnan sihteeristönä. 

Sihteeristön henkilöstövahvuudeksi arvioidaan tässä vaiheessa vähintään neljä 
kokopäivätoimista henkilöä (valtiosihteeritasoinen projektijohtaja tai muu korkean 
tason johtava virkamies, kaksi asiantuntijaa, yksi avustava sihteeri). Sihteeristö 
sijoitetaan oikeusministeriöön tai valtioneuvoston kansliaan. Taloudelliset vaiku-
tukset syntyvät sihteeristön palkkauskuluista sekä paremman sääntelyn neuvotte-
lukunnan toiminnasta aiheutuvista kuluista (palkkauskulut, hallintokulut, selvitys-
toimista aiheutuvat kulut). 

Sihteeristön toiminta voitaisiin muutoin järjestää esimerkiksi peruspalveluohjel-
man tapaan.  

8.5 Asetetaan paremman sääntelyn neuvottelukunta

Paremman sääntelyn neuvottelukunta asetetaan laajapohjaisena elimenä tuke-
maan ja arvioimaan paremman sääntelyn toimintaohjelman toteutumista 2007–
2010. Neuvottelukunta voi tehdä valtioneuvostolle aloitteita sääntelyn kehittämis-
toimiksi.  

Neuvottelukuntaan osallistuvat keskeiset järjestötahot (elinkeino-, työmarkkina-, 
kunta-, kuluttaja- ja kansalaisjärjestöt). Neuvottelukuntaan kuuluu lisäksi säädös-
valmistelun kannalta keskeisiä ministeriötahoja ja asiantuntijoita.

Neuvottelukunnan työskentelyn avulla yhteiskunnan eri osallistujien tuotta-
maa, keräämää ja seuraamaa tietoa lainsäädännön vaikutuksista voidaan hyö-
dyntää harkittaessa lainsäädännön yhteiskunta- ja oikeuspoliittisia linjauksia.  
Neuvottelukunta arvioi oikeusjärjestyksen tilaan vaikuttavia tekijöitä erityisesti kil-
pailukyvyn ja hyvinvoinnin näkökulmista. Neuvottelukunta seuraa ja arvioi omalta 
osaltaan hyvän sääntelyn periaatteiden ja muiden tämän toimintaohjelman suo-
situsten toteutumista. 

Neuvottelukunta toimii oikeusministeriön tai valtioneuvoston kanslian yhteydessä. 
Neuvottelukunnan sihteeristön työskentelyyn osallistuvat säädöspoliittisen sihtee-
ristön virkamiesten lisäksi erikseen sovittavalla tavalla ministeriöiden tehtävään 
osoittamat virkamiehet sekä sidosryhmien asiantuntijat.  
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8.6 Suoritetaan huolellinen esivalmistelu ja vaihtoehtojen 
harkinta sekä lisätään valmistelun laajapohjaisuutta

Laajoissa hankkeissa suoritetaan pääsääntöisesti erillinen esiselvitys hankkeen 
tarpeesta, tavoitteista ja vaihtoehdoista. Hankkeen jatkovalmistelu pohjautuu esi-
selvitykseen ja muuhun hankittuun aineistoon, jolloin valmisteluvaiheessa esitetyt 
näkemykset ja tiedot ovat vaikuttamassa hankkeen tarkempiin tavoitteisiin ja si-
sältöön. 

Jatkovalmistelu pohjautuu näissä ja muissa vastaavissa hankkeissa laajapohjaisiin 
työryhmiin, toimikuntiin tai komiteoihin. Muissa hankkeissa käytetään suppeampia 
esiselvityksiä, vaikutusarviointeja ja seurantavelvoitteita.   

Esittämistekniseltä laajuudeltaan ja merkitykseltään muutoin vähäisissä lainval-
misteluhankkeissa lähtökohtana on virkamiesvalmistelu. Suppeissa hankkeissa al-
kuvaiheessa keskeinen tehtävä on varmistaa, että sääntely on tarpeen. Työn kulu-
essa on aina varmistauduttava ehdotusten lakiteknisestä moitteettomuudesta. 

EU-lainsäädännön valmisteluprosessiin vaikutetaan aikaisempaa varhaisemmas-
sa vaiheessa. Valtioneuvoston ja ministeriöiden kannanotot vihreisiin kirjoihin, 
valkoisiin kirjoihin ja komission tiedonantoihin valmistellaan laajapohjaisesti. 
Sidosryhmien vaikutusmahdollisuuksien toteutumista kehitetään nykyisessä EU-
jaostojärjestelmässä. Neuvoston työryhmätyöskentelyissä edellytetään asianmu-
kaista vaikutusarviointia. Vastuuministeriöt koordinoivat poikkihallinnolliset kysy-
mykset asianmukaisessa vaiheessa ja laajuudessa. 

EU-asioiden ministerivaliokunnan käsittelyä varten kootaan tarkoituksenmukaisin 
väliajoin selvitys EU-lainsäädännön kehittämisen strategisista tavoitteista. Selvitys 
toimitetaan myös eduskunnan käsiteltäväksi. 

Etukäteisen vaikuttamisen toimien kokonaisuutta eduskunnan tasolla kuvataan 
liitteessä 1. 

Hallituksen esityksen antamista ennen varmistetaan kaikkien hankkeiden osalta, 
että hankkeet on valmisteltu asianmukaisesti ja että esitykset on myös lainsää-
däntöteknisesti tarkastettu. 

8.7 Tehostetaan vaihtoehtojen ja vaikutusten arviointia  

Kunkin säädöshankkeen yhteiskunnallisen tarpeen ja kilpailukykyvaikutusten arvi-
oinnissa harkitaan nimenomaisesti, edellyttääkö asetettujen tavoitteiden saavut-
taminen uutta tai muutettavaa lainsäädäntöä. Mahdollisuudet hyödyntää yritystoi-



169

minnan harjoittajien itsesääntelyä tai yhteissääntelyä selvitetään järjestelmällises-
ti asianomaisten sidosryhmien kanssa.

Erilliset vaikutusarviointiohjeet integroidaan käytännön valmistelutyötä helpotta-
vaksi työvälineeksi.   

Lainsäädännön taloudellisten ja yritysvaikutusten arviointia parannetaan sitoutu-
malla vaikutusarviointien pysyvän asiantuntijatuen sekä muuhun vaikutusarvioin-
tien kehittämisen edellyttämään rakenteiden uudistamiseen.  

Tuen uudistaminen toteutetaan siten, että valtioneuvostolle luodaan yhteinen 
asiantuntijapalvelu, joka edistää sääntelyn vaihtoehtojen käyttämistä ja vaikutus-
ten arviointia eri ministeriöissä. Asiantuntijapalvelun valtuudet ja resurssit toteu-
tetaan siten, että se pystyy sekä edistämään sääntelyn vaihtoehtojen harkitsemis-
ta että vaikutusarviointien tekemistä eri ministeriöissä. 

Asiantuntijapalvelulle järjestetään riittävät vaikuttamiskeinot merkittävien hank-
keiden valmisteluun. Asiantuntijapalvelu kytketään nimenomaisesti hallituksen 
lainsäädäntösuunnitelmassa tarkoitettujen merkittävien hankkeiden valmisteluun 
kussakin hankkeessa erikseen määriteltävällä tarkoituksenmukaisella tavalla.

Asiantuntijapalvelun toiminta sovitetaan yhteen valtioneuvoston oikeuskanslerin 
listavalvonnan, valtioneuvoston yhteisen controller-toiminnon sekä laintarkastuk-
sen toimintojen kanssa. Asiantuntijapalvelu tuottaa vuosittain kertomuksen vaiku-
tusarviointien seurannan tilasta. Asiantuntijapalvelu yhteen sovitetaan myös sää-
döspoliittisen sihteeristön työn kanssa. 

Asiantuntijapalvelu toteutetaan vuonna 2007 alkavalla vaalikaudella. Sen edel-
lyttämät tarkemmat resurssi- ja muut selvitykset tehdään ja toteutetaan vuoden 
2007 loppuun mennessä valtiovarainministeriön, kauppa- ja teollisuusministeriön, 
oikeusministeriön ja oikeuskanslerinviraston kanssa yhteistoiminnassa. 

8.8 Otetaan käyttöön säädösvalmistelun laatujärjestelmä ja 
valmistelua tukeva valtioneuvoston sisäiseen käyttöön 
tarkoitettu tietokanta

Oikeusministeriön ohjaus- ja tukitehtävät toteutuvat paremmin ja tehokkaammin, 
mikäli ministeriökohtaisesti pystytään varmistamaan aikaisemmassa vaiheessa 
säädöstuotannon hyvää laatua. Tällaisia ministeriötasoisia toimia ovat esimerkik-
si vaativien valmistelutehtävien tuen järjestäminen, vaativien valmistelutehtävien 
keskittäminen sekä huolehtiminen kaikkien valmistelutehtävien osalta valmistelun 
asianmukaisesta etenemisestä laatujärjestelmän avulla.
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Laatujärjestelmänä voidaan käyttää sellaista järjestelmää, jossa on määritelty en-
nalta lainvalmisteluhankkeen etenemisen kannalta kriittiset vaiheet. Tällaisesta 
laatujärjestelmästä on tehty kuvaus valtioneuvoston säädösvalmistelun kehittä-
mistyöryhmän (SÄKE-työryhmä) loppuraportissa vuonna 2005 (”prosessilistaus”). 

Laatujärjestelmiä voidaan kehittää ministeriöiden tarpeita vastaaviksi pitäen kui-
tenkin yleisenä tavoitteena sitä, että laatujärjestelmän tavoitteena on auttaa joh-
don sitoutumista, hankkeiden etenemistä etukäteen suunnitellussa aikataulussa 
sekä valmistelijoiden työtä.   

Lainvalmistelijoiden tietotaidon lisäämistä valmistelun peruskysymyksistä (lakitek-
niikka, sisältökysymykset, oikeusjärjestyksen perusteet) kehitetään lisäksi kou-
lutuksella, ministeriöiden lainvalmistelijoiden verkostojen toimintaa tiivistämällä, 
oikeusministeriön antamalla asiantuntija-avulla ja hyödyntämällä olemassa olevia 
ja kehitettäviä tietoteknisiä tukirakenteita. 

Valmistelijoiden tietojen ja taitojen tukemiseksi esitetään, että valmistelijoiden 
käyttöön kehitetään valtioneuvoston yhteinen sovellustietokanta. Tietokantaan 
sisällytetään lainvalmistelussa tarvittavat oppaat, ohjeet ja niiden päivitykset. 
Tietokantaan sisällytetään laintarkastusosio, jossa tavoitteena on luoda interak-
tiivinen tapa käsitellä ajankohtaisia laintarkastukseen liittyviä yleisiä havaintoja, 
hyviä käytänteitä ja suosituksia. Tietokantaan sisällytetään lisäksi osio, jossa val-
mistelijoiden käyttöön toimitetaan perustietoja ja ajankohtaisia tietoja keskeisistä 
oikeusjärjestyksen kehittämisen näkökohdista (perusoikeudet, ihmisoikeudet, EU-
oikeus, kansainväliset sopimukset, kansallisten ja kansainvälisten tuomioistuinten 
merkittävät ratkaisut). Tietokannalla voidaan tukea oikeusministeriön lausunto- ja 
tarkastustoimintaan perustuvaa yleistä lainvalmistelun ohjausta.  

Lainvalmistelua tukevan tietokannan valmistelu aloitetaan viimeistään vuonna 
2007 erillisen projektiorganisaation puitteissa, joissa ovat edustettuina ainakin 
valtiovarainministeriö, oikeusministeriö, muut keskeiset ministeriöt ja muut hank-
keen kannalta keskeiset toimijat. Hanke voidaan kytkeä yhteen vireillä olevaan 
muuhun kehittämistyöhön (SÄKE II, VARVIO), ja siinä voidaan hyödyntää aikai-
sempien valmistelun tietoteknisten tukihankkeiden tähänastisia tuloksia.

Lainvalmisteluhankkeiden tietotuen edistämiseksi esitetään, että otetaan käyttöön 
valtioneuvostotasoinen valmistelijoiden ja tietopalveluiden toimintamalli, jonka 
säädösvalmistelun tietotuen kehittämistyöryhmä on laatinut. Toimintamallissa tie-
topalvelu otetaan mukaan hankkeisiin jo esivalmisteluvaiheessa ja samalla käyn-
nistetään hankkeen tietotarvekartoitus. Tietopalveluiden asiantuntijaresurssien 
hyödyntäminen hankkeissa tuo lisäarvoa säädösvalmisteluun, sillä se yhtäältä 
helpottaa valmistelijan työtä riittävän tietopohjan ja taustatiedon hankkimisessa 
sekä toisaalta varmistaa mahdollisimman kattavien tausta-aineistojen hankinnan 
ja seulonnan. Ministeriöiden tietopalvelut voivat myös osallistua lainvalmistelua 
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tukevan tietokannan ylläpitoon ja sisällölliseen kehittämiseen, sillä tietopalveluilla 
on kokemusta nykyisten järjestelmien ja tietokantojen (mm. HARE, PTJ, EUTORI 
ja ministeriöiden asianhallintajärjestelmät) kehittämisestä.

Lainvalmistelijoiden henkilökohtaiseen osaamiseen, taitoon ja kokemukseen pe-
rustuvaa erityisammattitaitoa tuetaan kannustinjärjestelmällä, joka ottaa huomi-
oon alan toimijoille asetettavat ammatilliset erityisvaatimukset.  

8.9 Kehitetään säädöshuoltoa

Koska lainsäädännön yksinkertaistamista voidaan toteuttaa ennen kaikkea sekto-
rikohtaisessa lainvalmistelussa, ministeriöiden tulee toimintakertomuksissaan ensi 
vaalikaudesta alkaen tehdä selkoa hallinnonalalla toteutetuista lainsäädännön yk-
sinkertaistamistoimista. 

Yksinkertaistamistoimet voivat koskea tarpeettoman sääntelyn karsimista, säänte-
lyn monenkertaisuuden poistamista, vanhentuneen sääntelyn poistamista, yleis-
lainsäädännön aseman vahvistamista ja säädösten kodifi ointia. Sääntelyn yksin-
kertaistamistoimena pidetään myös sääntelyn muunlaista keventämistä, kuten 
itsesääntelyn laajempaa hyödyntämistä.

Yksinkertaistamistoimia johdetaan ja ohjataan osaltaan lainsäädäntösuunnitel-
malla, jonka strategiseen osaan sisällytetään yksinkertaistamistoimia tai sääntelyn 
yksinkertaistamisohjelma, sekä ministeriökohtaisesti päätettävillä toimilla.

Säädösten muutosten yhteydessä harkitaan, millä tavoin ja missä laajuudessa tar-
vittavat muutokset toteutetaan muussa lainsäädännössä. Mikäli muutoksia toteu-
tetaan vaiheittain ja eri hankkeiden yhteydessä, hallituksen esityksessä on tehtävä 
selkoa vielä toteutettavista muutostoimista ja niiden aikataulusta. Periaatteena on 
pidettävä, että tarvittavat muutokset toteutetaan samalla kertaa kuin pääasialli-
nen muutosesitys ja että erillisvalmisteluun ohjataan vain sellaisia hankkeita, jois-
sa muutosten toteuttaminen edellyttää perustelluista syistä omaa valmisteluaan.  

8.10 Välittömät jatkotoimet

Toimintaohjelmaa käytetään pohjana laadittaessa oikeusministeriössä tulevai-
suuskatsauksen säädöspolitiikkaa koskevaa osuutta.   

Toimintaohjelma liitteineen toimitetaan tiedoksi kommentteja ja mahdollisia täy-
dennysehdotuksia varten eri ministeriöille, toimintaohjelman laatimiseen osallis-
tuneille järjestöille sekä muille toimintaohjelman toteutumisen kannalta keskeisille 
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järjestöille ja muille toimijoille. Erityisesti pyydetään kiinnittämään huomiota selvi-
tysten ja tutkimusten perusteella tehtyihin johtopäätöksiin.

Oikeusministeriö järjestää toimintaohjelmasta ja siinä esitetyistä säädöspoliittisis-
ta kysymyksistä seminaarin helmikuussa 2007.

Toimintaohjelma liitteineen toimitetaan tiedoksi hallitusohjelman neuvottelijoille 
sekä ohjelmajohtamisen kehittämisryhmälle.    
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8 SAMMANDRAG OCH ÅTGÄRDSREKOMMENDATIONER

8.1 Slutsatser och utvecklingsbehov

Allmänt. Ramarna för lagberednings- och lagstiftningsarbetet i Finland har under 
de senaste tjugo åren genomgått betydande förändringar på fl era rättsområden, 
vilket de utredningar och undersökningar som genomfördes när åtgärdsprogram-
met gjordes upp visar. 

I takt med att lagstiftningen internationaliseras blir det nödvändigt att lyfta 
fram frågan om hur fi nländska statliga organ, medborgar- och intresseorgani-
sationer och sakkunniga kan påverka den betydelsefulla beredningen av den 
internationella regleringen. En viktig fråga är också hur behörighet och ansvar 
skall fördelas mellan Finland, Europeiska unionen och internationella lagstiftare. 
Internationaliseringen leder oundvikligen till en översyn av i vilka ärenden och 
på vilket sätt den nationella lagstiftaren ges nationellt utrymme för självständiga 
lagstiftningslösningar.  

Rättsordningen blir mera komplicerad i och med att regleringen ökar och blir mera 
detaljerad. En del av de nya bestämmelserna ersätter tidigare bestämmelser, men 
för det mesta är det fråga om ändringar av gällande bestämmelser. Den tillämp-
liga lagstiftningen består av ett allt större antal vid olika tidpunkter utfärdade 
bestämmelser, vars inbördes förhållanden eventuellt inte uppfattas eller reds ut i 
beredningsarbetet. 

I en sådan regleringsmiljö bär ingen enskild instans ansvaret för en balanserad 
utveckling av rättsordningen. Grundlagens tolkningssystem, som har ansetts upp-
rätthålla rättsordningens koherens, utgör i sig en viktig förklarande faktor till var-
för bestämmelserna har ökat och blivit mera detaljerade. 

Den kvantitativa utvecklingen. Tidpunkten för den största förändringen när 
det gäller den kvantitativa och kvalitativa utvecklingen av regleringen kan förläg-
gas till beredningsfasen för EES-medlemskapet från och med 1991. Denna för-
ändring kommer också tydligt fram i statistiska uppgifter. I författningssamlingen 
publicerades år 1991 det rekordstora antalet 1 735 författningar, varav 575 var 
lagar (33 %). Utvecklingen fortsatte i samma riktning under de följande åren. 
Under det första året av medlemskap i EU år 1995 publicerades 1 809 författ-
ningar, varav 791 var lagar (44 %).  Efter det har antalet författningar minskat. 
Rättsbestämmelser och myndighetsanvisningar som publiceras i ministeriernas 
föreskriftssamlingar utanför författningssamlingen ökar regleringen. Denna typ av 
reglering är ytterst betydande bland annat inom miljöministeriets och jord- och 
skogsbruksministeriets förvaltningsområde.  
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Ett drag i utvecklingen av EU-lagstiftningen under de senaste åren är att man 
i allt högre grad har övergått från direktiv till direkt tillämpliga förordningar.  
Innehållsmässigt är EU-instrumenten dock otydliga. Det är vanligt att man är 
tvungen att precisera förordningar även av andra orsaker än endast för att fast-
ställa nationella myndighetsbefogenheter.  

EU-lagstiftningen är kvantitativt mycket omfattande. I ett meddelande som kom-
missionen publicerade 2003 uppskattades EU-lagstiftningen då omfatta samman-
lagt ca 14 500 rättsakter (97 000 EGT-sidor). Utgående från de uppgifter som 
gäller åren 1999–2003 kan man uppskatta att rådet, parlamentet och kommis-
sionen har utfärdat sammanlagt nästan 5 000 förordningar eller direktiv och ett 
stort antal andra rättsakter. EU-lagstiftningen har dessutom en betydande tolk-
ningsverkan. 

Den avsevärda ökningen av antalet sidor i författningssamlingen och regerings-
propositionerna tyder på att regleringen blivit mer detaljerad. Av alla bestämmel-
ser som publicerades åren 1993, 1995, 1999 och 2002–2005 var andelen lagar 
40 % eller mer. År 2005 var det totala antalet sidor i regeringspropositionerna 
över 8 100. Det är 2,5 gånger fl er än antalet sidor i propositionerna år 1985.

Under den observerade tidsperioden, särskilt under åren 1995–2005, utfördes 
omfattande lagstiftningsreformer inom fl era förvaltningsområden, vilket är en bi-
dragande förklaring till det ökade antalet författningar. Sådana reformer är t.ex. 
den omfattande reformen av lagstiftningen om kommunikationsmarknaden inom 
kommunikationsministeriets förvaltningsområde och den förnyade markanvänd-
nings- och bygglagstiftningen, naturvårdslagstiftningen och miljöskyddslagstift-
ningen inom miljöministeriets förvaltningsområde. 

Inom justitieministeriets förvaltningsområde har man berett en ny lagstiftning 
angående förmynderskap, en ny utsökningslagstiftning, konkurslagstiftning, lag-
stiftning om förvaltningsförfarande och offentlighetslagstiftning. Dessutom har 
betydande ändringar gjorts i lagarna gällande rättegångar. Lagstiftningen om 
sammanslutningar har också förnyats (aktiebolagslagen, lagen om andelslag, lag-
stiftningen om europabolag). I och med reformen av straffl agstiftningens allmän-
na del har totalreformen av straffl agstiftningen i praktiken slutförts. 

Handels- och industriministeriet har reformerat lagstiftningen om energimarkna-
den och konkurrenslagstiftningen. Inom social- och hälsovårdsministeriets förvalt-
ningsområde har pensionslagstiftningen reviderats. Arbetsministeriet har förnyat 
arbetsavtals-, arbetarskydds- och semesterlagstiftningen. Inom inrikesministeri-
ets förvaltningsområde har bland annat utlänningslagstiftningen reformerats.   
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Förändring av beredningskulturen. Under EES-medlemskapsperioden och i 
samband med förberedelserna inför EU-medlemskapet togs i snabbt takt ett om-
fattande nytt författningsmaterial in i den nationella lagstiftningen, huvudsakligen 
genom tjänstemannaberedning. Detta EU-baserade lagstiftningsmaterial togs in i 
lagstiftningen antingen oförändrat eller i form av ramlagstiftning, medan den när-
mare regleringen baserades på ett stort antal bestämmelser om bemyndigande. 
Anpassningen till den nationella rättsordningen skedde tämligen mekaniskt så att 
antingen utfärdades nya normer på lagnivå eller normer på lägre nivå.   

En annan förändring med betydelse för utvecklingen av regleringen skedde samti-
digt då man övergick från den tidigare vanliga kommittéberedningen på bred bas 
till mindre sammansättningar för beredning eller helt till tjänstemannaberedning. 
Den snävare grunden för beredning berodde på praktiska skäl, särskilt på det krav 
som förutsattes i beredningen att snabbt få till stånd en lagstiftning. Samma krav 
på snabbhet gällde även den nationella lagstiftningen på grund av att man under 
de första åren av 1990-talet behövde lagstiftningsåtgärder särskilt för hanteringen 
av följdverkningarna av den ekonomiska depressionen.      

Andra orsaker till den förändrade beredningskulturen är att lagberedningsarbetet 
i allt större utsträckning uppfattas som ett arbete som respektive ministerium bär 
ansvaret för. I den sektorvisa beredningen har olika tekniska faktorer samt tjäns-
temännens behov av sakkunskap betonats, varvid den bredbasiga beredningen 
har skjutits i bakgrunden.  Utvecklingen har utan tvekan påverkats av den sam-
tidigt vedertagna praxis att ge uppdrag där det förutsätts att förslagen lämnas i 
form av ett utkast till regeringsproposition.    

Den sektorvisa beredningen har förstärkts av den motsvarande utvecklingen i 
beredningen av EU-lagstiftningen. Kommissionens egen lagberedning grundar sig 
också på direktoratindelning. Den nationella beredningen görs huvudsakligen i 
det ansvarsministerium som ärendet gäller, även om det i beredningssystemet för 
EU-ärenden också ingår element för samordning av olika förvaltningsområdens 
ståndpunkter.  

EU-lagstiftingens konsekvenser. En översyn av situationen under ett över 
10 år långt EU-medlemskap visar att kraven på effektiva verkställighetsåtgärder 
inom EU:s rättssystem bidrar till att öka regleringen och göra den mera detaljerad.   
Kommissionens och EG-domstolens tolkningspraxis inverkar på motsvarande sätt 
och lämnar lite utrymme för en mera allmän reglering eller en faktisk anpassning 
av regleringen till den nationella rättsordningen. 

I fråga om EU-lagstiftningen har regleringens omfattning och detaljnivå höjts  
även i samband med den ökade användningen av regleringskommittéer. Den 
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s.k.Lamfalussy-modellen57 på fyra nivåer som används i beredningen av lagstift-
ningen för värdepappersmarknaden och bank- och försäkringssektorn har haft en 
betydande praktisk betydelse. Användningen av modellen har lett till att ansvaret 
för beredningen av regleringen har överförts till särskilt tillsatta kommittéer (t.ex. 
till Europeiska värdepapperskommittén, ESC, som tillsattes 2001). 

EU:s verkställighetsreglering är synnerligen omfattande och är inte nödvändigtvis 
av teknisk betydelse. På grund av beredningssättet faller verkställighetsregler-
ingen utanför systemet för samordning av EU-lagstiftningen. Således fi nns inte 
heller färdiga metoder till förfogande för att säkerställa att bestämmelser som 
bereds på detta sätt är inom ramen för direktivet eller att de utan svårigheter kan 
genomföras inom ramen för grundlagen eller annan lagstiftning.    

Inom vissa sektorer kan EU:s beredningsmekanism således producera bestäm-
melser som inte uppfyller kravet på en öppen beredning och vars omfattande och 
detaljerade rättsaktsproduktion inte lämpar sig för den nationella rättsordningen. 
Inom vissa lagstiftningsområden, såsom i regleringen av fi nansmarknaden, grun-
dar sig EU-regleringen i allt högre grad på detaljerade globala standarder, som i 
sin tur präglas av en angloamerikansk regleringstradition. Dessa utvecklingsten-
denser har bidragit till att regleringen blivit mera detaljerad och omfattande.  

Inom EU-lagstiftningen fi nns å andra sidan en ökad utvecklingstendens till mång-
sidigare styrmedel.  Exempelvis används inom konkurrensrättsområdet och i fråga 
om statliga stöd olika styrande riktlinjer. I den nationella lagstiftningen har an-
vändningen av myndighetsstyrning inte framskridit på motsvarande sätt eftersom 
man ansett att detta styrmedel i grundlagsutskottets praxis lätt kan förväxlas med 
normgivning på lägre nivå. Med den ökade regleringen ökar de mjuka reglerings-
metoderna och olika soft law -element tydligt inom EU-lagstiftningen.  

Den nationella beredningsstrukturen stöder främst behandlingen av sådana för-
slag till EU-lagstiftning, där det är fråga om författningsförslag som redan fram-
skridit rätt långt. Systemet för samordning av beredningen av EU:s lagstiftning 
ger ringa stöd för ett proaktivt infl ytande på förhand på lagstiftningsåtgärder och 
mera allmänna verksamhetslinjer som planeras inom EU. 

57 På nivå 1 i modellen bereds EU:s ramlagstiftning och förordningar, som syftar till att säkerställa ett 
snabbt och enhetligt genomförandesystem. På nivå 2 fi nns Värdepapperskommittén, som inrättats 
genom ett särskilt direktiv och som är en regleringskommitté som bistår kommissionen. I kommit-
tén besluts i praktiken om detaljerna och uppdateringen när det gäller genomförandet av ramlag-
stiftningen. Kommittén biträds av en rådgivande grupp med representanter från nationella tillsyns-
myndigheter. På nivå 3 fungerar ett nätverk för medlemsländernas och deras tillsynsmyndigheters 
intensivare samarbete. Nätverket eftersträvar att förenhetliga tolkningarna av regleringen. Nivå 4 
avser kommissionens ökade tillsyn över genomförandet av regleringen. 
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Grundlagens betydelse. En nationell översyn visar att det har skett en över-
gång från en allmän reglering till en mera detaljerad reglering. Denna utveckling 
beror särskilt på grundlagens ikraftträdande. I grundlagen förutsätts en detaljerad 
och exakt avgränsad lagstiftning när det gäller fastställandet och avgränsningen 
av innehållet i de grundläggande fri- och rättigheterna (6–22 § i grundlagen). I 
grundlagen förutsätts också att bestämmelser som bemyndigar till normgivning på 
lägre nivå är detaljerade och exakt avgränsade (80 § i grundlagen). Grundlagen 
omfattar dessutom över 70 andra lagreservationer, som förutsätter reglering ge-
nom lag. Betydande lagreservationer hänför sig särskilt till kommunernas själv-
styre och uppgifter, utövandet av beskattningsmakt och skötseln av offentliga 
förvaltningsuppgifter.  

Största delen av de förslag till ändring av lagstiftningen som årligen lämnas gäl-
ler ändringar av gällande lagstiftning (i allmänhet fyra femtedelar av förslagen). 
Under de senaste åren har det upprepade gånger anförts att det samtidigt är 
fråga om en översyn av grundlagens krav beträffande författningsnivå. I praktiken 
sker en höjning av författningsnivån ofta mekaniskt så att tidigare bestämmelser 
på lägre nivå tas in oförändrade i lagen. Ett sådant förfarande bidrar till att för-
sämra regleringens kvalitet. I och med att regleringen ökar och blir mera detalje-
rad minskar den allmänna lagstiftningens betydelse.  

Lagberedarnas kompetens. De som utför beredningsuppgifter har mycket oli-
ka färdigheter. Eftersom en betydande del av beredarna av giltiga skäl inte är ju-
rister är de centrala juridiska kunskaper som behövs i lagberedningen eventuellt 
inte tillräckliga. 

Av denna anledning har man i den ministerievisa beredningen bland annat inte 
alltid kunnat garantera en perfekt kvalitet på regeringspropositionerna särskilt i 
förhållande till statsförfattningsrätten. Dessutom förekommer betydande brister i 
förhållande till annan reglering som hänför sig till den offentliga rätten (förvalt-
ningsrätt, straffrätt, informationsrätt) och inom vissa delområden inom privaträt-
ten, t.ex. brister i förhållande till skadeståndsrätten.  

De kvalitetsproblem som hänför sig till kunskaperna om rättsordningen är så om-
fattande att man inte kan ingripa i dem på ett effektivt sätt med hjälp av de nu-
varande styr- och stödsystemen, där de effektivaste medlen är de utlåtanden som 
begärs av justitieministeriet i beredningsskedet och granskningen av författnings-
förslagen i projektets slutskede. Brister i de kunskaper som behövs i beredningen 
förekommer också när det gäller att utforma och låta göra konsekvensbedöm-
ningar samt reda ut och bedöma alternativa regleringsmetoder.  

Man har inte utvecklat effektiva datatekniska lösningar på statsrådsnivå till stöd 
för upprätthållandet och utvecklandet av lagberedarnas färdigheter. I de pro-
jekt för datatekniskt stöd som senast varit aktuella har utgångspunkten varit å 
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ena sidan behoven av information i uppföljningen och ledningen av beredningen 
(Arbetsgruppen för informations- och dataadminstrationsstöd för författningsbe-
redningen) och å andra sidan den ökade användningen av datastöd vid de olika 
ministerierna som ett stöd för lagberedningen (arbetsgruppen för utveckling av 
datastödet för författningsberedningen). I ingetdera av dessa projekt har det va-
rit fråga om att till beredarnas förfogande utveckla en sådan gemensam tillämp-
ningsdatabas på statsrådsnivå som på ett mångsidigt sätt stöder lagberedningen 
(guider, laggranskning, innehållsfrågor av betydelse för utvecklingen av rättsord-
ningen). Kunskaper om dessa faktorer har en väsentlig betydelse för kvaliteten 
på lagberedningen. 

Med hjälp av en databas kunde man stödja i synnerhet justitieministeriets uppgift 
att ansvara för ett allmänt stöd i lagberedningen och för laggranskningen. Det 
innebär i praktiken att utöver de ovan avsedda delarna kunde justitieministeriets 
utlåtanden publiceras i databasen. I nuvarande praxis blir justitieministeriets utlå-
tanden kvar hos det ministerium som begärt utlåtande och även där i allmänhet 
hos de lagberedare som saken gäller. 

Regleringsspiral. Praxis med en detaljerad reglering, oberoende av om reg-
leringssättet beror på EU-rätten eller har nationella orsaker, utsätter samtidigt 
regleringen för ständiga fragmentariska ändringar. Detta binder för sin del lag-
beredningsresurser som kunde användas för planering och beredning av mera 
omfattande ändringar. 

En miljö med en snäv och omfattande reglering lämnar lite utrymme för under-
sökning och utredning av regleringsalternativ. Detsamma gäller också för bedöm-
ningen av regleringens konsekvenser.   

Regleringsmiljön hamnar in i en sorts regleringsspiral, där regleringen ökar beho-
vet av och kräver ny reglering och det blir omöjligt att till alla delar upprätthålla 
regleringens koherens och kvalitet. Regleringens effektivitet minskar och de fakto-
rer som ökar rättssäkerheten börjar mista sin betydelse. Regleringen är inte läng-
re förutsägbar och kontrollerbar och detta problem berör alla aktörer i samhället. 

En bidragande orsak till att rättsäkerheten och förutsägbarheten minskar är att 
de konsekvenser som ändringar i lagstiftningen har på den övriga lagstiftningen 
hanteras på olika sätt och med olika noggrannhet.  Hanteringen av ändringar sker 
ofta genom allmänna hänvisningar till annan lagstiftning. När en sådan hänvis-
ningsteknik används är det svårt för en person som inte har grundläggande kun-
skaper i juridik att få information om gällande lagstiftning.   

Beredningens öppenhet. Under de senaste åren har man på statsrådsnivå ut-
vecklat olika mekanismer för att öka projektens offentlighet (t.ex. HARE-regist-
ret, information om projekt på webbsidor). En del av ministerierna publicerar 



179

(elektroniskt eller på annat sätt) en projektförteckning som uppdateras en gång i 
halvåret och där grundläggande information om aktuella projekt har samlats. En 
orsak till bristande offentlighet är att ett betydande antal projekt som leder till att 
en regeringsproposition utarbetas inte utförs på uppdrag. Genomskådligheten i 
beredningen förverkligas inte heller alltid på ett sådant sätt som en målmedveten 
utveckling av regleringsmiljön förutsätter.

Grunden för det fi nländska systemet utgörs av öppenhet och möjlighet för den 
som regleringen gäller att bli hörd om regleringen. Häri ligger vårt systems styrka. 
Genomskådligheten i beredningen förverkligas dock inte alltid på ett tillfredsstäl-
lande sätt. En betydande del av lagberedningen genomförs som tjänsteuppdrag, 
vars innehåll och skeden inte dokumenteras separat.  

Slumpmässighet i den politiska styrningen. I samband med utarbetandet 
av åtgärdsprogrammet fästes uppmärksamhet vid att initiativen till lagberednings-
projekt kommer från olika håll. Av denna orsak framskrider utvecklingen inom de 
olika rättsområdena de facto på mycket olika sätt såväl tidsmässigt som innehålls-
mässigt. Inom vissa rättsområden är utvecklingen mycket statisk och initiativen till 
lagberedning och lagändringar kommer från en liten krets av experter. 

Inom andra rättsområden är initiativen till ändringar eventuellt endast reaktioner 
på enskilda missförhållanden som uppdagats. Ministeriernas verksamhetsmetoder 
och lagstiftningskulturer uppvisar skillnader som ökar regleringens olika utveck-
ling och således indirekt även de innehållsmässiga skillnaderna. 

På grund av att uppgifter om en systematisk uppföljning av konsekvenserna av 
lagarna saknas består impulserna till ändring ofta i att rätta till enskilda missför-
hållanden som uppdagats.     

Bristfällig samordning på statsrådsnivå. Samordningen av regleringsprojekt 
på statsrådsnivå är fortfarande bristfällig. Den förteckning över kommande reger-
ingspropositioner som halvårsvis skall sammanställas inom statsrådet är avsedd 
som ett instrument för samordning av regeringens och riksdagens arbete. Det 
saknas ett gemensamt planeringsinstrument som skulle göra det möjligt att inom 
statsrådet sätta upp allmänna och gemensamma författningspolitiska mål för lag-
stiftningen. De planerings-, uppföljnings-, och tillsynsinstrument som står till buds 
räcker inte för att säkerställa att man i lagstiftningsproduktionen når ett gott slut-
resultat som konsekvent utvecklar rättsordningen. 

Åtagande. Tidigare åtgärder för att utveckla regleringen har inte gett några be-
tydande resultat. Man har inte skött om de resurser som behövs för utvecklingsåt-
gärder eller så har inte tillräckliga resurser anvisats. De olika aktörerna har saknat 
äkta engagemang för utvecklingsåtgärderna. Genomförandet av åtgärderna har 
inte heller följts systematiskt. 
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I kanslichefsarbetsgruppens betänkande om lagberedningen från år 2005 har tyd-
liga brister i åtagandet, genomförandet och uppföljningen konstaterats och det 
har inte funnits skäl att bedöma situationen annorlunda under detta arbetes gång. 
I tidigare projekt har inte heller olika samhällsaktörer varit representerade i lika 
stor utsträckning och således har på sin höjd en snäv krets inom statsrådet åtagit 
sig att uppnå utvecklingsmålen.  

Lagberedningens konsekvenser för konkurrenskraften och välfärden. 
Genom en bra lagstiftning som är väl beredd kan såväl medborgarnas välfärd 
som företagens konkurrenskraft främjas. Genom att främja välfärden stärker man 
ett rättvist och tryggt samhälle, där människornas och företagens rättigheter och 
skyldigheter förverkligas på lika grunder i enlighet med den nordiska välfärds-
stats- och rättsstatstraditionen. Genom att främja konkurrenskraften stärks de fi n-
ländska företagens verksamhetsförutsättningar och därmed den samhällsekono-
miska grunden och möjligheterna att främja människornas ekonomiska välfärd. 

Lagberedningens konsekvenser för konkurrenskraften och välfärden har dock inte 
beaktats tillräckligt systematiskt i lagberedningen. I Finland har man bland annat 
nästan inte alls idkat lagstiftningsforskning, där en av tyngdpunkterna är att ut-
reda den ekonomiska argumentationens roll och betydelse som bakgrundsfaktor 
och utvecklare.   

Sammandrag av de viktigaste problemen. Med stöd av vad som anförts 
ovan i åtgärdsprogrammet har de viktigaste problemen i samband med lagbered-
ningen visat sig vara: 

- regleringen har konstant ökat och blivit mera detaljerad
- beredningen har inte koncentrerats i tillräcklig utsträckning på initialfasen
-  bristfälligt kunskapsunderlag för beredningen (ekonomiska konsekvenser, 

konsekvenser för företagen, övriga konsekvenser och anpassning till rätts-
ordningen som helhet, ringa lagstiftningsforskning till stöd för beredningen)

- bristande strategisk planering av lagberedningen på statsrådsnivå
- reaktivitet gentemot konsekvenserna av EU-lagstiftningen
-  på grund av de ovan nämnda orsakerna har den faktiska genomskådligheten 

i lagberedningen minskat 

I åtgärdsprogrammet presenteras nedan ett urval av åtgärder för att lösa proble-
men. Åtgärderna kan delas in i tre olika nivåer, dvs. åtgärder på statsrådsnivå, 
åtgärder inom de olika förvaltningsområdena och åtgärder på projektnivå. 

Dessa åtgärder är avsedda att påverka i enlighet med genomslagsprincipen så 
att författningspolitiska åtgärder styr planeringen och genomförandet av viktiga 
projekt och sätter upp övriga strategiska mål för utvecklingen av rättsordningen.  
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Till de författningspolitiska åtgärderna hör också satsningar på stöd för genomför-
ande av konsekvensbedömningar och på lagstiftningsforskning.  

På varje förvaltningsområdesnivå genomförs både allmänna lagstiftningsprinciper 
och de åtgärdsrekommendationer som närmare behandlas nedan. I de allmänna 
principerna och i åtgärdsrekommendationerna betonas lagstiftningens konsekven-
ser för välfärden och konkurrenskraften. 

På projektnivå innebär genomförandet av ett effektivare åtgärdsprogram fram-
för allt att varje ministerium satsar mera på lagstiftningens centrala delområden 
(lagberedarnas kompetens och stöd för en ökad sakkunskap i lagberedningen, 
interna metoder för kontroll av kvaliteten på beredningen, ledningens ansvar och 
utförande av konsekvensbedömningar).   

Vid utarbetandet av åtgärdsprogrammet utreddes inte de nuvarande resurserna 
för lagberedningen. Utgående från tidigare och tämligen färska resursutredningar 
kan man i och för sig dra den slutsatsen att en viktig bakgrundsfaktor som inver-
kar på kvaliteten på lagstiftningen är de knappa resurserna för lagberedningen 
och den tidsbrist i projekten som denna faktor bland annat orsakar.  

De åtgärder som vidtas inom ramen för åtgärdsprogrammet kan till vissa delar 
bidra till att de resurser som står till förfogande anvisas på ett ändamålsenligt 
sätt. Det grundläggande problemet att kvaliteten på lagberedningen påverkas av 
knappa resurser kräver hållbara lösningar och strukturer.    

8.2 Åtagande att iaktta principerna för en god 
författningsberedning

Utgångspunkten i åtgärdsprogrammet för en bättre reglering är att genom en bra 
lagstiftning som är väl beredd kan såväl medborgarnas välfärd som företagens 
konkurrenskraft främjas. Genom att främja välfärden stärker man ett rättvist och 
tryggt samhälle, där människornas rättigheter förverkligas på lika grunder i enlig-
het men den nordiska välfärdsstats- och rättsstatstraditionen. Genom att främja 
konkurrenskraften stärks de fi nländska företagens verksamhetsförutsättningar 
och därmed tryggandet av samhällsekonomins tillväxtförutsättningar och möjlig-
heterna att främja människornas ekonomiska välfärd.

Genom en god lagstiftning kan man i många fall avsevärt påverka såväl välfärden 
som företagens och enskildas konkurrenskraft. Dessa bör inte ställas mot var-
andra utan behandlas som mål som har nära samband med och kompletterar var-
andra. Ur hela samhällsekonomins synpunkt utgör en framgångsrik ekonomi och 
innovationer som skapas genom företagens konkurrenskraft en grund för fi nan-
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sieringen och skapandet av välfärdstjänster och social trygghet. Av denna orsak 
bör man i författningsberedningen förbinda sig att fästa tillräcklig uppmärksamhet 
vid lagstiftningens konsekvenser för företagen och företagens konkurrenskraft 
samt att beakta konkurrensaspekterna som en styrande faktor i författnings- och 
samhällspolitiken. 

Lagstiftningen påverkar självfallet människornas välfärd i mycket stor utsträck-
ning. Vid sidan av de innehållsmässiga lösningarna och deras betydelse utgör 
tillgången till rätten och rättssystemets effektivitet viktiga faktorer för välfärden.  
Myndigheternas beslut har i allmänhet betydelse för människorna och ekono-
min men de har dessutom en mera vittgående inverkan på konkurrenskraften 
och funktionsförmågan i hela samhället. Välfärdsproduktionen är av yttersta vikt. 
Förtroende för samhället, dess aktörer och lagstiftningen ökar individernas resur-
ser och därmed även hela samhällets resurser. 

Lagstiftningen inverkar också på företagens konkurrenskraft och företagens eko-
nomiska välstånd på fl era olika sätt. Det viktigaste är att den regleringsmiljö som 
den fi nländska lagstiftningen bildar tillsammans med den internationella lagstift-
ning som omfattar företagsverksamhet i Finland har förutsättningar att fungera 
som en helhet. Lagstiftningens kvalitet beror både på rättsordningens strukturella 
tydlighet och de enskilda författningarnas kvalitet. Olika lagar och till och med en-
skilda bestämmelser kan ha betydande konsekvenser för företagens och enskildas 
konkurrenskraft och ekonomiska välstånd. Dessa konsekvenser bör först faststäl-
las genom tillräckligt högklassiga konsekvensbedömningar och sedan beaktas i 
författningsberedningen.

Regleringens konsekvenser för konkurrenskraften och välfärden bör också följas 
upp systematiskt. Utvecklingen av kvaliteten på lagstiftningen förutsätter att för-
fattningsändringarna följs på lång sikt och att jämförelseuppgifter som baserar sig 
på vedertagna indikatorer systematiskt samlas in och utnyttjas. I synnerhet är det 
nödvändigt att utvecklingen av konkurrenskraften i företagens verksamhetsmiljö 
följs utgående från internationella jämförelseuppgifter och jämförelseundersök-
ningar.  

Ett centralt krav i åtgärdsprogrammet för en bättre reglering är att de principer 
för en effektiv reglering som är av betydelse för välfärdskonsekvenserna och före-
tagens, privatpersoners och ekonomins konkurrenskraft skall beaktas i all författ-
ningsberedning. För att trygga att den fi nländska regleringsmiljön har så gynn-
samma konsekvenser som möjligt för konkurrenskraften och välfärden bör man i 
författnings- och samhällspolitiken samt i författningsberedningen förbinda sig att 
iaktta följande principer: 
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Allmänna lagstiftningsprinciper som främjar välfärden och 
konkurrenskraften 

1.  Författningsberedningen och lagstiftningen skall vara förutsägbar 
och öppen. Intressegruppernas deltagande och möjligheter 
att påverka skall tryggas. 

För att säkerställa förutsägbarheten förbinder man sig att följa principerna för 
en god lagberedningspraxis så att beredningen av författningar och författnings-
ändringar baserar sig på öppet formulerade mål och så att beredningsprocessen 
är öppen. I författningsberedningen skall intressegrupperna uppriktigt höras och 
olika alternativ övervägas. 

För att säkerställa förutsägbarheten skall oförutsedda och plötsliga lagstiftnings-
ändringar som saknar tillräckliga grunder undvikas. 

Vid ändringar av lagstiftningen skall företagens och privatpersoners möjligheter 
att anpassa sig till ändringarna beaktas. För vidtagande av de åtgärder som änd-
ringarna förutsätter skall en skälig tid reserveras.

Säkerställandet av förutsägbarheten förutsätter en systematisk bedömning av lag-
stiftningens konsekvenser, som baserar sig på tillräckliga jämförelseuppgifter och 
exakta indikatorer. En av de viktigaste åtgärderna vid en bedömning av lagstift-
ningens konsekvenser är att utreda konsekvenserna för företagen, produktivite-
ten och konkurrenskraften samt att överhuvudtaget i tillräcklig utsträckning reda 
ut vilka konsekvenser en bestämmelse har med beaktande av den ekonomiska 
verksamheten och andra relevanta aspekter.

2. Regleringen skall vara hanterlig och förståelig. 

När regleringen ökar för mycket minskar de olika aktörernas möjligheter att förstå 
författningarnas innehåll. Därför är avsikten att regleringen på alla nivåer skall 
vara så tydlig, enkel och förståelig som möjligt såväl med avseende på innehål-
let som på den systematiska strukturen, så att förståeligheten även bedöms ur 
medborgarnas och småföretagarnas synvinkel. I fråga om tekniskt eller på annat 
sätt specifi ka regleringsområden skall särskild vikt fästas vid att regleringens kva-
litet och omfång kan kontrolleras och att regleringen kan anpassas till den övriga 
regleringsmiljön.   

Regleringsnivån skall fastställas med beaktande av grundlagens krav. 
Omständigheter som redan regleras i den allmänna lagstiftningen skall tas i beak-
tande när man överväger om avvikelser eller preciseringar är motiverade i special-
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lagstiftningen. Annan lagstiftning som gäller samma sak eller samma fenomen 
samt möjligheterna för självreglering skall samtidigt beaktas.  

Överlappande reglering på lagnivå och reglering av samma rättsliga fenomen på 
fl era författningsnivåer upphävs och minskas i alla författningsprojekt. Åtgärderna 
för att förenkla regleringen skrivs in som en del av beredningsprojektuppdraget, 
om det inte fi nns särskilt vägande skäl att avvika från det.    

Central lagstiftning som berör vanliga medborgare och företag skall genomföras 
så att behovet av att anlita hjälp av myndigheter eller andra sakkunniga  skall vara 
så litet som möjligt. 

3.  Lagstiftningen skall vara fl exibel i fråga om innehållet och 
tydlig i fråga om tillämpningsområdet. 

Utgångspunkten bör vara att man skall tillämpa sådana regleringsmodeller som 
ger en tillräcklig fl exibilitet i tillämpningen av lagstiftningen i olika situationer och 
i synnerhet i de processer och funktioner som upprätthålls av offentliga myndig-
heter, privatpersoner och företag och som behövs för genomförandet av lagstift-
ningen. Företag och privatpersoner skall ges tillräcklig fl exibilitet både när det 
gäller att ordna sina inbördes förhållanden och när det gäller att tillämpa den 
lagstiftning som skall tillämpas på ekonomisk verksamhet.   

När fl exibilitet skapas skall skillnaderna mellan de olika lagstiftningsområdena be-
aktas. Exempelvis skall skattebelopp och grunderna för skattskyldighet framgå 
av noggrant avgränsade bestämmelser i lag, eftersom lagstiftningen inverkar på 
företagens och privatpersoners rättsskydd. 

När tillämpningsområdet fastställs skall särskild vikt fästas vid att överlappande 
reglering undviks. I lagberedningen skall uppmärksamhet fästas såväl vid av-
gränsningen av tillämpningsområde som vid förhållandet mellan tillämpningsom-
rådet och övrig lagstiftning. Man bör sträva efter att identifi era tillämpningsområ-
dets förhållande till den övriga lagstiftningen och fastställa tillämpningsområdet 
så att regleringen bildar en tydlig helhet. 

4.  Regleringen skall främja rättssäkerheten och förtroendet. 
Lagstiftningen skall ha de konsekvenser den är avsedd att ha. 

Lagstiftningen skall säkerställa att rättigheterna förverkligas och utgöra grund för 
parternas förtroende för de rättsliga och ekonomiska förhållandenas varaktighet.  
För att säkerställa en hög rättssäkerhetsnivå skall lagstiftningens funktion och 
oklarheter som beror på brister i lagstiftningen följas.  Nödvändiga korrigeringsåt-
gärder skall vidtas utan dröjsmål. 
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Det system med politiskt ansvar som hänför sig till lagstiftningsverksamheten för-
utsätter att en reglerad rätt har de konsekvenser som den är avsedd att ha och 
som framkommit i beredningen och när den berörda lagstiftningen utfärdades. 
Om detta krav inte uppfylls blir den politiska verksamhetens trovärdighet liksom 
även förtroendet för rättssystemet lidande.

5.  I samband med aktörernas förpliktelser och myndighetstillsynen 
bör proportionaliteten iakttas i större utsträckning än för 
närvarande.  

Myndigheternas tillsynsbefogenheter skall bestämmas så att de uppfyller kravet 
på förvaltningens lagbundenhet, de allmänna och särskilda villkoren för begräns-
ning av de grundläggande fri- och rättigheterna samt kraven på proportionalitet 
och rättsskydd.  

När det föreskrivs om enskilda aktörers skyldighet att lämna uppgifter och ut-
redningar skall särskild vikt fästas vid att de uppgifter och utredningar som läm-
nas till tillsynsmyndigheterna är tillräckliga för bevakningen och samordningen av 
olika allmänna och enskilda intressen och att den administrativa belastning som 
skyldigheterna medför för verksamhetsutövaren är så liten som möjligt. Avsikten 
är att myndigheternas tillsynsbefogenheter skall ställas i förhållande till den risk 
som verksamheten orsakar så att de näringsidkare som sköter sin verksamhet på 
behörigt sätt gynnas. 

6.  Regleringens olika delområden skall ha en följdriktig inverkan 
på varandra. 

I lagberedningen bör säkerställas att den lagstiftning som tillämpas i Finland och 
de internationella förpliktelserna är samstämmiga och att olika regleringssystem 
samordnas så omsorgsfullt som möjligt.  

Särskild uppmärksamhet bör fästas vid att lagstiftningslösningarna inom de olika 
lagstiftningsområdena motsvarar varandra och att ändringar genomförs så sam-
tidigt som möjligt. Kravet på samstämmighet i regleringen gäller såväl i fråga om 
förutsättningarna att idka näringsverksamhet och verksamhetsutövarnas förplik-
telser som i fråga om den lagstiftning som inverkar på medborgarnas rättigheter, 
intressen och skyldigheter. 

7.  Regleringen får inte ha ett självändamål. Andra styrmedel bör 
aktivt användas. 

I författningsberedningen bör man förbinda sig till att öppet utreda verkan och 
effektiviteten hos regleringsalternativ avseende innehållet och även hos andra än 
rättsliga styrmedel samt till att också använda sådana om det är motiverat.  
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Självreglering och områdesvis samreglering används då det är ändamålsenligt 
med tanke på en öppen och fri och icke-diskriminerande konkurrens samt med 
tanke på utomståendes säkerhet och en effektiv hantering av olika risker. 

Principer som särskilt främjar samhällsekonomins 
tillväxtförutsättningar och företagens konkurrenskraft

8.  Lagstiftningen skall stödja kompetensbildningen och främja 
arbetsförhållandena och arbetshälsan.

Genom lagstiftningen skapas grunderna för utbildningssystemet, för ett bredare 
livslångt lärande och för incitament att ordna och delta i utbildning. Genom lag-
stiftningen skapas också grunderna, ramarna och incitamenten för utveckling av 
arbetshälsan, arbetsförhållandena och anställningsvillkoren. 

I framtiden kommer tillgången till kunnig och motiverad personal samt skapande 
och användning av humankapital i allmänhet att vara en viktig faktor för konkur-
renskraften. Lagstiftningen skall stödja skapandet och användningen av humanka-
pital samt arbetshälsan. I fråga om utvecklingen av humankapital och arbetshälsan 
skall ansvar och risker fördelas så ekonomiskt effektivt som möjligt mellan samhäl-
let, offentliga samfund som företräder det, företag samt småföretagare och arbets-
tagare.

Lagstiftningen skall möjliggöra nya teknologier och nya modeller för affärsverksam-
het samt införande av nya tekniska, kommersiella och funktionella innovationer. 

9.  Lagstiftningen skall främja innovationer, marknadsinträde 
och produktivitet. 

I lagstiftningen får inte införas ogrundade begränsningar eller faktiska hinder för 
nya aktörers inträde till marknaden. Möjligheterna att utnyttja olika teknologier 
och på dem baserade nya verksamhetsmodeller utgör viktiga faktorer med tanke 
på konsekvenserna för produktiviteten. Företagens konkurrenskraft på markna-
den bestäms i stor utsträckning av möjligheterna att få olika produktionsfakto-
rer på tillräckligt konkurrenskraftiga villkor. Ur företagets synvinkel är det viktigt 
att få möjlighet till en relativ konkurrensfördel inom en sektor som är viktig för 
branschens företagsverksamhet (t.ex. innovationer och kunnande, kompetent och 
trygg samt välmående och motiverad personal, kapital, marknadsinträde).  

Regleringen skall balanserat beakta olika intressen som hänför sig till den samt nä-
ringsidkarnas, arbetstagarnas, kundernas och andra intressegruppers synpunkter. 
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Exempelvis bör lagstiftningen om immateriella rättigheter kunna bedömas även 
som helhet över de nuvarande förvaltningsområdesgränserna.

10.   Lagstiftningen skall upprätthålla och öka intresset för Finland 
som etableringsland för företagsverksamhet samt skapa 
konkurrensfördelar för den fi nländska näringsverksamheten.

Finlands konkurrensläge som hemort för företag och etableringsland för affärsverk-
samhet främjas av att de rättsliga institutioner och verksamhetsinstrument som 
används inom företags- och näringsverksamheten är aktuella och lättillgängliga. 
Med stöd av regleringspolitiken bör man se till att avtalsrätten, bolagslagstiftningen 
och de övriga institutionella förhållanden inom företagsverksamheten, såsom tvist-
lösningssystemets effektivitet, ter sig lockande i internationell jämförelse.

Regleringspolitiken bör ha som mål att defi niera de nyckelområden inom vilka 
Finland kan utveckla och upprätthålla en sund regleringsmiljö som är attraktiv för 
en konkurrenskraftig företagsverksamhet. Samtidigt bör man sträva efter att sär-
skilt främja möjligheterna att inom de nordiska länderna eller, i mera omfattande 
skala, inom Östersjöområdet skapa ett enhetligt, starkt och internationellt att-
raktivt hemmamarknadsområde för olika produkter och tjänster. Lagstiftningens 
konsekvenser för utvecklingen av företagens marknadsområden bör även i övrigt 
utredas lagområdesvis. Regleringspolitiken bör eftersträva att bidra till skapandet 
av starka marknadsområden för näringsverksamhet som är etablerad i Finland. 

11.   Lagstiftningen skall bidra till att sörja för den offentliga 
ekonomins hållbarhet på medellång och lång sikt.

Tron på en ekonomisk framtid och framgång inom ett visst område är ett vik-
tigt investeringskriterium. Statens och områdets offentliga ekonomis situation och 
framtidsutsikter har en avgörande betydelse för tron på den ekonomiska framtiden 
i området. Förtroende för den offentliga ekonomin möjliggör bland annat riskinves-
teringar och en tillräckligt hög nivå på privatkonsumtionen. En betydande andel av 
den offentliga ekonomins utgifter är lagstadgade. Man bör sträva efter att i regle-
ringspolitiken och lagstiftningen främja den offentliga ekonomins hållbarhet. 

8.3 En regeringens lagstiftningsplan tas i bruk

Lagstiftningsplanen är ett regleringspolitiskt instrument på statsrådsnivå som 
kompletterar andra politikinstrument (regeringsprogrammet, genomförandepla-
nen för regeringsprogrammet/regeringens strategidokument). Planen utarbetas 
av den ministergrupp för bättre reglering som avses nedan i punkt 8.4. eller ett 
ministerutskott, som stöds av den delegation för bättre reglering som avses i 
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punkt 8.5. Arbetet förutsätter dessutom att ministerutskottet har ett yrkessekre-
tariat (författningspolitiskt sekretariat) till sitt förfogande. 

I lagstiftningsplanen ingår en projektdel och en strategisk del. Den strategiska 
delen innehåller regeringens gemensamma politiska ståndpunkt beträffande änd-
ringsbehoven och tyngdpunktsområdena för utvecklingen av rättsordningen. Med 
stöd av de författningspolitiska målen i den strategiska delen styrs den pågående 
nationella beredningen, beredningen inom ramen för EU och den beredning som 
hänför sig till internationella avtalsarrangemang.  

Under nästa regeringsperiod är det nödvändigt att lagstiftningsplanen också 
kopplas till det årliga rapporteringssystem som förutsätts i Lissabonstrategin. De 
olika ministerierna skall i samband med årsrapporten reda ut hur deras lagstift-
ningsprojekt sammanhänger med strategins mål om ekonomisk tillväxt samt ökad 
konkurrenskraft och sysselsättning. I samband med utarbetandet av lagstiftnings-
planen kan man fastställa de regleringsområden inom vilka Finland eventuellt kan 
sträva efter att bli en förstaklassig regleringsmiljö.  Ett sådant möjligt område är 
t.ex. utveckling av innovationspolitiken. 

Den strategiska delen innehåller åtgärder för förenkling av regleringen eller ett pro-
gram för förenkling av regleringen samt åtgärder för att mäta företagens adminis-
trativa börda. En särskild metod för att mäta företagens administrativa börda och 
systematiskt minska den tas i bruk år 2007. I samband med införandet av metoden 
och fastställandet av åtgärdsområdena för förenkling av regleringen bestäms också 
inom vilka sektorer den administrativa bördan skall börja mätas och minskas.

Förenklingsprogrammet och åtgärderna för att mäta den administrativa bördan 
kan med beaktande av åtgärdernas omfattning och innehåll även tas med i andra 
författningspolitiska instrument som statsrådet använder.     

Lagstiftningsplanens projektdel innehåller regeringsperiodens viktigaste projekt. 
Under en regeringsperiod kan antalet viktiga projekt uppgå till ca 30. Av de pro-
jekt som tas med i planen görs omfattande konsekvensbedömningar och uppgö-
randet av dessa följs också inom ramarna för planen.   

Lagstiftningsplanen skall beredas öppet och i gott samarbete med andra aktörer 
som är viktiga med tanke på planen.
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8.4 En ministergrupp eller ett ministerutskott för bättre reglering 
tillsätts

För att effektivisera styrningen av författningsberedningen på statsrådsnivå, för-
bättra regleringsmiljöns kvalitet och genomföra principerna för en god lagbered-
ning föreslås att en ministergrupp eller ett ministerutskott för bättre reglering 
tillsätts under nästa regeringsperiod. Ministergruppen eller ministerutskottet leds 
av statsministern (ställföreträdare justitieministern).  

Åtgärdsförslaget motsvarar i huvudsak slutsatsen i OECD:s landsundersökning 
från 2003 beträffande behovet av att inrätta ett organ på ministernivå som koor-
dinerar författningspolitiken i större utsträckning.

Ministergruppen eller ministerutskottet har till uppgift att ansvara för utarbetandet 
av lagstiftningsplanen för regeringens gemensamma behandling.  Ministergruppen 
eller ministerutskottet skall också ansvara för att de åtgärder som ingår i lagstift-
ningsplanen och dess strategiska del genomförs på det sätt som anges i planen i 
samarbete med varje sektorministerium.   

Ministergruppens eller ministerutskottets andra huvuduppgift är att ansvara för 
stärkandet av tillämpningen av principerna för en god författningsberedning samt 
för vidareutvecklingen av principerna. I detta syfte kan ministergruppen eller mi-
nisterutskottet också annars behandla allmänna frågor som gäller förbättrande 
och säkerställande av kvaliteten på lagberedningen. Ministerierna och statsrå-
dets justitiekansler kan föra ärenden till ministergruppen eller ministerutskottet. 
Ministerierna och justitiekanslern kan även föra ärenden som hänför sig till norm-
givning på lägre nivå till utskottet. 

Inrättandet av en ministergrupp eller ett ministerutskott påverkar inte andra mi-
nistergruppers eller lagstadgade ministerutskotts uppgifter.     

I ministergruppens eller ministerutskottets sammansättning bör man prioritera 
sådana förvaltningsområden inom vilka lagberedningen har en särskild betydelse 
för konkurrenskraften, välfärden och generellt för utvecklingen av rättsordningen. 
Det är ändamålsenligt att behandlingen av ärenden ordnas så att det ärende som 
för tillfället är under behandling föredras av det ministerium som ansvarar för be-
redningen av den lagstiftning som ärendet gäller.

Som stöd för ministergruppen eller utskottet inrättas ett författningspolitiskt se-
kretariat. Sekretariatet är också sekretariat för delegationen för bättre reglering. 

Sekretariatets personalstyrka beräknas i detta skede uppgå till minst fyra hel-
tidsanställda (en projektledare på statssekreterarnivå eller någon annan ledande 
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tjänsteman på hög nivå, två sakkunniga, en biträdande sekreterare). Sekretariatet 
placeras vid justitieministeriet eller statsrådets kansli. De ekonomiska konsekven-
serna utgörs av sekretariatets lönekostnader samt kostnaderna för den verksam-
het som delegationen för bättre reglering bedriver (lönekostnader, administrativa 
kostnader, kostnader för utredningsverksamhet). 

Sekretariatets verksamhet kunde i övrigt ordnas t.ex. på samma sätt som i bas-
serviceprogrammet.  

8.5 En delegation för bättre reglering tillsätts

En delegation för bättre reglering tillsätts med uppgiften att vara ett organ på 
bred bas som stöder och utvärderar genomförandet av åtgärdsprogrammet för en 
bättre reglering åren 2007–2010. Delegationen kan lämna initiativ om åtgärder 
för utveckling av regleringen till statsrådet.  

Centrala organisationer skall delta i delegationen (närings-, arbetsmarknads-, 
kommun-, konsument-, och medborgarorganisationer). I delegationen skall dess-
utom ingå ministerierepresentanter och sakkunniga som är viktiga med tanke på 
författningsberedningen. 

Med hjälp av delegationens arbete kan den information om lagstiftningens konse-
kvenser som olika samhällsaktörer har producerat, samlat in och följt upp använ-
das i planeringen av de samhälls- och rättspolitiska riktlinjerna för lagstiftningen.  
Delegationen skall bedöma de faktorer som inverkar på rättsordningen särskilt 
ur konkurrens- och välfärdssynvinkel. Delegationen skall för egen del följa och 
bedöma hur principerna för en god lagstiftning och övriga rekommendationer i 
åtgärdsprogrammet förverkligas. 

Delegationen verkar i anslutning till justitieministeriet eller statsrådets kansli. Utöver 
det författningspolitiska sekretariatets tjänstemän skall på det sätt som särskilt av-
talats de tjänstemän som ministerierna anvisat för uppgiften samt intressegrupper-
nas sakkunniga delta i det arbete som sekretariatet för delegationen utför.  

8.6 Noggranna förberedelser vidtas, alternativ övervägs och 
basen för beredningen breddas

I omfattande projekt utförs i regel en separat förhandsutredning om projektets 
behov, mål och alternativ. Den fortsatta beredningen grundar sig på förhandsut-
redningen och annat införskaffat material, varvid de ståndpunkter och uppgifter 
som förts fram i beredningsskedet påverkar projektets centrala mål och innehåll. 
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I dessa och andra motsvarande projekt baserar sig den fortsatta beredningen 
på arbetsgrupper, kommissioner eller kommittéer på bred bas. I andra projekt 
används mindre omfattande förhandsutredningar, konsekvensbedömningar och 
uppföljningsskyldigheter.   

I lagberedningsprojekt som till sin presentationstekniska omfattning och i övrigt 
är av ringa betydelse är utgångspunkten en tjänstemannaberedning. I den inle-
dande fasen av mindre projekt är det viktigt att försäkra sig om att regleringen 
behövs. Under arbetets gång skall man alltid försäkra sig om att förslagen är lag-
tekniskt korrekta. 

Beredningsprocessen beträffande EU-lagstiftningen skall påverkas i ett tidigare 
skede än för närvarande. Statsrådets och ministeriernas ställningstaganden till 
grönböcker, vitböcker och kommissionens meddelanden skall förberedas på bred 
bas. Intressegruppernas påverkningsmöjligheter utvecklas i det nuvarande sys-
temet med EU-sektioner. I rådets arbetsgruppsarbete förutsätts adekvat konse-
kvensbedömning. Ansvarsministerierna skall koordinera tvärsektoriella frågor i 
rätt skede och rätt omfattning. 

För EU-ministerutskottets behandling av EU-ärenden skall med lämpliga mellan-
rum sammanfattas en utredning om de strategiska målen för utvecklingen av EU-
lagstiftningen. Utredningen skall också lämnas till riksdagen för behandling. 

Åtgärdshelheten för att påverka på förhand på riksdagsnivå beskrivs i bilaga 1. 

Innan en regeringsproposition lämnas skall man i fråga om alla projekt försäkra 
sig om att projekten har beretts på behörigt sätt och att propositionerna har blivit 
granskade även ur lagstiftningsteknisk synvinkel. 

8.7 Bedömningen av alternativ och konsekvenser effektiviseras  

Vid bedömningen av det samhälleliga behovet och konsekvenserna för konkur-
renskraften skall i fråga om varje lagstiftningsprojekt uttryckligen övervägas om 
uppnåendet av de uppsatta målen förutsätter ny lagstiftning eller en lagstiftnings-
ändring. Möjligheterna att använda den självreglering eller samreglering som be-
drivs av utövare av företagsverksamhet skall systematiskt utredas med respektive 
intressegrupper. 

Separata anvisningar för bedömning av konsekvenserna skall integreras som ett 
arbetsverktyg som underlättar det praktiska beredningsarbetet.   
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Bedömningen av lagstiftningens konsekvenser för ekonomin och företagen förbätt-
ras genom att man förbinder sig till den omstrukturering som ett permanent sakkun-
nigstöd för konsekvensbedömningarna och annan utveckling av dem förutsätter.   

Det nya stödet förverkligas så att statsrådet tillhandahålls en gemensam sakkun-
nigservice, som främjar användningen av alternativ- och konsekvensbedömningen 
vid de olika ministerierna. Befogenheterna och resurserna för sakkunnigservicen 
skall användas så att servicen främjar såväl prövningen av regleringsalternativ 
som utförandet av konsekvensbedömningar vid de olika ministerierna.    

Sakkunnigservicen skall erbjudas tillräckliga metoder för att påverka beredningen 
av viktiga projekt. Sakkunnigservicen skall kopplas till beredningen av sådana vik-
tiga projekt som uttryckligen anges i regeringens lagstiftningsplan på ett sådant 
lämpligt sätt som särskilt bestäms för varje projekt. 

Sakkunnigservicen samordnas med statsrådets justitiekanslers granskning av fö-
redragningslistor, statsrådets gemensamma controllerfunktioner och laggransk-
ningens funktioner. Sakkunnigservicen skall årligen lämna en redogörelse över 
uppföljningen av konsekvensbedömningarna. Sakkunnigservicen skall också sam-
ordnas med det författningspolitiska sekretariatets arbete. 

Sakkunnigservicen inleds under den valperiod som börjar 2007. Närmare utred-
ningar om vilka resurser och annat servicen kräver utarbetas och genomförs före 
utgången av 2007 genom samarbete mellan fi nansministeriet, handels- och indu-
striministeriet, justitieministeriet och justitiekanslerämbetet. 

8.8 Ett kvalitetssystem för författningsberedningen och 
en databas avsedd som stöd i beredningen inom statsrådet 
tas i bruk

Justitieministeriet kan utföra sina styr- och stöduppgifter bättre och effektivare, 
om varje ministerium i ett tidigt skede kan säkerställa en god kvalitet på författ-
ningar som utfärdas. Sådana åtgärder på ministernivå är t.ex. att tillhandahålla 
stöd i krävande beredningsuppgifter, koncentrera krävande beredningsuppgifter 
och att med hjälp av ett kvalitetssystem se till att beredningen framskrider på be-
hörigt sätt i fråga om alla beredningsuppgifter.  

Kvalitetssystemet kan vara ett sådant system, där de kritiska skedena med tanke 
på lagberedningsprojektets framskridande har angivits på förhand. Denna typ 
av kvalitetssystem beskrivs i den slutrapport som arbetsgruppen för utvecklande 
av författningsberedningen inom statsrådet (SÄKE-arbetsgruppen) presenterade 
2005 (”processlistning”). 
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Kvalitetssystemen kan utvecklas så att de motsvarar ministeriernas behov, dock 
med det allmänna målet att syftet med ett kvalitetssystem är att stödja ledningens 
åtagande, projektens framskridande enligt den på förhand planerade tidtabellen 
och lagberedarnas arbete.   

Ökandet av lagberedarnas kunskaper om beredningens grundfrågor (lagteknik, 
innehållsfrågor, rättsordningens grunder) utvecklas också genom utbildning, in-
tensifi ering av lagberedarnas nätverksverksamhet vid ministerierna, justitieminis-
teriets sakkunnighjälp och genom utnyttjande av befi ntliga och potentiella data-
tekniska stödstrukturer. 

För att stödja beredarnas kunnande föreslås att en gemensam tillämpningsdata-
bas utvecklas till beredarnas förfogande inom statsrådet. Databasen skall inne-
hålla sådana guider och anvisningar som behövs i lagberedningen, samt uppda-
teringar av dem. Databasen skall innehålla en laggranskningsdel, vars syfte är att 
skapa en interaktiv metod för behandling av aktuella allmänna observationer, god 
praxis och rekommendationer som hänför sig till lagberedningen. Databasen skall 
också innehålla en del, där grunduppgifter och aktuella uppgifter om centrala as-
pekter på utvecklingen av rättsordningen införs till beredarnas förfogande (grund-
läggande fri- och rättigheter, mänskliga rättigheter, EU-rätten, internationella av-
tal, viktiga avgöranden av nationella och internationella domstolar). Databasen 
kan vara till stöd i den allmänna styrning av lagberedningen som grundar sig på 
justitieministeriets utlåtande- och granskningsverksamhet.  

Arbetet med att införa en databas som stöder lagberedningen inleds senast 2007 
inom ramen för en separat projektorganisation med företrädare från åtminstone 
fi nansministeriet, justitieministeriet, andra centrala ministerier och andra aktörer 
som viktiga med tanke på projektet. Projektet kan kopplas till annat aktuellt ut-
vecklingsarbete (SÄKE II, VARVIO) och de nuvarande resultaten från tidigare pro-
jekt om datatekniskt stöd för lagberedningen kan utnyttjas i projektet.

 För att främja datastödet för lagberedningsprojekt föreslås att en verksamhets-
modell för beredare och informationstjänster på statsrådsnivå tas i bruk. Modellen 
utarbetas av arbetsgruppen för utveckling av författningsberedningen. Enligt 
verksamhetsmodellen skall informationstjänsterna tas med i projekt redan i sam-
band med förberedelserna och samtidigt skall en kartläggning av projektets in-
formationsbehov kartläggas. Utnyttjandet av sakkunnigresurserna inom informa-
tionstjänster ger mervärde åt författningsberedningen eftersom det å ena sidan 
underlättar beredarens arbete med att ta fram ett tillräckligt kunskapsunderlag 
och tillräckliga bakgrundsfakta och å andra sidan säkerställer att ett så omfat-
tande bakgrundsmaterial som möjligt samlas in och sållas. Ministeriernas infor-
mationstjänster kan också delta i underhållet av den databas som skall stödja 
lagberedningen, eftersom informationstjänsterna har erfarenhet av utvecklande 
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av nuvarande system och databaser (t.ex. HARE, PTJ, EUTORI och ministeriernas 
dokumenthanteringssystem). 

Lagberedarnas särskilda yrkeskunskaper, som baserar sig på personligt kunnande 
och personlig förmåga och erfarenhet stöds genom ett incitamentsystem som be-
aktar de särskilda krav på yrkeskompetens som ställs på aktörer inom området.  

8.9 Författningsöversynen utvecklas

Eftersom behovet av förenkling kan förverkligas framför allt i den sektorvisa lag-
beredningen, skall ministerierna från och med ingången av nästa valperiod i sina 
verksamhetsberättelser redogöra för de åtgärder för att förenkla lagstiftningen 
som har vidtagits inom förvaltningsområdet. 

Förenklingsåtgärderna kan gälla utmönstring av onödig reglering, avskaffande av 
överlappande eller föråldrad reglering, stärkande av den allmänna lagstiftningen 
och kodifi ering av bestämmelserna. Även andra åtgärder som lättar upp reglering-
en, såsom en mera omfattande tillämpning av självreglering, anses vara åtgärder 
för att förenkla regleringen.

Förenklingsåtgärderna leds och styrs för sin del med hjälp av en lagstiftningsplan, 
vars strategiska del innehåller förenklingsåtgärder eller ett program för förenkling 
av lagstiftningen samt åtgärder som respektive ministerium beslutar om.

I samband med författningsändringar bör man överväga på vilket sätt och i vilken 
omfattning de behövliga ändringarna genomförs i annan lagstiftning. Om änd-
ringar genomförs stegvis och i samband med olika projekt bör det i regerings-
propositionen redogöras för de ändringsåtgärder som ännu skall vidtas och om 
tidtabellen för dem. Principen bör vara att behövliga ändringar genomförs sam-
tidigt med det huvudsakliga ändringsförslaget och att endast sådana projekt där 
genomförandet av ändringar av motiverade skäl kräver en egen beredning skall 
hänvisas till en separat beredning.  

8.10 Omedelbara fortsatta åtgärder

Åtgärdsprogrammet skall användas som grund när den författningspolitiska delen 
i justitieministeriets framtidsöversikt utarbetas.   

Åtgärdsprogrammet jämte bilagor skall sändas för kännedom och med begä-
ran om kommentarer och eventuella tilläggsförslag till de olika ministerierna, till 
de organisationer som deltagit i utarbetandet av åtgärdsprogrammet och andra 
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organisationer som är viktiga med tanke på genomförandet av programmet samt 
till andra berörda aktörer. Parterna ombes särskilt fästa uppmärksamhet vid de 
slutsatser som dragits utgående från utredningar och undersökningar.

Justitieministeriet ordnar ett seminarium om åtgärdsprogrammet och de författ-
ningspolitiska frågor som behandlas i programmet i februari 2007.

Åtgärdsprogrammet jämte bilagor sänds för kännedom till dem som förhandlar 
om regeringsprogrammet och till utvecklingsgruppen för programledning.    
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8 SUMMARY AND RECOMMENDATIONS

8.1 Conclusions and development needs

Introduction. In many fi elds of law, the framework for law drafting and legislative 
work in Finland has undergone considerable changes over the past twenty years, as 
can be seen in the results of the many research papers and studies commissioned 
for the preparation of this Programme.

With the increasing internationalisation of the law, there is a clear need to consider 
the issue of how the Finnish government and Finnish NGOs, interest groups and 
experts can best infl uence the drafting of signifi cant international regulation. 
Another issue of note is the division of authority, and of responsibility, between 
the national legislature, the European Union legislature and the international 
legislature. Thus, internationalisation raises the inevitable questions of where and 
how the domestic legislature can use its own discretion in matters requiring a 
domestic legislative touch.

When the volume and the level of detail of the regulation increase, so does the 
complexity of the legal system. Some of the new regulation supersedes the old, 
but in most cases it merely amends existing rules. The corpus of applicable 
law consists of an ever growing quantity of regulations of varying ages; for the 
drafters, the interconnections of these regulations are easy to overlook and hard 
to untangle.

In a regulatory environment of this kind, there is no single party responsible for 
the balanced development of the legal system. In fact, the Finnish system of 
constitutional interpretation, which is often seen as the linchpin of an internally 
coherent legal system, is itself a signifi cant reason why the volume and the level 
of detail of the legislation have been increasing.

Volume of regulation. The most noteworthy turning point in the volume and 
quality trends of Finnish regulation was the beginning of our preparation for EEA 
membership in 1991. The statistics bear out this conclusion. In 1991, a new 
publication record was reached in The Statutes of Finland; there were a total of 
1,735 published statutes, 575 (33%) of them Acts of the Parliament. The trend held 
also in the following years. In 1995, our fi rst year of EU membership, there were 
1,809 published statutes, 791 (44%) of them Acts of the Parliament. Thereafter, 
there has been a year-on-year decrease in the number of published statutes. The 
total volume of regulation is even greater, because it includes also the norms and 
offi cial instructions published by the various Ministries in their own regulation 
series rather than in The Statutes of Finland. This kind of subordinate regulation 
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is very signifi cant e.g. in the purviews of the Ministry of the Environment and the 
Ministry of Agriculture and Forestry.

A noteworthy development in EU law over the past few years has been the 
shift from Directives to directly applicable Regulations. That being said, these 
EU instruments are not always clear by themselves. It is quite normal that EU 
Regulations need supplementation also in other respects than the defi nition of the 
competences of the national authorities.

As regards volume, there is a lot of EU law indeed. According to a Communication 
released by the Commission in 2003, there are some 14,500 EU acts (comprising 
some 97,000 printed pages in the Offi cial Journal). On the basis of data from 
1999–2003, it can be estimated that the Council, the European Parliament and 
the Commission have adopted almost 5,000 Regulations or Directives, as well 
as a large quantity of other legislation. In addition, EU legislation has signifi cant 
interpretative infl uence.

The remarkable growth in the page counts of The Statutes of Finland and the 
Bills submitted by the Government to the Parliament implies that the regulation 
is becoming more and more detailed. The proportion of Acts of the Parliament 
of all statutes exceeded 40 per cent in 1993, 1995, 1999 and again every year in 
2002–2005. In 2005, the Government submitted more than 8,100 pages worth of 
Bills to the Parliament. This page count is 2½ times greater than that of 1985.

Over the past decades, and especially in 1995–2005, major legislative reforms 
have been carried out in several administrative sectors, which of course has had an 
effect also on the overall volume of regulation. Some examples of these reforms are 
the telecommunications market reform in the purview of the Ministry of Transport 
and Communications and the reforms of land use and building legislation, nature 
conservation legislation and environmental protection legislation in the purview of 
the Ministry of the Environment.

In the purview of the Ministry of Justice, overall reforms have been carried out in 
respect of guardianship, enforcement, bankruptcy, administrative procedure and 
open government; in addition, signifi cant amendments have been made to the 
legislation governing court procedure. Corporate law has likewise been overhauled, 
with reforms pertaining to limited-liability companies, co-operatives and European 
companies. The overall reform of Finnish criminal law, a long project indeed, has 
for all practical purposes been brought to conclusion with the recent reform of the 
general principles chapters of the Penal Code.

The Ministry of Trade and Industry has reformed the legislation pertaining to 
energy markets and competition. A reform of the pensions legislation has been 
pursued in the purview of the Ministry of Social Affairs and Health. The Ministry of 
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Employment has reformed the legislation on contracts of employment, occupational 
safety and annual vacation times. The Ministry of the Interior, for its part, has 
reformed e.g. the immigration legislation.

Culture change in drafting work. During Finland’s membership in the EEA and 
during our preparations for EU accession there was a considerable amount of new 
regulation that was brought into our domestic legislation quickly and mainly by 
way of drafting done by individual offi cials. The new regulation which originated 
from the EU was incorporated either as it was or by way of framework legislation 
which left immense scope for more detailed rules to be adopted under various 
competence provisions. Adaptation to the domestic system was mechanical 
at best, taking place by way of enactment of new parliamentary legislation or 
subordinate regulations.

During the same period, there was also another signifi cant culture change 
in drafting work, as the practice of legislative drafting by broadly constituted 
Committees was largely abandoned in favour of smaller working groups or even 
straight drafting by individual offi cials. This narrowing of the base of drafting 
work was due mainly to practical reasons, especially the requirement of increased 
rapidity in the production of new legislation. This rapidity requirement pertained 
also to domestic legislation, because the early 1990s were a time when legislative 
measures were sorely needed for the management of the consequences of the 
economic recession.

Another background element in the culture change of drafting work has been the 
increased understanding that each Ministry is responsible for law drafting in its 
own purview. The sector-specifi c approach to drafting has put an emphasis on 
technical issues and the special expertise of the offi cials, which has again resulted 
in the deterioration of broad-based drafting work. This development has no doubt 
been affected by the more and more common practice of laying down the terms 
of reference of legislative groups so that they must produce a draft Bill already in 
the preparatory stage.

Sector-specifi city in drafting work has also been reinforced by a similar trend in the 
preparation of EU legislation. For instance, the drafting work in the Commission 
is undertaken in the framework of a directorate structure. The respective national 
drafting is normally a task for the Ministry responsible for the issue, even though 
the preparatory system established for EU affairs has also some elements meant 
to provide co-ordination between the views of the various administrative sectors.

Impact of EU law. A view back into the ten or more years of Finnish membership in 
the EU shows that the EU law requirement of effective implementation is conducive 
to increasing both the volume of regulation and the level of detail therein. The 
interpretation principles applied by the Commission and the European Court of 
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Justice have a mutually reinforcing effect, crowding out both more general EU 
legislation and the true adaptation of EU norms as elements of the domestic legal 
systems.

The volume and detail of regulation is in the EU context affected also by the 
increased utilisation of regulatory committees. For instance, the four-tier 
‛Lamfalussy’ drafting model58, which is in use in the preparation of securities 
markets legislation and banking and insurance legislation, has had an immense 
practical effect; recourse to this model means that the responsibility for law 
drafting is shifted to specifi cally established committees (such as the European 
Securities Committee, ESC, which was established in 2001).

There is a considerable volume of implementation regulation in the EU; not all of 
this regulation is merely technical by nature. Owing to the type of procedure that 
is used in the preparation of implementation regulation, it is not subject to the 
co-ordination system applicable to other EU legislation. As a result, there is no 
mechanism for the prior verifi cation that the regulation remains within the scope 
of the Directive or that it can be enforced without running afoul of the Constitution 
or other domestic legislation.

Concomitantly, in some sectors the EU drafting machinery may yield regulation 
which does not meet the requirements of openness of preparation, but which 
nonetheless is extensive and detailed, yet inconsistent with the national legal 
systems. In certain legislative sectors, such as the regulation of fi nancial markets, 
the basis is more and more often a global standard derived from the Anglo-
American regulatory culture. Both of these trends have also contributed to the 
increase in the detail and the volume of regulation.

Another aspect in the development of EU legislation is the increased variation of 
regulatory methods. For instance, in the sectors of competition law and state aid 
the method of choice is direction by guidelines. That being said, the utilisation 
of offi cial direction has not progressed as far in Finnish domestic legislation, 
because the Committee for Constitutional Law in the Parliament of Finland tends 
to consider that the issue of guidelines can easily be confused with the adoption 
of subordinate regulation. In the EU context, however, the increase in the volume 

58 Tier 1 of the model involves the drafting of EU framework legislation and Regulations, intended 
to ensure a rapid and consistent enforcement system throughout the EU. At Tier 2, there is the 
European Securities Committee, a regulatory committee established by Directive to assist the 
Commission. In practice, the ESC takes the decisions on the details of the implementation of the 
framework legislation and on the updating of the legislation. The ESC is assisted by a consultative 
group composed of the national supervisory authorities. At Tier 3, there is a co-operation network 
for the Member States and their national supervisory authorities; this tightly knit network is char-
ged with harmonising the interpretations of the regulation across the EU. Finally, Tier 4 involves 
the enhanced monitoring by the Commission of the implementation of the regulation.
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of regulation has brought about also an increase of various less rigid forms of 
regulation and of soft law.

Finland’s national preparatory mechanism is geared towards the consideration of 
EU legislative initiatives only at a relatively advanced stage of preparation. The 
co-ordination system lends little support to proactive measures being taken by 
Finnish offi cials towards infl uencing the early planning of EU legislation or more 
general strategic planning.

Constitutional considerations. Also from the domestic point of view, there 
has been a clear shift from general regulation to more detailed regulation. This 
development has arisen especially from the enactment of the new Constitution 
of Finland. The Constitution requires that detailed and well-defi ned legislation be 
used both in the defi nition of basic rights and in the possible restriction of the 
same (sections 6 through 22 of the Constitution). It is also required that provisions 
delegating authority to issue subordinate regulation be likewise detailed and well-
defi ned (section 80 of the Constitution). Moreover, the Constitution contains over 
70 other legislative designations requiring that the regulation covering a given 
matter be adopted by parliamentary legislation and not by subordinate measures. 
Some of the most signifi cant of these designations are related to municipal self-
government and the tasks of the municipalities, the exercise of internal revenue 
competences and the performance of the duties of public administration.

Most of the legislative measures adopted every year pertain to the amendment of 
existing legislation (normally some 80 per cent of all Bills). Over the past years, 
virtually all of these Bills have intimated that one of the reasons for the amendment 
is the adjustment of the regulatory level, in line with the Constitution. In practice, 
the regulatory level is often raised quite mechanically, by incorporating the earlier 
subordinate rules into parliamentary legislation word by word. Such an approach 
cannot but deteriorate the quality of regulation. At the same time, the importance 
of generally applicable legislation decreases as the volume and detail of regulation 
increase.

Drafting skills. Offi cials involved in law drafting have very variable backgrounds. 
Because many of them are non-lawyers, as is of course quite normal, there is a 
risk of a lack of basic legal skills necessary for high-quality law drafting.

In the context of Ministry-specifi c drafting, this has been one of the reasons why 
the Bills have not always met the relatively strict quality requirements especially as 
regards constitutional law; in addition, there have been noteworthy failures also 
in respect of other public law issues (administrative law, criminal law, information 
law), as well as of certain aspects of private law, such as tort.
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The quality control problems relating to the drafters’ basic knowledge of the legal 
system seem to be so diffi cult that they cannot be effectively remedied with the 
current direction and support system, whose most salient characteristics are the 
Ministry of Justice statements obtained at the preparatory stage and the legislative 
revision of the draft statute at the very end of the drafting process. A clear lack 
of skills and knowledge is evident also in the preparation and commissioning of 
impact assessments and in the evaluation of alternative regulatory measures.

At the level of the whole Government, there are no effective IT support solutions for 
the maintenance and development of the skills and knowledge of law drafters. The 
most recent IT support projects have concentrated e.g. on the data requirements 
of control and management (Working group for IT support and IT management 
in law drafting) and on the Ministry-specifi c intensifi cation of information support 
efforts in law drafting (Development group for data support in law drafting). 
Regrettably, neither of these projects has looked into the development of a joint 
application across the Ministries, with database support for the various aspects 
of law drafting (manuals, revision, major content requirements as regards the 
development of the whole of the legal system). A lack of knowledge in these 
matters has an enormous impact on the quality of law drafting.

A database application of this sort would be especially valuable as a support for 
the Ministry of Justice in its task as the general instructor and inspector of law 
drafting. In practice, the database could contain e.g. Ministry of Justice statements 
in addition to the materials already mentioned. At present, a statement is normally 
accessible only to the Ministry that requested it, and even there only to the offi cials 
in charge of the relevant drafting process.

Forced regulation. The tendency to adopt very detailed regulation, be it a result 
of EU law or domestic reasons, makes the regulation susceptible to constant, 
piecemeal amendments. This, in turn, is a strain on the resources of law drafting, 
crowding out the planning and preparation of more extensive reforms.

When the regulation is strict and extensive, there is little scope for the exploration 
and evaluation of regulatory alternatives. Scant resources are likewise available 
for impact assessment efforts.

The legislative environment enters a state of ‛forced regulation’ where existing 
regulation both invites and requires new regulation and there is no way of ensuring 
coherence and hence quality in all of its aspects. There is a loss of effectiveness 
and, at the same time, the legal certainty elements of the regulation will be 
diminished. In the end, the regulation is no longer predictable or under control, 
with consequent adverse effects on all parts of society.
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It is possible to slow down the loss of legal certainty and predictability by varying 
the manner and precision in which legislative amendments impact other legislation. 
Too often amendments are carried out merely through general references to other 
legislation. The use of the reference method leaves the content of the law in force 
very opaque to persons who lack basic law-reading skills.

Transparent drafting. At the level of the Government, measures have been 
taken over the past years towards an increase in the publicity of new legislative 
projects (e.g. the HARE register or publication of project information on Ministry 
web sites). Some Ministries issue semi-annual project catalogues (electronic or 
hard copy), containing basic information of all projects under way at the time. 
One problem that adds to the ‛transparency defi cit’ is that there are quite a few 
projects which will eventually lead to a Bill, but which are undertaken without any 
terms of reference being adopted at all. Thus, it is clear that the transparency 
of drafting is not always realised in a manner that would be conducive to the 
proactive development of the regulatory environment.

The strengths of the Finnish system are openness and the real chance of the 
persons whom the proposed regulation concerns to express their opinion on the 
regulation. That being said, the transparency of drafting often leaves something to 
be desired. A considerable proportion of law drafting is done by individual offi cials 
as a part of their normal duties, which often means that the terms of reference 
and the stages of the drafting process are not documented as they should be.

Haphazard political direction. It has been noted in the preparation of this 
Programme that legislative initiatives have a variety of sources. For this reasons, 
the development of different fi elds of law proceeds in practice very variably both 
as regards timing and as regards content. In some fi elds, the development is quite 
static, with the initiatives for new legislation or legislative amendments originating 
from a narrow base of specialists in the fi eld.

In contrast, in some other fi elds of law the initiatives may be mere reactions to 
individual problems in the public eye. The procedures and the legislative cultures 
of the Ministries are different, leading to their drafting work proceeding out of step 
and indirectly also to the contents of the regulation diverging.

As there is a lack of systematic follow-up information of the impact of new 
legislation, any reform impulses are limited to the rectifi cation of problems that 
happen to have been noticed.

Lack of co-ordination at the Government level. There is still a lack of 
Government-level co-ordination of regulatory projects. The semi-annual listing of 
Bills to be submitted to the Parliament, compiled in the Government, is intended 
as a tool for the co-ordination of the work of the Government and that of the 
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Parliament. But there is no jointly accessible planning tool that could be used to 
set general or common Government-level regulatory objectives. The planning, 
monitoring and control mechanisms that are available are not suffi cient to ensure 
that the outcome of the drafting work is of high quality and conducive to developing 
the legal system in a coherent manner.

Commitment. The results of earlier activities for the development of regulation 
have been scant, to say the least. The resources needed for meaningful 
development efforts have either not been available at all or there has been an 
underallocation of resources for this purpose. The various parties involved have 
exhibited no genuine commitment to development work. Moreover, there has 
been no systematic follow-up of the few development measures that have been 
taken.

The shortcomings in commitment, implementation and follow-up have been clearly 
listed in the 2005 report of the Permanent Secretaries’ Group on Law Drafting; 
there is no reason to consider that the situation would now be any different. In 
addition, the earlier projects have not had the benefi t of broad representation from 
various elements of society and public life, which has meant that any commitment 
to the objectives set under those projects has at best been restricted to a narrow 
group of government agencies.

Effect of law drafting on competitiveness and welfare. Good and 
well prepared legislation promotes both the welfare of individuals and the 
competitiveness of enterprises. The promotion of welfare, again, reinforces a just 
and safe society, in harmony with the Nordic ideals of social welfare and the rule 
of law, so that the rights and the obligations of individuals and enterprises alike 
are realised in an equitable manner. The promotion of competitiveness improves 
the operating conditions of Finnish enterprises and thereby also the foundations 
of the economy and the chances of individuals to benefi t from increased economic 
welfare.

That being said, the effects of law drafting on competitiveness and welfare have 
not been taken into account in the drafting work in any systematic way. For 
instance, there has been virtually no legislative research in Finland with a focus 
on economic argumentation and its role and signifi cance as a background element 
and development impulse in law drafting.

Summary of the main problems. As has been described above in this 
Programme, the main problems of law drafting today are:

- Constant growth in the volume and detail of regulation
- Failure to pursue a proactive drafting policy
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-  Shortcomings in the information base for drafting (economic impact, impact 
on businesses, other impacts, consistency with the legal system as a whole, 
lack of legislative research to support the drafting work)

- Failure to achieve Government-level strategic objectives in law drafting
- Reactiveness in respect of EU law drafting
-  Decrease of the real transparency of law drafting, arising from all of the 

preceding reasons.

In order to tackle these problems, this Programme will lay out a palette of 
measures, to be pursued at three distinct levels: the level of the Government as a 
whole, the level of administrative sectors and the level of individual projects.

These measures are intended to be mainstreamed, so that the legislative policy 
measures direct the planning and implementation of signifi cant projects as well 
as lay down other strategic goals in the development of the legal system. The 
legislative policy measures encompass also the allocation of resources in support 
of impact assessment and legislative research.

At the level of the various administrative sectors, the measures would concern both 
more general legislative principles and more specifi c recommendations, as listed in 
more detail below. Both the general principles and the specifi c recommendations 
focus on the effect of the legislation on welfare and competitiveness.

At the level of individual projects, the implementation of the Better Regulation 
Programme means, above all else, increased emphasis in all Ministries on the 
most signifi cant aspects of law drafting (skills of the drafters, encouragement to 
acquire drafting expertise, internal quality control mechanisms, responsibility of 
the management, impact assessments).

The current status of law drafting resources has not been taken into account 
in the preparation of this Programme. According to earlier — quite recent — 
resource assessments it can be stated that a lack of resources has a considerable 
detrimental effect on the quality of legislation, mainly because it means that 
projects must be carried out too hastily by overworked offi cials.

The measures listed in this Programme may have some use in the correct allocation 
of those resources that are available for law drafting. That being said, in the long 
run the fundamental quality problem arising from the scarcity of resources will 
require more durable solutions and structures.
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8.2 Commitment to the principles of good regulation

The basic idea of the Better Regulation Programme is that good legislation, well 
drafted, will add both to the welfare of individuals and to the competitiveness 
of enterprises. The promotion of welfare reinforces a just and safe society, in 
harmony with the Nordic ideals of social welfare and the rule of law, so that the 
rights of individuals and enterprises alike are realised in an equitable manner. 
The promotion of competitiveness improves the operating conditions of Finnish 
enterprises and thereby also the scope for economic growth and the chances of 
individuals to benefi t from increased economic welfare.

Good legislation is in many cases a clear advantage both as regards welfare 
and as regards competitiveness; these are not mutually exclusive, but rather 
interconnected and mutually reinforcing benefi ts. From the point of view of the 
economy as a whole, advantageous business conditions and increased innovation 
are the foundation on which welfare services and social security can be based 
— and funded. Accordingly, there must be a commitment in law drafting to pay 
suffi cient attention to the effects of legislation on the competitiveness of businesses 
and individuals alike, as well as to take considerations of competitiveness duly into 
account in the direction of legislative policy and general social policy.

It is, of course, a given that legislation has an immense effect on the welfare of 
individuals. Besides substantive choices and their signifi cance to the people, it is 
crucial for welfare that there is access to justice and that the legislative choices 
that have been made can also be enforced. The rulings of the authorities are 
important both in their social and their economic aspects, but they have an impact 
also on the entire competitiveness and functioning of the society. The generation 
of welfare is of the utmost importance. The credibility of the society, the agencies 
and the legislation will add to the resources of the individuals and thereby also to 
the resources of the entire society.

Moreover, legislation affects competitiveness and the economic welfare of the 
individuals in a variety of ways. What is important is how the domestic legislation 
and the international regulation with a bearing to Finnish business operate in 
conjunction and how they affect the business environment as a whole. The quality 
of legislation arises from the structural clarity of the legal system and the quality 
of individual provisions. Individual pieces of legislation and even individual norms 
may have signifi cant effects on competitiveness and economic welfare. These 
effects must fi rst be recognised by way of high-standard impact assessment and 
then taken appropriately into account in the drafting process itself.

In addition, the effects that regulation has on competitiveness and welfare must 
be followed up in a systematic manner. The improvement of legislative quality 
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requires that the effects of amendments are monitored over a longer period and 
that comparative data is collected systematically and on the basis of established 
indicators, and that the data is also made proper use of. It is especially important 
that the changing business environment is monitored by the means of international 
comparative research.

It is a basic premise of the Better Regulation Programme that the principles of 
good regulation pertaining to welfare and the competitiveness of businesses, 
individuals and the economy as a whole are observed in all law drafting. In order 
to guarantee the best possible competitiveness and welfare effects in the Finnish 
regulatory environment, the following principles are to be observed in legislative 
policy, social policy and law drafting:

Regulatory principles for general welfare and competitiveness

1.  Law drafting and the legislation must be predictable and 
transparent. Stakeholder participation and stakeholder infl uence 
must be ensured.

In order to ensure predictability, a commitment is made to observe good law 
drafting principles so that the drafting of new legislation and amendments alike 
is based on openly acknowledged objectives and that the drafting process is 
transparent. Stakeholders will be given a genuine opportunity to be heard and 
different alternatives will be compared in good faith.

In order to ensure predictability, sudden, surprising and vaguely justifi ed legislative 
amendments will be avoided.

The chances of businesses and individuals to adapt their operations to changes 
in the legislation will be taken duly into account. A suffi cient lead time for such 
adaptation will be allowed.

To ensure predictability, it is necessary to assess the impact of legislation in a 
systematic manner and on the basis of adequate comparative data and accurate 
indicators. The most important points in this respect are the assessment of the 
impact on business activities, productivity and competitiveness, as well as the 
more general assessment of the impact of the legislation on the economy and 
economic activity and other relevant pursuits.
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2. Regulation must be clear and comprehensible.

The excessive growth of the volume of regulation makes it diffi cult to understand 
the contents of the provisions. Accordingly, regulation of all levels will be kept as 
clear, simple and comprehensible as possible, both in terms of content and in terms 
of systematics; moreover, comprehensibility will be assessed also from the point 
of view of the man on the street and of the individual entrepreneur. As regards 
technical standards and other special fi elds of regulation, due care will be taken 
that the regulation can be grasped both qualitatively and quantitatively, as well as 
that the regulation can be adapted into the overall regulatory environment.

The level on the regulatory hierarchy will be chosen with a view to the requirements 
of the Constitution. Matters already provided for in general legislation will be 
considered when special legislation is being adopted so as to determine whether 
exceptions or more precise provisions are necessary. The other legislation to 
the same point and the possibility of self-regulation will likewise be taken into 
account.

Redundant regulation of the same legal phenomenon, whether at the level of 
parliamentary legislation or at several levels of regulatory hierarchy, will be 
reduced in all law drafting projects. Measures for clarifying the regulation will be 
included in the terms of reference of all drafting projects, unless there is a special, 
justifi ed reason not to do so.

The most signifi cant legislation concerning individuals and businesses must be so 
implemented that there is as little need as possible to seek offi cial assistance or 
to engage other expert advisors.

3. Legislation must be fl exible and have a clear scope of application.

The regulatory model must be selected so that legislation has enough fl exibility 
for application under varying circumstances and for the processes and activities of 
the public authorities, businesses and individuals to support the implementation 
of the legislation. Businesses and individuals must enjoy a degree of fl exibility in 
arranging their economic relationships and in complying with legislation covering 
their economic affairs.

Flexibility will be offered with a view of the inherent differences in the various fi elds 
of law. For instance, tax rates and tax bases must be provided by parliamentary 
legislation with high precision, because tax law has a direct bearing on the legal 
rights of businesses and individuals alike.

In the defi nition of the scope of application of the legislation, due care must be 
given to the avoidance of redundant regulation. The drafters must pay attention 
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both to the clarity of the scope of application and to the possible interconnection 
of the scope of application with that of other legislation. Any overlap with other 
legislation must be recognised and resolved in a manner leading to an optimally 
clear overall regulatory structure.

4.  Regulation must promote legal security and confi dence. 
Legislation must lead to the intended results.

Legislation must be such that rights are effectively realised and that parties can 
rely on the fi rmness of their legal and economic relationships. In order to secure 
an adequate standard of legal security, the functioning of the legislation and 
the insecurities arising from legislative shortcomings must be closely monitored. 
Necessary correction measures must be undertaken without delay.

As legislative work proceeds on the basis of a system of political responsibility, it 
is necessary that the legislation that is enacted also leads to the results that have 
been intended and that have been discussed during the drafting and enactment 
process. If this requirement is not met, the credibility of political activity and 
hence also the credibility of the legal system will suffer.

5.  The obligations imposed by regulation and the control measures 
of the authorities must be more closely proportionate than they 
are now.

The control powers granted to the public authorities must be measured so that 
they meet the criteria of lawful public administration, the general and specifi c 
grounds for curtailing fundamental rights, proportionality and the rule of law.

When adopting provisions on the obligation of private entities to give information 
and accounts, due care will be taken to ensure that fulfi lment of these obligations 
will provide the controlling authority with suffi cient data for the safeguarding of 
various public and private interests, and that the administrative burden of these 
obligations on the private entity is at the same time kept to a minimum. The 
control powers of the authorities will be measured in accordance with the risk 
inherent in the controlled activity, so that the entities fulfi lling their obligations in 
an appropriate manner gain a competitive advantage in doing so.

6.  The various aspects of regulation must interact in 
a consistent manner.

It must be ensured in law drafting that the legislation applicable in Finland is 
consistent with our international obligations and that the different regulatory 
systems are co-ordinated as carefully as possible.
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Special attention must be paid to the legislative solutions in various fi elds of law not 
being at cross-purposes and, in so far as possible, to all connected amendments 
being carried out at the same time. The requirement of consistency of regulation 
concerns the fundamentals of business operations, the obligations of business 
operators, and the rights, benefi ts and duties of the individuals alike.

7.  Regulation must not be an end in itself. Other methods of direction 
must be actively applied.

A commitment is made in law drafting to address openly the material alternatives 
of the regulation as well as the effectiveness and effi ciency of direction by other 
than regulatory methods, as well as to the use of the same, when warranted.

Self-regulation and co-regulation by business sectors will be used when this is 
appropriate with a view to transparency, free and non-discriminatory competition, 
safety of third parties and the control of various risks.

Regulatory principles for economic growth and business 
competitiveness

8.  Legislation must support the accrual of competence and promote 
good working conditions and well-being at work.

Legislation lays down the basis for the system of education and for lifelong learning, 
as well as offers incentives for the provision of training and the participation in 
training. Moreover, legislation lays down also the basis, the framework and the 
incentives for well-being at work and for the development of working conditions 
and terms of employment.

In the future, the availability of competent and motivated personnel and, by and 
large, the generation and utilisation of human capital will be essential factors 
of competitiveness. Legislation must support the generation of human capital, 
the utilisation of the same, as well as well-being at work. The allocation, among 
society and its representatives, the public authorities, businesses, entrepreneurs 
and employees, of the risks and responsibilities relating to human capital and 
well-being at work must be economically as effective as possible.

Legislation must enable technological progress and the reform of business 
models, as well as the implementation of new technical, fi nancial and operational 
innovations.
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9.  Legislation must promote innovation, access to the market 
and productivity.

Legislation must not set unnecessary restrictions or raise artifi cial barriers against 
the access of new businesses to the market. As regards productivity, it is very 
important that new technologies and new operating models based on the same 
can be properly utilised. The competitiveness of businesses is markedly affected 
by their chances to obtain factors of production at adequately reasonable cost. 
For a business, it is crucial to have a comparative advantage in at least one of the 
main areas of the business sector (e.g. innovation and competence, capable, safe, 
well-being and motivated staff, access to capital, access to the market).

Regulation must be appropriately geared to the various interests pertaining to 
it, as well as to the viewpoints of businesses, employees, customers and other 
stakeholders. For instance, the legislation on intellectual property must be evaluated 
as a whole, irrespective of the current delimitation of administrative sectors.

10.  Legislation must maintain and improve the image of Finland 
as a place to do business in, as well as create competitive 
advantages to Finnish businesses.

The position of Finland as a corporate domicile and as a place of business 
operations is enhanced by the modernity and ease to use of the legal institutions 
and methods for business operations. Legislative policy must be pursued to the 
end that our contract law, corporate law and the other institutional framework of 
business operations, such as the functioning of the dispute settlement mechanism, 
are attractive in international comparison.

An attempt must be made in legislative policy to recognise key sectors where an 
attractive regulatory environment can be developed and maintained for the benefi t 
of healthy and fair business operations. At the same time, measures must be 
taken to develop the Nordic Countries or the broader Baltic region as a coherent, 
strong and international attractive home market for various goods and services. 
The effects of legislation on the regional market access of businesses must also 
otherwise be studied sector by sector. Legislative policy measures must be taken 
to try and create strong regional markets for businesses established in Finland.

11.  Legislation must play its part in the sustainability of public 
fi nances over the medium and long term.

Trust in the future and economic success of a given region is an important 
investment criterion. The state of the public fi nances of a state or a region, as 
well as the economic outlook, have an immense effect on the trust in its economic 
future. Among other things, credible public fi nances increase the scope for risk-
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taking in investment decisions, as well as an adequately high level of private 
consumption. Most of the public expenditures are based on legislation. Legislative 
policy and legislation must be used in support of sustainable public fi nances.

8.3 Adoption of the Government Legislative Agenda

The Legislative Agenda is a tool of legislative policy at the level of the Government, 
intended to supplement other policy tools (the Government Programme, the 
Government Strategy Portfolio). The Legislative Agenda is compiled by the Better 
Regulation Ministerial Group or Ministerial Committee, as described in greater detail 
below in section 8.4, supported by the Better Regulation Consultative Committee 
referred to in section 8.5. The compilation of the Agenda requires also a full-time 
secretariat for the Ministerial Committee (the Legislative Policy Secretariat).

The Legislative Agenda consists of a project catalogue and a strategic overview. 
The strategic overview describes the Government’s common political view of the 
reform needs and focal points in the development of the legal system. The policy 
objectives outlined in the strategic overview give direction to pending domestic 
drafting projects, drafting work in the EU and the preparation of international 
agreements.

In the next electoral term, the Legislative Agenda should be linked also to the annual 
reporting requirement under the Lisbon strategy. When the annual report is being 
drawn up, the various Ministries determine how their regulatory projects affect 
the strategic objectives of economic growth, competitiveness and employment. 
In the context of compiling the Legislative Agenda, it is possible to designate 
the sectors of regulation where Finland seeks to achieve the status of a world-
class regulatory environment. One such sector could be e.g. the development of 
innovation policy.

The strategic overview will cover also measures for regulatory streamlining or 
even a regulatory streamlining programme, as well as a method for measuring 
the administrative burden of businesses. A dedicated system of measuring the 
administrative burden of businesses and of reducing it in a methodical way will be 
introduced in 2007. When the system is being introduced and when the areas of 
regulatory streamlining are being selected, a decision will be made also regarding 
the sectors where the measurement and reduction of the administrative burden 
is to begin.

The streamlining programme and the measurement of the administrative burden 
can be included also in the other legislative policy tools available to the Government 
in so far as the extent and the substance of the measurement system so allows.
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The project catalogue of the Legislative Agenda will cover the most signifi cant 
projects of the electoral term. It is envisaged that there will be some 30 such projects 
over the electoral term. An exhaustive impact assessment will be produced for 
each of the projects included in the catalogue; the production of the assessments 
will itself be monitored as a part of the implementation of the Agenda.

The Legislative Agenda will be prepared transparently and in good co-operation 
with the main stakeholders.

8.4  Establishment of a Better Regulation Ministerial Group or 
Ministerial Committee

In order to achieve more effi ciency in the direction of law drafting at the level 
of the Government, to improve the quality of the legislative environment and to 
observe the principles of good law drafting, it is proposed that a Better Regulation 
Ministerial Group or a Better Regulation Ministerial Committee be established in 
the next electoral term. The Ministerial Group or Ministerial Committee would be 
chaired by the Prime Minister (with the Minister of Justice as the deputy chair).

This recommendation is largely parallel to the conclusion in the OECD country 
report of 2003 about the need to establish a government-level organ for the 
broader co-ordination of legislative policy.

The Ministerial Group or Ministerial Committee would be tasked to see to the 
compilation of the Legislative Agenda for the consideration of the whole of the 
Government. Together with the various sectoral Ministries, the Ministerial Group 
or the Ministerial Committee would also follow up on the measures taken into the 
Agenda and its strategic overview being implemented as planned.

The other main task of the Ministerial Group or Ministerial Committee would be 
to enforce the application of the principles of good law drafting, as well as to 
develop these principles further. To this end, the Ministerial Group or Ministerial 
Committee would be competent to consider also other issues relevant to the 
development and the maintenance of the quality of law drafting. Matters could be 
submitted to the Ministerial Group or the Ministerial Committee for consideration 
by the Ministries and by the Chancellor of Justice of the Government. Moreover, 
the Ministries and the Chancellor of Justice could send to the Ministerial Group or 
Ministerial Committee also matters relating to lower-level regulation.

The establishment of the Ministerial Group or Ministerial Committee would be 
without prejudice to the terms of reference of other Ministerial Groups and 
statutory Ministerial Committees.
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The emphasis of the composition of the Ministerial Group or Ministerial Committee 
should be on the administrative sectors whose law drafting is the most relevant to 
competitiveness, welfare and the more general development of the legal system. 
It would be expedient to observe a procedure where the matters to be considered 
by presented by the Minister in charge of law drafting in the sector in question.

A Legislative Policy Secretariat would be set up to assist the Ministerial Group or 
Ministerial Committee. The Secretariat would operate also as the secretariat of the 
Better Regulation Consultative Committee.

The personnel requirement of the Secretariat is for now estimated at four full-
time offi cials (a project leader with the rank of Secretary of State or another very 
senior offi cial, two special advisors, one secretary). The Secretariat would be 
attached to the Ministry of Justice or to the Prime Minister’s Offi ce. The fi nancial 
burden of the Secretariat would arise from salaries and the expenditures of the 
Better Regulation Consultative Committee (salaries, administrative costs, costs of 
procured research).

In other respects, the Secretariat could be organised e.g. along the lines of the 
Basic Services Programme.

8.5 Establishment of a Better Regulation Consultative Committee

A broad-based Better Regulation Consultative Committee would be established for 
2007–2010 to support and to evaluate the implementation of the Better Regulation 
Programme. The Consultative Committee would be competent to submit initiatives 
to the Government for regulatory development.

The Consultative Committee would be composed of representatives of the main 
non-governmental organisations (trade and industry associations, collective 
bargaining organisations, municipal associations, consumers’ associations and 
other citizens’ groups). In addition, representatives from the main law drafting 
Ministries and expert advisors would participate in the work of the Consultative 
Committee.

The Consultative Committee would work to synthesise the data on the impact of 
legislation produced, collected and followed by the various Committee members, 
so as to produce useful information when social and legal policy choices are 
being made by way of legislation. The Consultative Committee would assess the 
factors relevant to the state of the legal system specifi cally from the viewpoints of 
competitiveness and welfare. In addition, the Consultative Committee would play 
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its part in the monitoring and evaluation of the achievement of the principles of 
good law drafting and the other recommendations in this Programme.

The Consultative Committee would be attached to the Ministry of Justice or the 
Prime Minister’s Offi ce. Besides the offi cials in the Legislative Policy Secretariat, 
the secretariat services of the Consultative Committee would be performed also 
by offi cials designated by the Ministries and by expert advisors nominated by the 
various stakeholders.

8.6  Careful preliminary planning and evaluation of alternatives; 
increased scope of participation in the drafting process

As a rule, a specifi c preliminary study should be carried out in all extensive 
projects, determining the necessity, the objectives and the alternatives of the 
project. The further drafting work must be based on the preliminary study and 
the other information that has been procured, so that the opinions and the data 
available at the planning stage have a genuine infl uence on the more precise 
objectives and content of the project.

In these extensive projects and in other similar projects, the further drafting work 
should be arranged in the context of a broad-based working group, a Committee 
or a Commission. In less extensive projects, narrower pre-studies, impact 
assessments and follow-up requirements can be used.

Drafting by individual offi cials should be the method of choice in technically 
restricted and otherwise less signifi cant projects. Also in more restricted projects, 
a primary task must be to determine whether the regulation is necessary in the 
fi rst place. While the project is under way, care should be taken to ensure that the 
proposals are technically beyond reproach.

A more proactive stance must be adopted in our participation in the EU law 
drafting process. The Government and Ministry positions to green papers, white 
papers and Commission communications should be prepared with a broad scope 
of participation. The current EU section system in the Finnish Government should 
be improved so that stakeholders have a better chance of infl uencing the process. 
Appropriate impact assessments should be insisted on in the Council working 
groups. The designated co-ordinating Ministries must ensure that issues with 
effects across Ministry boundaries are dealt with at the correct stage and to the 
appropriate extent.

Statements of the strategic objectives in the development of EU law should be 
prepared at opportune intervals for discussion in the Ministerial Committee for EU 
Affairs. The statements should be submitted also to the Parliament.



215

Annex 1 contains a summary of the means available to the Parliament to exert an 
advance infl uence in law drafting.

In each and every project, it must be ensured that the Bill is not submitted to the 
Parliament unless the drafting has been appropriate in all particulars and unless 
the draft text has undergone legislative revision.

8.7 More intensive assessment of alternatives and impacts

In the context of assessing the social necessity and competitiveness effects of a 
legislative project, an express consideration should be made as to whether the 
achievement of the objectives in fact requires new legislation or the amendment 
of existing legislation. The chances of resorting to business self-regulation or co-
regulation should be explored at depth with the respective stakeholders.

A specifi c set of guidelines for impact assessment will be integrated as a tool for 
practical drafting work.

The assessment of the economic impact and the impact on business activities 
of proposed legislation could be improved by committing to the procurement of 
standing expert assistance in impact assessment work and to the other structural 
reforms needed to this end.

The procurement of expert assistance should be implemented through the 
establishment of a joint Expert Service for the whole of the Government, 
promoting the use of alternatives to regulation and the assessment of the impact 
of legislation in the various Ministries. The jurisdiction and the resources of the 
Expert Service should be set up so that it can both work towards an effective 
evaluation of alternatives to regulation and to offer real support in the production 
of impact assessments in the Ministries.

The Expert Service should be given enough clout in the preparation of signifi cant 
projects. In respect of the signifi cant projects listed in the Government’s Legislative 
Agenda, the Expert Service should be specifi cally tasked to participate in the 
drafting work in the appropriate capacity, to be determined individually for each 
project.

The operations of the Expert Service should be co-ordinated with the Chancellor 
of Justice’s oversight of legality in Government operations, the activities of the 
Government Controller and the legislative revision carried out by the Ministry of 
Justice. The Expert Service should issue an annual report on the state of impact 
assessment work in the Government. In addition, the Expert Service should 
operate in conjunction with the Legislative Policy Secretariat.
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The Expert Service should be inaugurated during the electoral term beginning in 
2007. The more detailed resource requirements and other accounts should be 
completed by the end of 2007 as a co-operative effort by the Ministry of Finance, 
the Ministry of Trade and Industry, the Ministry of Justice and the Offi ce of the 
Chancellor of Justice.

8.8 Introduction of a law drafting quality management system 
and an intra-governmental law drafting database

The tasks of the Ministry of Justice in the direction and support of law drafting 
work can be performed better and more effectively, if the quality of the drafting 
work can be ensured in each of the Ministries at an earlier stage than before. 
Ministry-level measures to this end include the provision of appropriate support 
services for demanding drafting assignments, the concentration of demanding 
drafting assignments to designated offi cials and the monitoring of the progress of 
all drafting projects by means of the law drafting quality management system.

The law drafting quality management system would contain a predefi ned 
catalogue of the critical stages in the smooth progress of a law drafting project. A 
description, or a ‛process listing’, of a generic quality management system of this 
kind has been provided in the 2005 fi nal report of the Government’s Law Drafting 
Development Group (‛SÄKE’).

Quality management systems can be developed in accordance with the individual 
needs of the Ministries, keeping nonetheless in mind that the purpose of a quality 
management system is to promote the commitment of the leadership to the 
projects, to aid the progress of the projects to a predetermined schedule and to 
support the everyday work of the drafters.

The basic know-how of the drafters (legislative technique, substantive issues, the 
fundamental principles of the legal system) would also be improved by way of 
training, the strengthening of the drafters’ networks among the various Ministries, 
the expert assistance offered by the Ministry of Justice and the utilisation of the 
existing and proposed IT support services.

In order to provide support for the skills and knowledge of the drafters, it is 
proposed that a joint Government-level application database be developed for 
their use. The database would contain the manuals and instructions needed 
in law drafting work, constantly updated. The database would also contain a 
revision section, intended to serve as an interactive service for the discussion of 
topical observations, best practices and recommendations relating to legislative 
revision. Moreover, the database would contain a section on basic information and 
topical updates about important issues in the development of the legal system 
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(fundamental rights, EU law, international treaties, signifi cant rulings by domestic 
and international courts). The database would provide additional support to the 
Ministry of Justice in its task as the provider of general law drafting direction by 
way of statements and revision work.

The development of the law drafting database would commence no later than in 
2007, with the establishment of a specifi c project organisation, with representation 
at least from the Ministry of Finance, the Ministry of Justice, the other main 
Ministries and other important stakeholders. The project could be linked to other 
pending development projects (‛SÄKE II’, ‛VARVIO’) and it could make use of the 
results so far achieved in earlier IT support projects relating to law drafting.

In order to promote the informatics support available for law drafting projects, 
it is proposed that a model already designed by the Working Group on the 
development of informatics support in law drafting be adopted at the Government 
level. According to the model, the informatics service participates in new projects 
already at the planning stage, with the information requirements of the project 
being mapped out in detail. The utilisation of the expertise of informatics 
specialists in the projects will provide certain added value in law drafting, because 
it both makes it easier for the drafter to acquire the required knowledge and 
data basis and ensures that the background information used in the project is 
comprehensive and has been appropriately systematised. The Ministry informatics 
services can also participate in the maintenance and content development of the 
law drafting database, as they already have experience in the development of the 
existing systems and databases (e.g. HARE, PTJ, EUTORI and the Ministry case 
management systems).

The expertise of law drafters, based on their personal skills, capacity and 
experience, will be promoted by way of a system of incentives which takes due 
note of the special professional competence required in this line of work.

8.9 Development of legislative maintenance

Because the streamlining of legislation can best be achieved in the legislative 
work pursued in the various administrative sectors, the Ministries should as of the 
next electoral term include in their annual reports an account of the legislative 
streamlining measures undertaken in their particular sectors.

The streamlining measures may involve the elimination of unnecessary regulation, 
the reduction of redundant regulation, the abolition of outdated regulation, the 
emphasising of legislation of general application and legislative codifi cation. Also 
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the adoption of a lighter regulatory touch, for instance the more extensive use of 
self-regulation, can be considered streamlining.

The streamlining measures are directed and managed also through the Legislative 
Agenda, whose strategic overview contains streamlining measures or a streamlining 
programme, as well as through decisions made at the Ministry level.

In the context of all legislative amendments, there should be a consideration of 
how and to what extent the amendments necessary in other legislation will be 
carried out. If amendments are to be carried out in stages and in the context of 
several projects, the Bill must indicate also those reform measures that remain 
to be taken, as well as their intended schedule. The main principle should be 
that the other necessary amendments are carried out at the same time as the 
main project, and that separate drafting measures are used only in context of 
reforms that can justifi ably be assigned to separate drafting for reasons specifi c 
to precisely those reforms.

8.10 Immediate measures

This Programme should be used as a basis for the writing of the legislative policy 
chapter in the Ministry of Justice outlook to the future, now under preparation.

This Programme and its annexes will be sent, for information and with a request 
for comments and possible supplementing remarks, to the other Ministries, the 
NGOs which participated in its preparation, as well as the other organisations and 
stakeholders relevant to the implementation of the Programme. The recipients will 
be asked to pay specifi c attention to the conclusions drawn from the results of the 
commissioned inquiries and studies.

The Ministry of Justice will hold a seminar in February 2007 on the Programme 
and the legislative policy issues outlined therein.

The Programme and its annexes will be sent for information to the chief negotiators 
of the political parties with a view to the forthcoming Government programme, as 
well as to the development group of the policy programme system.
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ESIPUHE

Valtioneuvoston kanslia käynnisti keväällä 2005 kansallisen hankkeen paremman 
sääntelyn toimintaohjelman valmistelemiseksi. Hankkeen yhtenä osatehtävänä 
päätettiin laatia katsaus eri oikeuden- ja hallinnonalojen nykytilaan. Jotta nykyistä 
oikeustilaa voidaan selvittää ja ymmärtää, on välttämätöntä tuntea ainakin pää-
kohdin se kehitys, joka siihen on johtanut. Käsillä oleva artikkelikokoelma on tar-
koitettu palvelemaan paremman sääntelyn toimintaohjelman laadintaa mainitun 
osatehtävän täyttämiseksi.

Artikkelikokoelma kattaa Suomen lainsäädäntökehitystä vuosilta 1985–2005 vain 
valikoiduin osin, mutta kuitenkin suhteellisen laajasti ja lainsäädännön eri osa-alu-
eilta. Kirjoitusten aihepiirit, niin sanotut indikaattorilainsäädäntölohkot, täsmen-
tyivät paremman sääntelyn toimintaohjelmaa laativan ryhmän aloitteesta, tosin 
vuorovaikutuksessa tutkijoiden kanssa. Tavoitteena on ollut tarkastella sekä yksi-
tyisoikeudellista että julkisoikeudellista sääntelyä ja sekä yksityishenkilöiden että 
yritysten kannalta keskeistä lainsäädäntöä. Kansainvälisten impulssien aste sään-
telyn muotoutumiseen on ollut yksi lainsäädäntölohkojen valintaa ohjannut peri-
aate. Tämän vuoksi hankkeessa on mukana edelleen vahvasti kansallisiin lähtö-
kohtiin nojaavaa sääntelyä, mutta myös olennaisesti kansainvälisten vaikutteiden, 
etenkin  Euroopan unionin leimaamia lain säädäntö lohkoja.

Artikkelien päätavoitteena on ollut vastata kahteen pääkysymykseen: 1) mil-
lainen on ollut lainsäädäntökehityksen yleiskuva tarkasteltavalla ajanjaksolla ja 
2) millaiset eri tekijät ja impulssit ovat keskeisesti määrittäneet tätä kehitystä. 
Hankkeen edetessä ilmeni, että lainsäädäntökehityksen pitkän ajan erittelyjä on 
tehty Suomessa melko vähän. Tämä on hieman yllättävää, koska myös käytän-
nön lainvalmistelutyössä on tuntuvaa tarvetta eri lainsäädäntöolojen kehityksen ja 
kokonaiskuvan käsittäville tarkasteluille. Lainvalmistelussa tarvitaan informaatio-
ta erityisesti aiemman sääntelyn toimivuuden, sen uudistamistarpeen ja harkin-
nanarvoisten erilaisten sääntelykeinojen selvittelyä ja arviointia varten. Aiemman 
sääntelykehityksen ja sen vaiheiden tunteminen on edellytyksenä myös yhä tar-
peellisemmiksi käyville sääntelyn yksinkertaistamishankkeille. Näiden hankkeiden 
tarvetta on korostettu myös paremman sääntelyn toimintaohjelmaa laadittaessa.

Artikkelien laadinta annettiin Turun yliopiston ja Oikeuspoliittisen tutkimuslaitok-
sen yhteyteen kootun tutkijaryhmän tehtäväksi. Ryhmää ovat ohjanneet professo-
ri Jyrki Tala Turun yliopiston oikeustieteellisestä tiedekunnasta ja tutkimusjohtaja 
Marjukka Litmala Oikeuspoliittisesta tutkimuslaitoksesta. Ohjaajien ohella tutkija-
ryhmässä ovat työskennelleet yliassistentti Antti Aine (Turun yliopisto), professori 
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Pentti Arajärvi (Joensuun yliopisto), erityisasiantuntija Kaijus Ervasti (oikeusminis-
teriö), yliassistentti Anu Lähteenmäki-Uutela (Turun yliopisto ja Turun kauppakor-
keakoulu), erikoistutkija Vesa Muttilainen (Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos), pro-
fessori Kalle Määttä (Joensuun yliopisto), tutkija Kristina Stenman (Åbo Akademi) 
ja professori Kauko Wikström (Turun yliopisto). Tutkijaryhmä on pyrkinyt yhteis-
ten suuntaviivojen ja keskustelujen avulla siihen, että eri lainsäädäntölohkoja tar-
kasteltaisiin niiden olennaisista eroista huolimatta samansuuntaisin kysymyksen-
asetteluin. 

Käsillä oleva artikkelikokoelma lukeutuu lainsäädäntötutkimuksen alaan. Tämä tar-
kastelutapa on ollut viime vuosina kasvavassa määrin esillä yliopisto- ja sektoritut-
kimuksen piirissä, samoin kuin yliopisto-opetuksessakin. Lainsäädäntötutkimuksen 
laajentamisen ja vahvistamisen tarve on noussut esiin lakien ja lainvalmistelun 
laadun kehittämistyössä, kuten myös paremman sääntelyn toimintaohjelmassa 
painotetaan. Vastaavasti myös oikeustutkimuksen ja oikeustieteen opetuksen ke-
hittämistarpeet edellyttävät lainsäädäntötutkimuksen vahvistamista. 

5.6.2006

  Jyrki Tala                       Marjukka Litmala
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JYRKI TALA: LAINSÄÄDÄNTÖTOIMINNAN 
KEHITYSPIIRTEITÄ SUOMESSA 1985–2005

1 Johdanto

Tämän katsauksen tavoitteena on kuvata ja eritellä suomalaisen lainsäädäntötoi-
minnan keskeisimpiä kehityspiirteitä vuosina 1985–2005. Päähuomio kohdistuu 
kahteen asiaryhmään. Ensiksi pyritään kuvaamaan sitä institutionaalista kehys-
tä, jossa oikeussääntöjä laaditaan, ja tämän kehyksen tärkeimpiä muutoksia tar-
kasteltavana ajanjaksona. Toisena kysymysryhmänä tarkastellaan yleisellä tasol-
la säädetyn oikeuden huomionarvoisia määrällisiä ja laadullisia kehityspiirteitä. 
Lainsäädännön laajuuden vuoksi tässä katsauksessa ei ole mahdollista eritellä 
tarkasti yksittäisten oikeudenalojen tai lainsäädäntölohkojen sisällöllistä kehitystä; 
näiltä osin viitataan niihin yhdeksään artikkeliin, joita tämän tutkimushankkeen 
yhteydessä on laadittu ja joita on hyödynnetty myös tämän katsauksen laadin-
nassa.

Tässä katsauksessa ei käsitellä laajasti lainvalmistelun tilaa, toimintatapoja ja nii-
den kehittämistarpeita. Tätä aihepiiriä on tarkasteltu viimeksi kuluneen runsaan 
kymmenen vuoden aikana useissa valtioneuvoston piirissä eri yhteyksissä laadi-
tuissa selvityksissä, tutkimustoiminnassa ja OECD:n Suomeen kohdistamassa ns. 
maatutkimuksessa.1 Hiljattain valmistuneessa ns. kansliapäällikkötyöryhmän mie-
tinnössä on eritelty melko monipuolisesti nykyisen lainvalmistelun tilaa, ongelmia 
ja kehitystarpeita.2 Perussävyltään melko kriittinen mietintö antanee paljon ainek-
sia lainvalmistelun laadun parantamiselle.

2 Taustatekijöitä lainsäädäntötoiminnan muutoksille

Lainsäädäntökehityksen sisältöä ja muutoksia selittävät merkittävällä tavalla yleis-
luonteiset taloudelliset, sosiaaliset ja poliittiset taustatekijät.3 Ne määrittävät eri 
lainsäädäntöaloilla toteutettujen lakiuudistusten sisältöä ja suuntaa, kuten käy 
ilmi tämän tutkimushankkeen osana laadituissa, eri aloja koskevissa erillistarkas-
teluissa. Jos tätä yleisemmällä tasolla pyritään ymmärtämään lainsäädäntötoimin-
nan muutoksia viimeksi kuluneiden vuosikymmenten kuluessa, huomio kohdistuu 
neljään taustatekijään. Ne ovat 1) instrumentalistisen suhtautumisen vakiintumi-
nen ja valta-asema, 2) oikeudellisen sääntelyn syvälle käyvä kansainvälistyminen, 

1 Regulatory Reform in Finland. OECD 2003.
2 Tehokkaampaa, suunnitelmallisempaa ja hallitumpaa lainvalmistelua. Valtioneuvoston kanslian jul-

kaisusarja 13/2005.
3 Ks. esimerkiksi Osaava, avautuva ja uudistuva Suomi. Suomi maailmantaloudessa -selvityksen lop-

puraportti. Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 19/2004.
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3) perus- ja ihmisoikeusajattelun leviäminen ja vakiintuminen osaksi oikeusjärjes-
telmän perusrakennetta, myös kansainvälisesti ja 4) pysyväluonteisen arvioinnin 
ja kehittämistyön kohdistaminen lainsäädäntötoimintaan lakien ja lainvalmistelun 
laadun parantamiseksi. 

Ydin instrumentalistisessa suhtautumisessa oikeudelliseen sääntelyn on ymmärtää 
säädetty oikeus päätöksentekijän välineeksi edistää tavoitteitaan, ohjata ihmisten 
ja yritysten toimintaa sekä ratkoa esiin nousseita ongelmia. Kehittyneissä val-
tioissa ja keskeisissä kansainvälisissä organisaatioissa instrumentalistisesta suh-
tautumisesta oikeudelliseen sääntelyyn on tullut vallitseva, jopa miltei itsestään 
selvä ajattelu- ja toimintatapa. Säädetyllä oikeudella nähdään olevan monia etuja 
muihin julkisen vallan käytettävissä oleviin toimintavälineisiin verrattuna, kuten si-
tovuus, täsmällisyys ja ennakoitavuus. Näiden ansiosta sääntelyn uskotaan olevan 
tehokas toimintaväline. 

Lainsäädännöstä on tullut tärkein ja laajimmin hyödynnetty julkisten vallankäyt-
täjien toimintaväline. Tehokkuusperustelun ohella lainsäädännön laajamittaista 
käyttöä julkisten organisaatioiden toiminnassa ovat edistäneet myös muun muas-
sa vallitseva oikeusvaltioajattelu sekä pyrkimykset varmistaa perus- ja ihmisoike-
uksien toteutuminen. Säädetyn oikeuden asemaa ja merkitystä on lisäksi koros-
tanut se, että se on tärkeimpiä toimintavälineitä myös keskeisille kansainvälisille 
organisaatioille, kuten Euroopan unionille tai Maailman kauppajärjestö WTO:lle.

Instrumentalistisen suhtautumisen myötä säädetyn oikeuden määrä on kehitty-
neissä valtioissa jatkuvassa kasvussa. Tämä on puolestaan nostanut esiin kah-
talaista kritiikkiä. Sääntelytulvaa tai sääntelyinfl aatiota koskevassa keskustelussa 
on tuotu esiin erilaisia, lainsäädännön määrästä tai oikeudellistumiskehityksestä 
johtuvia epäkohtia ja vääristymiä. Toisaalta on pyritty löytämään muunlaisia, vaih-
toehtoisia toimintavälineitä, joilla saavutettaisiin päätöksentekijöiden tarkoittamia 
tuloksia paremmin, joustavammin tai alhaisemmin kustannuksin kuin perinteisillä 
sääntelytavoilla.

Perus- ja ihmisoikeuksien vakiintuminen ja niiden aseman vahvistuminen oikeus-
järjestelmässä ovat niin ikään muokanneet lainsäädäntökehitystä niin kansallisesti 
kuin kansainvälisesti. Suurin merkitys tällä kehityksellä on ollut maapallonlaajui-
sesti, kun perus- ja ihmisoikeuksista sekä niihin liittyvästä oikeusvaltioperiaattees-
ta (Rule of Law) on tullut yhä laajemmalti omaksuttu, oikeusjärjestelmän sisäl-
töä ja hyväksyttävyyttä koskeva standardi. Tällä kehityskululla on kuitenkin ollut 
vaikutuksia myös kehittyneiden eurooppalaisten valtioiden samoin kuin Euroopan 
unionin oikeuskehitykselle 1900-luvun lopulla ja edelleenkin, vaikka alan keskei-
simmät kansainväliset sopimukset ovat jo vanhempaa perua4 (Euroopan ihmis-
oikeussopimus 1953; voimaan Suomessa 1990; YK:n sopimukset kansalais- ja 

4 Ks. Hallberg 1999, Scheinin 1999, Pellonpää 2005, Hallberg 2005.
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poliittisista oikeuksista sekä taloudellisista, sosiaalisista ja sivistyksellisistä oikeuk-
sista 1966; voimaan Suomessa 1976).

Suomen lainsäädäntökehitystä ovat leimanneet tarkasteltavana ajanjaksona kaksi 
merkittävää uudistusta, jo mainittu Euroopan ihmisoikeussopimuksen ja siihen 
liittyvän valvontajärjestelmän voimaan tulo vuonna 1990 sekä hallitusmuodon pe-
rusoikeussäännösten uudistus 1995. Säännökset sisällytettiin sittemmin asiallises-
ti samansisältöisinä vuoden 2000 perustuslakiin. 

Näiden muutosten on yleisesti katsottu ilmentäneen ja edistäneen uudenlais-
ta perusoikeuskulttuuria suomalaisessa oikeuselämässä – kulttuuria, jonka vai-
kutuksia on pidetty valtaosalta myönteisinä5. Kehityksessä on kuitenkin tunnis-
tettu myös ongelmallisia piirteitä. Keskustelussa on epäilty sääntelyn painopis-
teen siirtyneen liiaksi lakitasolle ja lisänneen näin lakitasoisen sääntelyn määrää. 
Lainvalmistelijoilla on arvioitu olevan epätietoisuutta siitä, mitä vaatimuksia pe-
rustuslaki ja etenkin perusoikeussäännökset asettavat sääntelyn tasoa koskevil-
le valinnoille. Oikeustieteen piirissä on nostettu keskusteluun kysymys politiikan 
liiallisesta oikeudellistumisesta ja ylikonstitutionalisoitumisesta. Huolena on täl-
löin, asettavatko perustuslailliset näkökohdat – ja tapa, jolla niitä tulkitaan val-
tiokäytännössä – liiallisesti rajoituksia lainsäätäjän vapaalle, poliittisluonteiselle 
harkintavallalle. Näin voi käydä, jos perustuslain ajatellaan määrittelevän ennalta 
tyhjentävästi lainsäädäntöprosessin lopputuloksia.6

Kolmas lainsäädäntökehityksen olennainen taustatekijä on ollut sääntelyn kan-
sainvälistyminen. Vaikka oikeusjärjestelmän peruskäsitteistö ja instituutiot ovat 
kautta aikojen pohjautuneet paljolti yhteiseen kansainväliseen perinteeseen (so-
pimus, omistus, yhtiö, tuottamus, kilpailuoikeus, keskuspankki jne.), määräysval-
ta lainsäädännön viimekätisestä sisällöstä on vielä pitkälle 1900-luvulla kuulunut 
kansallisvaltiolle. Niissä se on asettunut osaksi kansallista oikeuskulttuuria, jossa 
kehittyneiden eurooppalaisten valtioidenkin kesken on ollut tuntuvia eroja.

Lainsäädännön kansainvälistymiskehitys yleensä ja Suomen kannalta on 1900-
luvun parina viime vuosikymmenenä siirtynyt olennaisesti uuteen vaihee-
seen. Merkittävin ratkaisu Suomen lainsäädännön kannalta on luonnollisesti 
ollut Euroopan unionin jäsenyys. Lainsäädännön ja lainsäädäntövallan kannalta 
keskeisimpiä muutoksia on ollut kolme. Jäsenyyden ehtona (ensiksi Euroopan 
Talousalueeseen 1994) on ollut kotimaisen lainsäädännön laaja-alainen mukaut-
taminen yhteisöjen oikeuden perusvaatimuksiin (acquis). Toiseksi unionilla on it-
senäistä lainsäädäntövaltaa, jota käytetään jäsenvaltioiden unionille usealla alalla 

5 Esimerkiksi Pellonpää 2005, s. 55.
6 Aihepiiriä on käsitelty muun muassa Selvitys perustuslain toimeenpanosta 2002, s. 100; kanslia-

päällikkötyöryhmän mietinnössä Tehokkaampaa, suunnitelmallisempaa ja hallitumpaa lainvalmis-
telua 2005, s. 66–73; Tuori 2003 ja V-P. Viljanen 2005, s. 1062.
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siirtämän toimivallan nojalla. Osaksi tässä päätöksenteossa on ylivaltiollisia piirtei-
tä sikäli, että unioni voi määräenemmistöpäätöksenteon piiriin kuuluvissa asioissa 
periaatteessa saattaa voimaan myös Suomen valtioelinten vastustamia sääntely-
jä. Kolmanneksi unionin tuomioistuimelle on vakiintunut valta valvoa, että Suomi 
käyttää muillakin kuin unionin toimivallan piiriin kuuluvissa asioissa lainsäädäntö-
valtaa tavalla, joka on sopusoinnussa yhteisön oikeuden kanssa.7 

Lainsäädäntökehityksen kannalta Euroopan unionin jäsenyyden merkitys on tärkein 
yksittäinen, kansainvälistymiseen liittyvä taustatekijä, jota käsitellään laajemmin 
jäljempänä. Tämän ohella kansainvälistymisen vaikutukset suomalaiseen sään-
telyyn toteutuvat erityisesti kahden muun mekanismin välityksellä. Perinteinen, 
määrältään laajeneva mekanismi ovat julkisen kansainvälisen oikeu den alan val-
tiosopimukset. 2000-luvulla säädöskokoelman sopimussarjassa on julkaistu vuo-
sittain suunnilleen 70–120 valtiosopimusta, joista 25–30 prosenttia on saatettu 
valtionsisäisesti voimaan lailla eli sopimukset ovat tuolloin yleensä sisältäneet lain-
säädännön alaan kuuluvia määräyksiä. 

Kolmatta kansainvälistymismekanismia voi kuvata ei-sitovista, kansainvälisperäi-
sistä vaikutteista koostuvaksi pehmeäksi vaikutukseksi, soft law:ksi. Sen alaan 
luetaan muun muassa eri hyödykealojen kansainvälisiä laatu- ja turvallisuusstan-
dardeja, eri toimi- ja ammattialojen hyviä käytäntöjä kuvaavia sääntöjä (codes of 
conduct), eri ammattiryhmien eettisiä ohjeita ja monien kansainvälisten järjestö-
jen oikeudellisesti ei-sitovia periaatekannanottoja, ohjelmia, päätöslauselmia ja 
suosituksia. 

Lainsäädäntötoiminnan kannalta näihin liittyy kaksi kiintoisaa piirrettä. Osa mai-
nitunlaisesta soft law -normistosta otetaan osaksi perinteistä säädettyä oikeutta 
tai ainakin siihen nojaudutaan tietoisesti, kun laaditaan säännöksiä ja sovelletaan 
niitä yksittäistapauksiin. Lainsäädäntöä käsittelevien päätöksentekoelinten kan-
nalta on tärkeää huomata, että osa mainitunlaisesta soft law -normistosta syntyy 
kokonaan tyypillisten virallisten lainsäädäntöelinten ulkopuolella ja irrallaan valti-
oiden kontrollista. 

Neljäs lainsäädäntötoimintaa ohjaava taustatekijä on muotoutunut siitä, että oike-
astaan kaikissa kehittyneissä valtioissa ja keskeisissä kansainvälisissä organisaa-
tioissa on meneillään pysyväluonteisesti lainsäädäntötoiminnan ja lakien laadun 
kehittämistyötä. Tämän myötä lainvalmistelun toimintatapoja arvioidaan kriitti-
sesti sekä suunnitellaan ja toteutetaan lainvalmistelun prosesseja, institutionaa-
lisia ja organisatorisia järjestelyjä koskevia uudistuksia. Taloudellisen kehityksen 
ja yhteistyön järjestöllä OECD:llä on tällä alalla kansainvälisesti arvostettu asema 
asian tuntijana ja inspiraatiolähteenä. Tämän kehityksen myötä on monia merkke-
jä myös siitä, että lainvalmistelutoimintaa eriytyy yhä selkeämmin omaksi ammat-

7 Ks. Tiilikainen & Helander & Heliskoski 2005, Tala 2005a.
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tialakseen, joka poikkeaa perinteisestä ja tyypillisestä virkamies- ja lakimiesroo-
lista. Lainvalmistelua varten on jo kehittynyt omia ammatillisia standardeja hyvis-
tä toimintakäytännöistä, samoin kriteerejä siitä, mitä vaatimuksia asianmukaisen 
lainvalmistelutyön ja hyvälaatuisen lainsäädännön tulisi täyttää. Näitä standardeja 
ja kriteereitä on konkretisoitu erityisesti erilaisissa lainvalmistelua koskevissa oh-
jeistoissa ja ohjelmakannanotoissa kansainvälisesti ja eri valtioissa.

Mainitut neljä taustatekijää – instrumentalismi, perus- ja ihmisoikeusajattelun 
vahvistuminen, kansainvälistyminen, lainsäädäntötoiminnan pysyvä kehittämis-
työ – ovat kaikki ohjanneet merkitsevästi lainsäädäntötoimintaa Suomessa, siihen 
verrattavissa maissa ja keskeisissä kansainvälisissä organisaatioissa koko tarkas-
telujakson eli vuosien 1985–2005 ajan. Nämä neljä tekijää ovat tärkeitä myös 
sen vuoksi, että niiden voi perustellusti ennakoida ohjaavan lainsäädäntökehitystä 
myös lähitulevina vuosikymmeninä.

3 Lainsäädännön määrällinen kehitys

3.1 Suomen lainsäädäntö

Lainsäädäntötoiminnan vuotuista volyymiä kuvaavat seuraavat perustiedot.

Taulukko 1 Vuotuinen säädöstuotanto

 Säädöksiä Lakeja Asetuksia Muita Sivuja (Sivuja HE)
1985 1 098 339 472 287 2 175 (3 298)
1990 1 394 463 559 372 2 985 (6 033)
1995 1 809 791 499 519 4 190 (5 481)
2000 1 307 453 431 423 3 564 (6 099)
2005 1 169 504 629 36 5 164 (8 123)

Säädösten tuotannon vuotuinen määrä on vaihdellut jonkin verran. Säädösten ko-
konaismäärä on ajanjakson kuluessa pysynyt pääosin välillä 1 100–1 500; 1990-
luvun alkupuolella määrät olivat jonkin verran korkeampia. Lakien ja asetusten 
suhde on vaihtunut 1990-luvun puolivälissä niin, että sen jälkeen lakeja on sää-
detty vuosittain yleensä enemmän kuin asetuksia, kun aiemmin oli päinvastoin. 
2000-luvulla lakeja on useimpina vuosina säädetty selvästi asetuksia enemmän. 
Tähän muutokseen – sekä perustuslainsäädännön ja valtiokäytännön tähän liit-
tyviin muutoksiin – viitattiin jo edellä. Muutos näiden säädöstyyppien välisessä 
suhteessa on ollut pääosin tarkoitettu, joskin keskustelua on herännyt siitä, onko 
lakitason sääntelyä käytetty tarpeettomankin laajasti.
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Säädöskokoelman sivumäärässä näkyy selkeä kasvukehitys. 1980-luvun jälkipuo-
lella sivumäärä vaihteli välillä 2 100–2 500. 1990-luvulla sivumäärä oli 3 000–
5 000. 2000-luvulla kasvu on jatkunut ja sivumäärä on nyttemmin asettunut välille 
3 500–5 500. Sivumäärät hallituksen esityksissä, jotka siis liittyvät vain lakiehdo-
tuksiin, tukevat tätä havaintoa.

Lakitason sääntelystä on nähtävissä joitakin laadullisia erityispiirteitä. Pääosa vuo-
tuisista lakiesityksistä – kaksi kolmasosaa, neljä viidesosaa – on ns. muutoslake-
ja, joilla muutetaan aiempaa oikeustilaa. Käsite ei ole kuitenkaan kovin tarkka 
tai erottelukykyinen, koska uudistus saattaa tällöin kuitenkin merkitä perustavan-
laatuistakin muutosta aiempaan oikeustilaan. Eri yhteyksissä on laskettu, että 
kokonaan uutta asiaa tai ilmiötä koskisi vuosittain suunnilleen 5–10 prosenttia 
lakiehdotuksista.8 Vain poikkeuksellisesti kumotaan lainsäädäntöä ilman, että 
ehdo  tetaan tilalle uutta sääntelyä.

Kerrotunlaiset lukusarjat eivät auta ymmärtämään kovin pitkälle sitä, mistä lainsää-
dännön kasvukehityksessä on kyse. Selvää on joka tapauksessa, että lainsäädän-
tötoiminnasta johto- ja valmisteluvastuussa olevassa valtioneuvostossa pidetään 
suhteellisen vakaasti ja tiiviisti tarpeellisena uudistaa lainsäädäntöä. Toiseksi on 
tärkeää huomata, että kunakin vuonna toteutettavat uudistukset kasaantuvat ja 
kertyvät jo aiemmin voimassa olevan säännösmäärän päälle, sen lisäksi. Tätä ke-
hityksen perussuuntaa ei käännä se, että pääosa vuotuisesta säädöstuotannosta 
on muutoslakeja. Kaikkein keskeisin ja vahvin muutossuunta lainsäädännön ke-
hityksessä on säädöskokoelman sivumäärän yksiselitteinen ja tuntuva kasvu. Sitä 
voi pitää vahvana todisteena siitä, että sääntelyn määrä ja yksityiskohtaisuus ovat 
selkeässä kasvusuunnassa. 

Kysymys lainsäädännön määrästä, sen mittaamisesta ja sen määrän kasvun vai-
kutuksista on tutkimukselle ja oikeuspoliittiselle keskustelulle monella tapaa han-
kala. Pätevät, käyttökelpoiset mittarit kehityksen kuvaamiseen puuttuvat. Itse il-
miökin on vaikeaselkoinen; mikään yksittäinen lakimuutos tai uudistus ei sinänsä 
tunnu sääntelyn kokonaismäärää ajatellen yleensä mitenkään merkittävältä, saati 
kohtalokkaalta. Sääntelykokonaisuudesta saattaa silti muodostua hallitsematon 
ja siitä voi aiheutua monenlaisia ei-tarkoitettuja haittavaikutuksia. Käytännössä 
näyttää olevan lisäksi niin, että mikään poliittinen taho ei koe olevansa aidosti 
ja vakavasti vastuussa lainsäädännön muodostamasta kokonaisuudesta, joka on 
muodostunut vuosikymmenten mittaan eri tahojen erisuuntaisista pyrkimyksistä.
Lainsäädännön liiallisesta, hallitsemattomasta määrästä aiheutuvia haittavaiku-
tuksia voi tunnistaa eri suunnissa. Lainsäätäjän kannalta uhkakuvana on se, että 
sääntelyn kyky täyttää perustavia tehtäviään heikkenee: säännöksillä ei kyetä li-
säämään ennakoitavuutta, varmuutta, turvallisuutta, ohjaamaan tarvittavassa 
määrin eri toimijoita, ei varmistamaan perusoikeuksien toteutumista eikä oike-

8 Ervasti & Tala 1996, s. 27; Wiberg 2004, s. 24; Tarukannel 2006 (VNK:n julkaisusarja 10/2006).
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usturvaa. Myös lainvalmistelutyö vaikeutuu, kun käy yhä monimutkaisemmaksi 
istuttaa uusia säännöksiä oikeusjärjestelmään niin, että otetaan huomioon käsillä 
olevan sääntelyn kaikinpuoliset yhteydet muuhun sääntelyyn. Samalla pyrkimys 
huolehtia oikeusjärjestelmän yhtenäisyydestä ja johdonmukaisuudesta tulee yhä 
vaativammaksi. Liiallisen sääntömäärän yksi riski on myös se, että osa sääntelystä 
marginalisoituu; se on voimassa, mutta vailla käytännön merkitystä. Eri toimijoi-
den on silloin tärkeää tunnistaa se, mikä sääntely on todellista ja relevanttia, mikä 
taas ei.9

3.2 Euroopan unionin lainsäädäntö

Tarkasteltaessa Suomen kannalta oikeudellisen sääntelyn määrää on otettava 
huomioon myös Euroopan unionin lainsäädäntö. Unionin eri säädöstyypeistä ase-
tukset ovat suoraan, välittömästi kaikkia velvoittavia, ja niitä sovelletaan sellaise-
naan kaikissa jäsenvaltioissa (249 art. 2-kohta). Sen ohella perustamissopimusten 
määräyksiä voidaan tietyin ehdoin myös soveltaa suoraan, joskaan niitä ei tässä 
yhteydessä käsitellä.10 Muiden Euroopan unionin säädösinstrumenttien, erityisesti 
direktiivien ja puitepäätösten, vaikutus ilmenee Suomen oikeudenkäyttöpiirissä 
pääasiassa kotimaisen sääntelyn välityksellä.

Euroopan unionin sääntelyn määrän selvittäminen ja kuvaaminen on osoittautunut 
hankalaksi, jollei ylivoimaiseksi, myös unionin omille toimielimille. Tähän on kak-
si pääsyytä: unionin käytössä ei ole tilasto- ja tietojärjestelmää, jossa eroteltaisiin 
selkeästi eri vuosina annetut erinimiset säädöstyypit ja toiseksi säädöksen käsite ei 
ole unionissa samalla tavalla selkeä kuin esimerkiksi Suomessa (perustuslain 80 §). 
Vaikeuksia kuvastaa suomalaisesta näkökulmasta se, että säädökseksi voidaan kut-
sua myös yksittäistä asiaa koskevaa ratkaisua ja toiseksi puhutaan ei-sitovista sää-
döksistä. Perustamissopimuksen tältä kannalta keskeinen artikla (249) luettelee uni-
onin toimintavälineinä asetukset, direktiivit, päätökset, suositukset ja lausunnot. Sen 
ohella unionin käytännössä on kehitelty monia muita toimintavälineitä, joita voi luon-
nehtia pehmeiksi, soft law -tyyppisiksi.11

Unionin lainsäädännön määrää on kuvattu melko luotettavan tuntuisesti tanskalai-
sen valtaselvityksen yhteydessä 2003.12 Sen mukaan tuolloin oli voimassa 3 700–
3 800 unionin asetusta ja vajaat 1 400 direktiiviä. Arvioissa kukin säädös on pyrit-
ty ottamaan huomioon vain kertaalleen eli muutossäädökset on sivuutettu. 

Unionin asetuksista ja direktiiveistä suurin osa, yli 85 prosenttia, kohdistuu kol-
melle alueelle: maatalous (1900 instrumenttia), tulliliitto ja kauppapolitiikka (1800 
9 Sääntelyn huomattavasta tai liiallisesta määrästä muille toimijoille aiheutuvia ongelmia on sup-

peasti esitelty Tala 2005a, s. 224–225.
10 Joutsamo ym. 2000, s. 64–65.
11 Senden, Linda. Soft Law in European Community Law. 2004
12 Blom-Hansen, J. & Gronnegård Christensen J. 2004.
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instrumenttia) ja sisämarkkinat (1100 instrumenttia). Esimerkiksi ympäristön- ja 
kuluttajansuojaan kohdistuu viitisen prosenttia instrumenteista, työmarkkinoihin 
ja sosiaaliasioihin pari prosenttia. Eri säädöstyypeistä asetukset hallitsevat maata-
louden, tullien ja kauppapolitiikan sääntelyä, direktiivit taas ovat yleisimpiä sisä-
markkinoiden sääntelyssä. 

On huomattava, että perustamissopimuksen valossa asetukset ja direktiivit ovat sa-
manveroisia instrumentteja, eikä EY-tuomioistuimesta ole ratkaisukäytäntöä, joka 
koskisi unionin toimielinten sääntelyinstrumenttityypin valintoja. Jäsenvaltioiden ja 
niiden kesken vallitsevien eroavuuksien näkökulmasta on usein painotettu direktiivien 
käyttöä jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmien erojen, kansallisen liikkumavaran ja uni-
onin toissijaisuusperiaatteen nojalla. Komissio taas on sisämarkkinoiden luomisessa 
ja muutoinkin painottanut asetusten suosimista sääntelyn yksinkertaistamiskeinona, 
tosin viittaamalla samalla perustamissopimusten määräyksiin sekä toissijaisuus- ja 
suhteellisuusperiaatteisiin.13

Euroopan unionin komission vuotuista lainvalmisteluaktiviteettia 2000-luvulla ku-
vaavat seuraavat tiedot komission laatimien säädösehdotusten määristä: vuonna 
2002 asetusehdotuksia 187 ja direktiiviehdotuksia 54, vuonna 2003 asetusehdo-
tuksia 212 ja direktiiviehdotuksia 57, vuonna 2004 asetusehdotuksia 203 ja direk-
tiiviehdotuksia 51 sekä vuonna 2005 asetusehdotuksia 182 ja direktiiviehdotuksia 
27. Viime vuosina keskeisten säädösehdotusten lukumäärät näyttävät vakiintu-
neen komission toiminnassa melko vakaisiin, ennakoitavissa oleviin suuruusluok-
kiin. 

Euroopan unionissa on osana sääntely-ympäristön yksinkertaistamis- ja paran-
tamisohjelmaa pyritty 2000-luvulla vähentämään sääntelyn määrää.14 Komissio 
asetti muutama vuosi sitten kunnianhimoiseksi tavoitteekseen vähentää sääntelyn 
määrää 25 prosentilla vuoteen 2004 mennessä. Sääntelyä on pyritty vähentämään 
samalla, kun sitä on yksinkertaistettu ja saatettu ajan tasalle. Asetettuun vähen-
tämistavoitteeseen ei vuoden 2004 kuluessa ole päästy, joskin komissio uskoo 
sen toteutuvan myöhemmin. Erilaisia komission aloitteita, yksinkertaistamisehdo-
tuksia ja kodifi ointihankkeita, on ollut vireillä lukuisia. Lokakuussa 2005 komissio 
ilmoitti vetävänsä pois käsittelystä kaikkiaan 68 vireillä ollutta, vanhentuneiksi tai 
tarpeettomiksi arvioitua säädösehdotusta. Komission 2000-luvulla tekemien sää-
dösehdotusten määrässä vuosittain ei ole havaittavissa selkeitä muutoksia, kuten 
edellä todettiin.

13 Blom-Hansen, J. & Gronnegård Christensen, J. 2004, s. 43–44; KOM (2005) 535, s. 8–9.
14 KOM (2002) 278, KOM (2003) 71 ja SEC (2005) 364.
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3.3 Päätelmiä lainsäädännön määrällisestä kehityksestä

Lainsäädännön määrän kehitystä kuvaavat tiedot Suomesta ja Euroopan unio-
nista tukevat vahvasti sitä päätelmää, että kehittyneissä valtioissa ja keskeisissä 
kansainvälisissä yhteisöissäkin säädetyn oikeuden kokonaismäärä on kaiken aikaa 
kasvussa. Vuosittain laadittavasta sääntelystä tosin pääosa muuttaa aikaisempaa 
lainsäädäntöä. Siinä yhteydessä saatetaan – esimerkiksi mainitunlaisten Euroopan 
unionin yksinkertaistamispyrkimysten myötä – myös vähentää säännösten mää-
rää. Kehityksen valtalinja näyttää kuitenkin eri lainsäädäntöaloilla olevan se, että 
sääntelyn muutokset lisäävät säännösten kappalemäärää ja säädöstekstien sivu-
määrää. Kuten edellä korostettiin, vuosittain laadittava lainsäädäntö tulee yleensä 
noudatettavaksi jo aiemmin vallinneen sääntelyn lisäksi. On melko harvinaista, 
että pelkästään kumottaisiin jotakin alaa tai asiaa koskevia säännöksiä laatimatta 
samalla uusia säännöksiä.

Euroopan unionin osittain menestykselliset toimet sääntelyn määrän vähentämisek-
si saattavat ensi näkemältä vaikuttaa poikkeukselta sääntelyn yleiseen kasvukehi-
tykseen. Ilmeisesti huomattava osa kumotusta sääntelystä on ollut vanhentunut-
ta, vähän sovellettua tai koskenut hyvin erikoistuneita, teknisluonteisia kysymyksiä. 
Yksityisten ihmisten, yritysten, muiden yhteisöjen ja säännöksiä työssään soveltavien 
viranomaisten kannalta relevantin oikeussääntelyn määrä ei näytä käytettävissä ole-
vien tietojen valossa vähentyneen, pikemmin päinvastoin.

Hyödyllistä perspektiiviä lainsäädännön määrällisen kehityksen arvioimiseen antavat 
tiedot ja kokemukset muiden valtioiden oikeussääntelystä. Viime aikoina on tuotu 
esiin käsitys, jonka mukaan Suomi olisi Länsi-Euroopan lainsäädäntöintensiivisimpiä 
maita.15 Jos lainsäädännön käsitteeseen luetaan Suomessa vakiintuneen ajattelun 
mukaisesti kaikki toimivaltaisten viranomaisten antamat sitovat, periaatteessa yleiset 
säädökset, tuollainen käsitys vaikuttaa käytettävissä olevien tietojen valossa ohuesti 
perustellulta. On huomattava, että eri valtioissa käytetään erinimisiä ja erityyppi-
siä säädösinstrumentteja. Valintaa siitä, milloin käytetään laki-nimistä instrument-
tia, milloin jotakin siihen nähden alemmanasteista säädöstä, ohjaavat eri valtioissa 
muun muassa perustuslailliset näkökohdat ja kyseisessä oikeuskulttuurissa vakiintu-
neet sääntelyperinteet. Esimerkiksi Ranskassa on OECD:n tietojen mukaan voimassa 
8 000 lakia ja 400 000 alemmanasteista säädöstä (”decrees, orders and circulars”) ja 
Italiassa puolestaan peräti 35 000 lakia, joista osa on kansallisia, osa alueellisia lake-
ja.16 Toisaalta on valtioita, joissa laki-nimisten säädösten määrä on selvästi Suomea 
alhaisempi, mutta alemmanasteista sääntelyä on melkoisesti (Iso-Britannia, Norja).17 
Suomen lainsäädäntökehityksen määrällistä arviointia auttaisi epäilemättä vertailu-

15 Kansliapäällikkötyöryhmän mietintö 2005, s. 50; Wiberg 2004, Lainsäädäntötuotos Suomessa val-
tiopäivillä 1945–2002, s. 277.

16 Regulatory Reform in France. OECD 2004, s. 7; Government Capacity for High Quality Regulation. 
Italy. Regulatory Reform in Italy. OECD 2001, s. 10. On huomattava, että OECD:n tarkastelujakin 
rasittaa hankaluus eri maissa käytössä olevien eri nimisten säädöstyyppien hahmottamisessa. 

17 Iso-Britanniasta Tala 1999; Norjasta Regulatory Reform in Norway. Government Capacity to Assure 
High Quality Regulation. OECD 2003, s. 6.
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tieto keskeisistä muista Euroopan valtioista, jos vertailu käsittäisi kaiken, eri asteisen 
relevantin oikeudellisen sääntelyn. 

4 Muutoksia lainsäädäntötoiminnan institutionaalisissa 
kehyksissä

Lainsäädäntötoiminnan päätöksentekoa ja lainsäädäntömenettelyä koskevissa 
insti tutionaalisissa kehyksissä on vuosina 1985–2005 tapahtunut kaksi merkityk-
sellistä muutosta. Uusi perustuslaki aiheutti kansallisista lähtökohdista useita huo-
mionarvoisia muutoksia. Euroopan unionin jäsenyys on puolestaan muokannut 
merkittävällä tavalla ja laajasti suomalaista lainsäädäntötoimintaa.

4.1 Vuoden 2000 perustuslakiin liittyviä muutoksia

Vuoden 2000 perustuslakiuudistuksella tavoiteltiin eduskunnan ja sille ”parlamen-
taarisen vastuukatteen alaisuudessa” toimivan valtioneuvoston aseman vahvista-
mista lainsäädäntötoiminnassa. Vastaavasti tasavallan presidentin valtaoikeuksia 
vähennettiin sekä hallituksen lakiesitysten antamisvaiheessa että lakien vahvista-
misvaiheessa eduskuntakäsittelyn jälkeen. Tavoitteiden on arvioitu toteutuneen 
hyvin.18

Uudistuksella pyrittiin selkeyttämään valtioneuvoston asemaa lainvalmistelutyön 
johtamisessa ja korostettiin lainvalmistelutyötä hallituksen tärkeimpiin kuuluvana 
tehtävänä. Valtioneuvoston asema aloitteentekijänä, säädösehdotusten strategis-
ten valintojen ja sisällön sekä lainuudistustyön aikataulujen määrittäjänä onkin 
epäilemättä keskeinen. Tätä kuvastaa myös se, että eduskunta hyväksyy suunnil-
leen puolet hallituksen lakiesityksistä sellaisinaan ja tekee toiseen puoleen muu-
toksia. Muutokset ovat kuitenkin valtaosalta melko teknisiä ja koskevat pääasiassa 
kielellisiä tai käsitteellisiä seikkoja.19 Koko vaalikauden mittaiset enemmistöhalli-
tuskaudet selittänevät osaltaan tätä. Hallituksen ja eduskunnan välistä asetelmaa 
lainsäädäntötoiminnassa kuvaa myös se, kansanedustajan lakialoitteen pohjalta 
syntyy vain harvoja ”yksittäisiä, suhteellisen rajattuja yhteiskunnallisia epäkohtia 
koskevia lakiehdotuksia, jotka eivät edellytä laajaa perusvalmistelua”.20 

Eri arvioissa eduskunnan aseman on katsottu vahvistuneen sekä yleisesti lainsää-
däntövallan käytössä että erityisesti kansainvälisten sopimusten lainsäädännön 
alaan vaikuttavien ratkaisujen tekijänä.21 Lainsäädäntövallan käytössä eduskun-

18 Selvitys perustuslakiuudistuksen toimeenpanosta 2002, s. 93.
19 Ervasti, K. & Tala, J. & Castrén, E. 2000, s. 86-87; Viljanen, V-P. 2005, s. 1064.
20 Viljanen, V-P. 2005, s. 1053.
21 Selvitys perustuslakiuudistuksen toimeenpanosta 2002, s. 53–55.
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nan asemaa pyrittiin vahvistamaan etenkin selventämällä ja tiukentamalla niitä 
ehtoja, joilla lainsäädäntövaltaa saadaan delegoida valtioneuvostolle, ministeriölle 
tai muulle viranomaiselle.22 Tämän kehityksen kääntöpuolena esiin tulleeseen on-
gelmaan lakitason sääntelyn laajasta, joidenkin mielestä liiallisesta käytöstä vii-
tattiin edellä.

Eduskunnan ja hallituksen välistä suhdetta lainsäädäntövallan käytössä on pe-
rustuslain seurantatyöryhmässä arvioitu niin, että ”lainsäädäntövallan painopiste 
on nyt selkeästi eduskunnassa”.23 Päätöksenteon muodollis-juridisten säännösten 
valossa eduskunnalla on tietysti viimesijainen valta hyväksyä, muuttaa tai hylätä 
hallituksen esityksiä. Kun otetaan huomioon valtioneuvoston vahva asema lain-
valmistelutoiminnan johdossa ja keskeisimpänä Suomen puolelta Euroopan unio-
nin lainsäädäntötoimintaan osallistuvana toimijana, tähän arvioon voi suhtautua 
epäilevästi.

Eduskunnan lainsäädäntöä koskevassa päätöksenteossa voi havaita pitkällä ajalla ke-
hityspiirteen, jonka syitä tai merkitystä ei ole juurikaan analysoitu. Vuosina 1945–
2002 lakiesityksistä 88,5 prosenttia on hyväksytty ilman äänestystä viimeisessä kä-
sittelyssä. Erimielisyys on siis tullut ratkaisevassa päätöksenteossa esiin vain 11,5 
prosentissa lakihankkeita. 1970- ja 1980-luvulla äänestyksellä hyväksyttyjen esitys-
ten osuus oli monena vuonna 10–20 prosenttia, joskus ylikin. 1990-luvun puolivälistä 
lukien äänestyksen kohteena olleiden esitysten osuus on ollut alle 10 prosenttia ja 
2000-luvulla enää vain muutaman prosentin.24

4.2 Euroopan unioni ja lainsäädäntötoiminta

Lainsäädäntövallan käytön merkittävin institutionaalinen muutos Suomessa itse-
näisyyden aikana on liittynyt Euroopan unionin jäsenyyteen. Perustuslain lainsää-
däntövaltaa koskevassa perussäännöksessä (3 § 1 mom.) tämä ei ilmene, kun 
säännöksen mukaan lainsäädäntövaltaa käyttää eduskunta, joka päättää myös 
valtiontaloudesta. Euroopan unionin lainsäädäntötoimintaa koskevat perustus-
lain 8 luvun säännökset, joissa määrätään valtioneuvoston ja eduskunnan roo-
lista Euroopan unionia koskevien asioiden, myös lainsäädäntökysymysten valmis-
telussa ja eduskunnan tietojensaantioikeudesta. Perustuslain 1 §:ssä säädetään 
täysivaltaisuudesta ja todetaan (3 mom.), että Suomi osallistuu kansainväliseen 
yhteistyöhön rauhan ja ihmisoikeuksien turvaamiseksi sekä yhteiskunnan kehittä-
miseksi. Eduskunnan perustuslakivaliokunnan muotoilun mukaan ”unionin jäsene-
nä Suomi käyttää osaa suvereniteetistaan yhdessä muiden täysivaltaisten jäsen-
valtioiden kanssa eurooppalaisen yhteistoiminnan hyväksi”.25

22 Ibid., s. 62–64.
23 Ibid., s. 93.
24 Wiberg 2004, s. 265–266. Wiberg puhuu lainsäädäntötuotoksen konsensuaalisuudesta.
25 PeVL 14/1994 ja 38/2001.
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Euroopan unionin ja Suomen lainsäädäntötoiminnan suhdetta voi tarkastella kol-
men kysymyksen avulla:

1) Miten laaja on unionin lainsäädäntövalta ja kuinka unioni sitä käyttää?
2) Miten unionin säädösten ja kotimaisten säädösten suhde, vuorovaikutus ja 

yhteensopivuus toteutuvat?26

3) Millaisia vaikutusmahdollisuuksia Suomen valtioelimillä, etu-, kansalais- ja 
muilla järjestöillä sekä asiantuntijoilla on unionin lainvalmisteluun?

Euroopan unioni poikkeaa muista kansainvälisen oikeuden mukaisista organisaati-
oista siinä, että sen toimielimillä on itsenäistä lainsäädäntövaltaa. Kysymys on jä-
senvaltion unionille siirtämästä toimivallasta, jota koskevat määräykset sisältyvät 
unionin perustamissopimuksiin. Niihin sisältyy lukuisilla toimintapolitiikkojen aloil-
la erisisältöisiä säännöksiä toimivallasta, joka oikeuttaa unionin antamaan sää-
döksiä. Tämän ohella käytännössä keskeisiä ovat säännökset, jotka oikeuttavat 
unionin antamaan säädöksiä lainsäädännön lähentämiseksi yhteismarkkinoiden 
luomiseksi (artiklat 94 ja 95).

Unionin yksinomaiseen toimivaltaan kuuluvissa asioissa vain unioni, ei jäsenvaltio, 
voi käyttää lainsäädäntövaltaa. Tähän ryhmään lukeutuvat kiistatta esimerkiksi 
tulliliitto, yhteinen kauppapolitiikka ja sisämarkkinoiden toimintaa koskevat kilpai-
lusäännöt. Jaetun toimivallan asioissa säädösvalta jakaantuu periaatteessa unio-
nin ja jäsenvaltioiden kesken. Enin osa unionin lainsäädäntöasioita kuuluu tähän 
ryhmään. Kahtiajakoa mutkistaa kuitenkin ns. pre-emption -periaate. Sen sisältö 
ei vaikuta selkeältä ja periaatteen pätevyydestä sekä hyväksyttävyydestäkin on 
keskusteltu.27 Periaatteen ydinsisällön mukaan unionin säädettyä toimivaltansa 
nojalla tietystä asiasta jäsenvaltion valta säätää samasta asiasta oikeusnorme-
ja syrjäytyy. Suomen näkökulmasta esimerkiksi suuri osa kuluttajan- ja ympäris-
tönsuojaa koskevaa lainsäädäntövaltaa on siirtynyt tämän periaatteen mukaisesti 
unionille.

Unionin lainsäädäntövallan käyttöä ohjaavat suhteellisuus- ja toissijaisuusperiaat-
teet. Suhteellisuusperiaatteen mukaan unionin toimenpide ei saa – laaja-alaisuu-
den, voimaperäisyyden, ankaruuden puolesta – ylittää sitä, mikä on tarpeen pe-
rustamissopimusten tavoitteiden kannalta. Toissijaisuusperiaatteen mukaan, joka 
koskee vain jaetun toimivallan asioita, unionin tulee toimia vain siinä laajuudessa 
ja siinä määrin kuin tietty toiminta, esimerkiksi oikeussääntely, voidaan toteuttaa 
paremmin unionin kuin valtion, alueen tai paikallisella tasolla. Tämä periaate vai-
kuttaa tärkeältä ajatellen lainsäädäntötoimivallan jakoa unionin ja jäsenvaltion 
kesken.

26 Tätä kysymystä tarkastellaan jäljempänä jaksoissa 6 ja 7.
27 Ks. tästä esimerkiksi Joutsamo ym. 2000, s. 53.
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Edellä on pyritty kuvaamaan pääkohdin Euroopan unionin lainsäädäntötoimivallan 
laajuutta. Eri säädöstyyppien, lainsäädäntö- ja päätöksentekomenettelyjen ja unionin 
eri toimielinten roolien osalta viitataan alan kirjallisuuteen.28 

Euroopan unionin lainsäädäntövallan suhdetta suomalaiseen lainsäädäntötoimin-
taan voidaan kiteytetysti kuvata seuraavien erilaisten periaatteiden tai mekanis-
mien avulla.

• Tietyissä asioissa unionin toimielimet käyttävät yksinomaista lainsäädän-
tövaltaa, jonka jäsenvaltiot ovat siis siirtäneet itseltään unionille.

• Pääosassa unionille kuuluvia asioita lainsäädäntötoimivalta on jaettu unio-
nin ja jäsenvaltion kesken. Unionin toimivallan sisältö määräytyy tällöin eri 
politiikkalohkoja koskevien, perustamissopimusten nimenomaisten toimi-
valtasääntöjen mukaisesti.

• Unionilla on lisäksi jossakin määrin laaja-alaisesti ja epätäsmällisesti mää-
ritettyä lainsäädäntötoimivaltaa sisämarkkinoiden toteuttamista ja toimin-
taa varten. Kyse on tällöin jaetusta toimivallasta.

• Unionin oikeuden syrjäyttävästä vaikutuksesta – edellä mainittu ns. pre-
emption -periaate – aiheutuu se, että unionin käytettyä säädöstoimival-
taansa jollakin alalla jäsenvaltion vastaava lainsäädäntövalta syrjäytyy.

• Jäsenvaltioilla on tämän lisäksi ns. lojaliteettiperiaatteen nojalla ja EY-tuo-
mioistuimen oikeuskäytännön perusteella velvollisuus noudattaa yhteisön 
oikeutta käyttäessään itsenäistä lainsäädäntövaltaansa.29 Tämä velvollisuus 
ulottuu siis jäsenvaltiossa sellaisille lainsäädännön aloille, joilla unionilta puut-
tuu lainsäädäntö toimivalta. 

Suomalaisen lainsäädäntötoiminnan institutionaalisten kehysten kannalta merkit-
tävä muutos Euroopan unionin jäsenyyden myötä on ollut se, että kansallisen 
lainsäätäjän rinnalle ja monissa suhteissa yläpuolelle ovat tulleet unionin lakeja 
laativat toimielimet. Unionin oikeuden etusijaperiaatteeseen liittyen ei ole käy-
tännössä epäilystä siitä, että antaessaan toimivaltansa rajoissa säädöksiä unionin 
toimielimet ovat Suomen kansallisten lainsäädäntöelinten yläpuolella siltä osin, 
millaista oikeussääntelyä Suomessa saatetaan voimaan ja on noudatettava.30

Keskeinen ja kiinnostava kysymys Suomen lainsäädäntötoiminnan institutionaali-
sessa muutoksessa on se, millä tavalla Euroopan unionin toimielinten lainsäädän-

28 Ks. esimerkiksi Joutsamo ym. 2000, Tiilikainen & Helander & Heliskoski 2005, Tala 2005a ja Ojanen 
2006.

29 Lojaliteettiperiaatteen ydin tältä osin on se, että se velvoittaa jäsenvaltiot pidättymään toimenpi-
teistä, jotka ovat omiaan vaarantamaan unionin perustamissopimuksen tavoitteiden saavuttamista 
(artikla 10, 2-kohta). EY-tuomioistuimen oikeuskäytännöstä, ks. esim. ratkaisut C-92/92, Collins ja 
C-319/02, Manninen.

30 Ks. kuitenkin keskustelua siitä, onko unionin säätämällä oikeudella ehdoton etusija kansalliseen 
oikeuteen nähden etenkin perusoikeuskytkentäisissä tilanteissa (Selvitys perustuslakiuudistuksen 
toimeenpanosta 2002, s. 33–34).
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tötoimet vaikuttavat kotimaiseen säädettyyn oikeuteen. Kysymyksen voi tarkentaa 
kolmeen osaan: 1) miten laajaan osaan kotimaista sääntelyä Euroopan unionin 
lainsäädäntövallan käyttö vaikuttaa, 2) kuinka relevantteja alueita tai osia tuo vai-
kutus koskee ja 3) miten tiukkaa tai laadultaan syvällistä unionin vaikutus on eri 
lainsäädäntöaloilla. 

On itsestään selvää, että unionin lainsäädäntötoiminnan vaikutus ilmenee lainsää-
dännön eri osa-alueilla ja eri oikeudenaloilla hyvin eri tavoin. Se johtuu jo unionin 
toimivaltasäännöistä, jotka kattavat siis vain tiettyjä oikeudenaloja, sekä siitä, että 
unionin toimintapolitiikoissa etusijalla ovat olleet toimivien sisämarkkinoiden ja 
niille keskeisten neljän vapauden toteutuminen. Arvion mukaan unionin voimassa 
olevista säädöksistä 80 prosenttia koskee yritystoimintaa, kilpailua ja hyödykkei-
den vaihdantaa.31 On kuitenkin huomattava, että unionin toiminta ja myös lainsää-
däntötoimivalta on askel askeleelta laajentunut. Se kattaa nykyisin muun muassa 
oikeuden, turvallisuuden ja vapauden turvaamisen sekä useita ns. hyvinvointival-
tioille tyypillisiä politiikka-aloja.

Erot siinä, kuinka laajasti Euroopan unioni vaikuttaa kotimaiseen lainsäädäntöön, 
ovat tulleet selkeästi näkyviin myös niissä selvityksissä, joita valtioneuvoston minis-
teriöt ovat toimittaneet syksyllä 2005 Paremman sääntelyn toimintaohjelmaa var-
ten. Maa- ja metsätalousministeriön, liikenne- ja viestintäministeriön, kauppa- ja 
teollisuusministeriön ja valtiovarainministeriön rahoitusmarkkinayksikössä unionin 
vaikutus on tuntuvaa. Vastaavasti esimerkiksi puolustusministeriön, opetusminis-
teriön ja valtioneuvoston kanslian toimialoilla unionin lainsäädäntötoiminnan mer-
kitys jää selvästi vähäisemmäksi. Samansuuntaisia havaintoja on tehty tanskalai-
sessa valtatutkimuksessa.

Tanskassa on laskettu vuodelta 2003, mikä osuus unionin direktiiveillä on ollut kunkin 
ministeriön kaikkiaan valmistelemissa laeista ja asetuksista. Yli neljännekseen direk-
tiivien osuus nousi elintarvikeasioiden ministeriön säädöshankkeissa. Viidessä muussa 
ministeriössä tämä osuus oli viidenneksen luokkaa: työministeriö, talous- ja elinkeino-
ministeriö, liikenne-, tiede- ja teknologia- sekä ympäristöministeriö. Veroministeriöllä 
vastaava osuus oli noin kymmenen prosenttia, pakolais- ja maahanmuuttoministeri-
öllä sekä oikeusministeriöllä parisen prosenttia tätä vähemmän.32 

Suomessa on pyritty eri yhteyksissä kartoittamaan määrällisesti, kuinka suureen 
osaan kansallista lainsäädäntötoimintaa Euroopan unionin sääntelyn vaikutus 
ulottuu. Mittayksikkönä on yleensä ajateltu yksittäistä kotimaista säädöstointa, 
tavallisesti hallituksen lakiehdotuksia. Useat asiantuntijat ovat kokemuspohjaises-
ti arvioineet, että unionin vaikutus kattaa yli puolet, kaksi kolmannesta tai kolme 
neljäsosaa kotimaisista lakiehdotuksista. Matti Wiberg on laskenut, että ”EU-jäse-

31 Blom-Hansen, J. & Gronnegård Christensen, J. 2003, s. 53.
32 Ibid., s. 68.
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nyytemme aikana vuosittain keskimäärin 12 prosenttia säädetyistä laeista sisältää 
perusteluissaan nimenomaisen viittauksen EU-sääntelyyn”.33 

Toinen tuore tutkimus on kohdistunut pelkästään laajoihin, vähintään 30 perus-
telusivua käsittäviin hallituksen esityksiin vuosina 2003–2004. Laajojen esitysten 
on arvioitu olevan oikeusjärjestelmän ja oikeuspolitiikan kehityksen kannalta mer-
kittävimpiä ja kuvaavimpia.34 Näin rajattu tutkimusaineisto on osoittanut unionin 
vaikutuksen selvästi laajemmaksi kuin kaikkien hallituksen esitysten tarkastelu. 
Euroopan unionin direktiiveillä, asetuksilla ja puitepäätöksillä oli ohjaavaa vai-
kutusta suomalaiseen lainsäädäntöratkaisuun suunnilleen kahdessa kolmannek-
sessa esityksistä. Toisaalta monissa näistä lakiuudistuksista kotimaisilla sääntely-
tarpeilla on ollut tuntuva, toisinaan ratkaisevakin osuus. Useimmissa hankkeissa 
lainsäätäjällä oli lisäksi EU:n vaikutuksesta huolimatta vaihtelevasti liikkumavaraa 
sääntelyn sisältöä harkitessaan. Neljänneksessä hallituksen laajoja lakiesityksiä ei 
havaittu minkäänlaisia kytkentöjä unionin oikeuteen.

Mainitussa tutkimuksessa direktiivin täytäntöönpanoon liittyi vajaa kolmannes hal-
lituksen laajoista lakiesityksistä. Vajaassa puolessa niistä kyse oli yhtä useamman 
direktiivin kansallisesta toimeenpanosta. Valtaosa direktiiveistä antoi kansalliselle 
lainsäätäjälle liikkumavaraa. Unionin asetukseen liittyi miltei yhtä moni hallituksen 
esitys. Vaikka asetus on sellaisenaan välittömästi velvoittava ja suoraan sovellettava, 
niihin liittyy usein sanktioiden tai valvontajärjestelmän toteuttamisen vaatimia kan-
sallisia sääntelytarpeita. Lisäksi muutama hallituksen esitys käsitti unionin poliisiyh-
teistyöhön tai rikosoikeuden alan yhteistyöhön liittyvän puitepäätöksen toteuttamisen 
kansallisella lainsäädäntötoimella. Tutkimuksen tavoitteena oli paitsi kuvata unionin 
vaikutusta hallituksen laajoihin lakiesityksiin myös havainnollistaa sitä, mitkä kaikki 
erilaiset unionin säädösinstrumentit ja muunlaiset toimintavälineet eri tavoin – ja mo-
nesti samanaikaisesti – vaikuttavat Suomen lainsäädäntöön. 

Euroopan unionin vaikutusta jäsenvaltion lainsäädäntötoimintaan voidaan määrälli-
sesti havainnollistaa myös muunlaisilla tiedoilla. Valtioneuvosto on saattanut perus-
tuslain mukaisesti eduskunnan tietoon unionissa laadittuja ehdotuksia, jotka kuu-
luisivat yleensä lainsäädäntöasioina eduskunnan toimivaltaan ilman EU-jäsenyyttä, 
vuonna 2002 ns. uusina (U-)asioina 85 ja vuonna 2003 kaikkiaan 70 asiaa.35 EU:n 
komissio pitää puolestaan luetteloa direktiiveistä, jotka jäsenvaltiot ovat velvollisia 
transponoimaan osaksi oikeusjärjestelmäänsä kunakin vuonna. Vuoden 2005 luettelo 
sisältää 91 direktiiviä, vuoden 2006 luettelo 46 direktiiviä.

Mainitunlaisten määrällisten tietojen avulla voidaan kuvata Euroopan unionin vai-
kutusta jäsenvaltion lainsäädäntötoimintaan vain karkeana mittaluokka-arviona. 
Aiemmin mainittuihin kysymyksiin tuon vaikutuksen tiiviydestä, syvyydestä ja 
ulottumisesta lainsäädännön relevantteihin osiin päästään kiinni vain säädöskoh-

33 Wiberg 2004, s. 202.
34  Ks. Tala 2005b.
35  EU-menettelyjen kehittäminen 2005, s. 15.
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taisen, jopa vasta yksittäisiin strategiaratkaisuihin ja säännöksiin ulottuvan ana-
lyysin avulla. Tähän tarkasteluun käsillä olevan hankkeen yhteydessä laaditut erit-
telyt yhdeksästä valitusta lainsäädäntöalasta antavat jo eväitä. 

Euroopan unionin säädöstoimivallan merkityksellisyyden vuoksi on perusteltua 
myös pohtia, millaisia mahdollisuuksia 1) suomalaisilla valtioelimillä ja 2) etujär-
jestöillä, kansalaisjärjestöillä ja asiantuntijoilla on vaikuttaa unionin ratkaisuihin 
tältä osin. Kuten edellä todettiin, valtioneuvoston vastuulla on valmistella unioni-
asioita ja käyttää Suomen puhevaltaa ministerineuvostossa ja Eurooppa-neuvos-
tossa. Eduskunta on puolestaan kytketty osaksi kansallista valmisteluprosessia 
perustuslaissa säädetyllä tavalla.

Valtioneuvoston piiriin on luotu EU-asioiden valmistelua ja yhteensovitusta var-
ten erityinen, moniportainen järjestelmä. Se koostuu EU-ministerivaliokunnasta, 
toimivaltaisista ministeriöistä, EU-asioiden komiteasta ja sen asettamista EU-jaos-
toista (37 kappaletta).36 Jaostojen toimintaan osallistuu laajassa kokoonpanossa 
ministeriöiden ja keskushallinnon virkamiesten ohella etujärjestöjen ja muiden 
intressitahojen edustajia. Valtioneuvoston EU-sihteeristö toimii EU-ministerivalio-
kunnan ja EU-asioiden komitean sihteeristönä.

Valtioneuvoston EU:n lainsäädäntöä koskeva valmistelutyö suuntautuu ensi sijassa 
siihen unionin lainsäädäntöprosessin vaiheeseen, jossa asioita käsitellään minis-
terineuvostossa. Pääosan käytännön työstä huolehtivat ministerineuvoston alaiset 
työryhmät, joita on nykyisin noin 200. Myös jäsenvaltioiden hallitusten aktiviteetit 
ajoitetaan ja kohdistetaan etupäässä työryhmävaiheeseen. Pääsääntöisesti nämä 
virkamiestyöryhmät – ja sitä kautta jäsenvaltiot – ovat hyväksyneet säädöseh-
dotukset jo työryhmävaiheessa joitakin kiistanalaisia yksityiskohtia lukuun otta-
matta.37

Valtioneuvoston nykyistä järjestelmää EU-asioiden valmistelemiseksi on luonneh-
dittu toimivaksi38 ja sen on arvioitu toimivan ”vähintäänkin kohtalaisen tehok-
kaasti ja ilman suuria ongelmia”39. Tätä on perusteltu sillä, että järjestelmään ei 
ole kymmenen jäsenyysvuoden aikana ollut tarpeen tehdä merkittäviä muutoksia. 
Valtioneuvoston ministeriöissä on kuitenkin tullut esiin myös kriittisiä näkemyksiä, 
joita selostetaan jäljempänä jaksossa 6.

Valtioneuvoston EU-asioiden valmistelu- ja koordinaatiojärjestelmää koskeneessa ar-
vioinnissa on korostettu sitä, että asiaa valmisteleva toimivaltainen ministeriö on kes-
keisimmässä asemassa Suomen kannanmuodostuksessa, eivät EU-asioita varten luo-

36 Ks. Ojanen T. 2006, s. 274–276.
37 EU-menettelyjen kehittäminen 2005, s. 12.
38 Ojanen T. 2006, s. 276.
39 Mattila, M. 2000, s. 147; kirjoittaja nojautuu samalla kahteen muuhun samansisältöiseen 

ar vioon.
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dut erityiselimet. Ministeriöiden sisällä on ministerin rooli puolestaan arvioitu vähäi-
seksi maa- ja metsätalous- sekä kauppa- ja teollisuusministeriötä lukuun ottamatta. 
Ministereitäkin niukemmaksi on arvioitu ministeriöiden virkamiesjohdon osallistumi-
nen Suomen kantojen muodostamiseen. EU-jaostojen merkityksen katsottiin jo viisi 
vuotta jäsenyyden alkamisen jälkeen vähentyneen alkuaikoihin verrattuna. Jaostoissa 
edustettuina olevien sidosryhmien todettiin olleen harvoin keskeisiä Suomen kannan-
muodostukselle. Tämä kehitys on kaikkiaan merkinnyt sitä, että ministeriöissä kysei-
siä asioita käsittelevien, usein keskiportaan vastuuvirkamiesten merkitys ja vaikutus-
mahdollisuudet ovat korostuneet. Taustana on näiden hyvä tietämys valmisteltavien 
asioiden sisällöstä, ”substanssista”, ja vahva tuntemus unionin päätöksentekojärjes-
telmästä. Vastaavaa tietotaitoa ei luonnostaan ole ministerillä, ylimmällä virkamies-
johdolla eikä kansanedustajilla.40

Eduskunnan osallistumista EU-asioita koskevaan kansalliseen valmisteluun ja pää-
töksentekoon koskevat jo aiemmin mainitut perustuslain säännökset. Järjestelmän 
toimivuutta on arvioitu useissa yhteyksissä. Perustuslain seurantatyöryhmässä jär-
jestelyä päädyttiin pitämään onnistuneena. Ongelmina mainittiin kolme seikkaa. 
Tieto ehdotuksesta ei ole tullut kaikissa tapauksissa riittävän varhaisessa vaihees-
sa eduskuntaan. Joskus ehdotusta ei ole käännetty suomeksi, jotta eduskunta 
voisi ottaa asianmukaisesti siihen kantaa. Muutamissa tilanteissa on käynyt niin, 
että eduskunnan ilmaisemaa kantaa ei ole otettu riittävästi huomioon Suomen 
kannanoton muotoutumisessa. Eduskunta on silloin joutunut myöhemmin, eh-
dotuksen uusissa käsittelyvaiheissa ottamaan asian esille.41 EU-menettelyjen ke-
hittämistä selvittänyt eduskunnan työryhmä totesi puolestaan melko tuoreessa 
mietinnössään EU-asioiden kotimaisen valmistelujärjestelmän ”hyvin toimivaksi”.42 
Tutkimuksen puolella järjestelmää on luonnehdittu jopa mallikkaaksi.43

Haastatteluaineistoon pohjautuneessa tutkimuksessa todettiin viitisen vuotta 
EU-jäsenyyden alkamisen jälkeen, että eduskuntaa työllistävät paljon pienet, 
tekniset ja yksityiskohtaiset kysymykset, jollaisia monet EU-asiat tosin ovat-
kin. Valiokuntakäsittelyn vaikutusta Suomen kannanmuodostukseen tällaisissa 
asioissa luonnehdittiin useimmiten vähäiseksi. Suomen kannan nähtiin vastanneen 
hyvin eduskunnan ilmaisemia kantoja, joiden puolestaan todettiin taas myötäil-
leen lähes aina valtioneuvoston asiassa jo omaksumaa näkemystä. Kiinnostava 
havainto unionin säädösasioiden käsittelystä eduskunnassa on ollut se, että 
asioita ei ratkaista hallitus–oppositio-jakolinjan mukaisesti, vaan käsittelyssä 
korostuu yhteisymmärrys.44

40 Jaksossa esitetty pohjautuu Lampisen 2000 ja Mattilan 2000 artikkeleihin.
41 Selvitys perustuslakiuudistuksen toimeenpanosta 2002, s. 60–61.
42 EU-menettelyjen kehittäminen 2005, s. 7. Mietinnön mukaan ”järjestelmän ansiosta Suomen edus-

tajat EU:n valmisteluelimissä edustavat aina myös parlamentaarisesti hyväksyttyä kantaa”.
43 Ojanen, T. 2006, s. 279.
44 Lampinen, R. 2000, s. 157–158.
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Mainitut arviot jättävät kuitenkin avoimeksi kaksi tärkeää kysymystä. EU-asioiden 
kotimainen valmistelujärjestelmä näyttäisi kyllä varmistavan sen, että Suomen 
edustajilla unionin ministerineuvoston toiminnassa on tieto keskeisimpien koti-
maisten valtioelintemme eli eduskunnan ja valtioneuvoston kannasta kyseisessä 
säädösasiassa. Sen sijaan jää avoimeksi se, millä tavalla suomalaisten valtioelin-
ten kannanotot ovat aidosti vaikuttaneet unionin sääntelyn sisältöön niiden näkö-
kohtien suuntaisesti, joita Suomessa on pidetty tärkeinä. Laaja-alaista arviointia 
tai tutkimusta ei tältä osin ole tiettävästi tehty. 

Toinen melko avoimeksi jäävä kysymys koskee valtioelinten ulkopuolisten etu- ja 
kansalaisjärjestöjen sekä suomalaisten asiantuntijoiden vaikutusmahdollisuuksia. 
Jossain määrin se epäilemättä voi kanavoitua valmisteluun, jota tehdään valtio-
neuvoston ja eduskunnan piirissä. Vaikutusvaltaiset kotimaiset organisaatiot ky-
kenevät tuomaan esiin käsityksiään EU:n toiminnalle ominaisen lobbausverkoston 
ja koko unionin tasolla toimivien järjestöjensä ja yhteenliittymien välityksellä. Joka 
tapauksessa demokratiaperiaatteelle keskeinen ajatus aidosta sisällöllisestä vai-
kuttamismahdollisuudesta ja sen toteutumisesta Euroopan unionin lainsäädäntö-
toiminnassa vaatisi huomattavasti nykyistä kattavampaa empiiristä, teoreettista ja 
käytännöllistä tarkastelua. 

5 Julkisen organisaation kehityspiirteet osana 
lainsäädäntötoiminnan muutosta

Julkisen organisaation kehityspiirteet ja virtaukset tarkasteltavana ajanjaksona 
ovat lainsäädäntötoiminnan kannalta tärkeitä kahdelta kannalta. Ensiksi julkisen 
organisaation kehityspiirteet ja muutosilmiöt ilmenevät suoraan ja välittömästi 
monen lainsäädännön osa-alueen sisältöratkaisuissa. Tämä johtuu siitä, että sää-
dettyä oikeutta toteutetaan ja valvotaan tärkeiltä osin juuri julkisen organisaation 
avulla. Toiseksi julkinen organisaatio on ottanut vastuulleen monia muun muassa 
hyvinvointiin, turvallisuuteen ja taloudellisen toiminnan edistämiseen liittyviä teh-
täviä. Tällöin julkisen organisaation muutokset näkyvät joko suoraan tai ainakin 
välillisesti tavoissa, joilla noita lainsäädännössä määritettyjä tehtäviä hoidetaan. 
– Seuraavassa keskitytään valtion keskushallinnon muutoksiin viime vuosikymme-
ninä.

Julkisen organisaation rakenteen ja toiminnan perusteet on Suomessa määritetty 
perustuslaissa. Sen valossa keskeisiä oikeudellisia periaatteita ovat esimerkiksi 
hallinnon lainalaisuus, yksilön oikeusturva ja hyvän hallinnon takeet, hallintotoi-
minnan tuomioistuinvalvonta, virkavastuu ja julkisuusperiaate. Tätä perustuslain 
sääntelyä on luonnehdittu puhumalla perustuslain täydellisyysperiaatteesta. Sen 
mukaan kaikki julkisen vallan käyttö on voitava johtaa viime kädessä perustus-
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laista, vaikkei siinä voidakaan säännellä yksityiskohtaisesti ja koko laajuudessaan 
julkisen vallankäytön järjestämistä.45

Perustuslain sääntelyn taustalla on Mäenpään mukaan vahvana käsitys toimeen-
panovallan käytöstä yleisen lain soveltamisena yksittäistapaukseen ylhäältä alas 
hierarkkisesti. Nykyhallinnossa tämä käsitys kuvastaa kuitenkin vain osittain niitä 
tehtäviä ja toimintoja, joista julkinen organisaatio huolehtii. Perinteistä käsitys-
tä korvaavat tai täydentävät erilaiset ongelmien hallintaan, tärkeiden toimintojen 
edistämiseen, vastakkaisten intressien tasapainottamiseen ja julkisten palvelujen 
järjestämiseen liittyvät toimintamuodot. Niille on hierarkkisuuden sijasta luon-
teenomaista ennemminkin toimijoiden välisen suhteen horisontaalisuus normaalin 
oikeussuhteen tapaan. Mäenpään mukaan perustuslain kuva hallinnosta on suh-
teellisen konservatiivinen ja traditiopohjainen; se nojautuu perinteisen toimeen-
panon ideaan. Siksi on kyseenalaista, kattaako perustuslain näkökulma riittävästi 
ja asianmukaisesti toimeenpanovallan käytön nykyhahmossaan.46 

Julkisen organisaation toimintaa on pyritty kehittämään voimaperäisesti erityises-
ti 1990-alusta lukien.47 Keskeisiä pyrkimyksiä ovat olleet taloudellisen tehokkuu-
den ja tuottavuuden parantaminen sekä johtamisen kehittäminen New Public 
Management -ideoiden pohjalta. Julkisen hallinnon tuottavuutta on pyritty paran-
tamaan monipuolistamalla palvelujen tuotantotapoja muun muassa liikelaitostami-
sen ja yhtiöittämisen avulla, palvelujen ostamisella yksityiseltä ja kolmannelta sek-
torilta sekä hyödyntämällä erikoistumisen ja suurempien kokonaisuuksien tuomia 
mittakaavaetuja.48 Samoin tuottavuutta on tavoiteltu lisää tilaaja–tuottaja-mallin 
avulla, tehostamalla tukipalveluja ja yleishallintoa sekä käyttämällä hyväksi tieto- 
ja viestintätekniikkaa. Julkisen sektorin tehtäviä on siirretty enenevästi varsinaisen 
hallintokoneiston ulkopuolelle. Markkinaohjauksen merkitystä on vahvistettu muun 
muassa laajentamalla kilpailuttamista ja käyttäjämaksuja. Johtamista on kehitetty 
muun muassa tulosohjauksen avulla, vahvistamalla ministeriöiden poliittista ohja-
usta, terävöittämällä tilivelvollisuutta ja tulosvastuuta sekä eriyttämällä sääntelyä ja 
omistajaohjausta valtion toimiessa omistajana.49

Mainituilla kehityssuunnilla on ollut keskushallinnon organisaatioon vaikutuksia, jotka 
ovat merkitseviä myös lainsäädännön toteuttamiseen ja valvontaan liittyvien tehtävi-
en hoidolle. Ministeriöitä pyritään kehittämään niin, että ne keskittyvät lainvalmiste-
luun ja muun hallitustason poliittisen päätöksenteon valmisteluun. Vielä 1980-luvulla 
vahvassa asemassa ollutta keskusvirastojärjestelmää ei enää ole, kun muun muassa 
alemmanasteisen norminannon karsiminen vei niiltä toimintaedellytykset.50 Osasta 

45 Ks. Mäenpää 2005; seuraavassa jaksossa on muutoinkin hyödynnetty Mäenpään tarkastelua.
46 Ibid.
47 Ks. siitä yleisesti Parempaa palvelua, tehokkaampaa hallintoa. Valtioneuvoston selonteko keskus-, 

alue- ja paikallishallinnon toimivuudesta ja kehittämistarpeista VNS 2/2005, s. 7–13.
48 Ibid., s. 5.
49 Ks. Valtioneuvoston periaatepäätös valtion omistajapolitiikasta vuodelta 2004.
50 Niemivuo & Keravuori 2003, s. 383.
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aiempia keskusvirastoja on muodostettu oman alansa kehittämisyksikkö (STAKES, 
Opetushallitus, Suomen ympäristökeskus). Vuosina 1989–2005 kaikkiaan 16 virastos-
ta tai laitoksesta (tai niiden osasta) on muodostettu liikelaitos, ja osa niistä on edel-
leen yhtiöitetty.51 Erilaisten viranomaistehtävien hoitoa varten keskushallintotasolla 
toimii nykyisin, ministeriöt mukaan lukien, noin 100 virastoa, joista kolmannes on 
perustettu vuoden 1990 jälkeen. Useat uusista virastoista ovat kooltaan melko pieniä. 
Suhteessa parlamentaarisessa vastuussa olevaan hallitukseen nämä virastot toimivat 
ainakin periaatteessa itsenäisesti (”at arm’s length”). Keskushallinnon tutkija Raimo 
Savolainen on kuvannut tätä kehityslinjaa ilmaisulla ”keskusvirastolinnakkeista viras-
toarmeijoiksi”.52

Julkisen organisaation muutoksia määrittävät osaltaan odotukset ja tarpeet, joita 
hallintoon kohdistuu. Julkiselta organisaatiolta odotetaan paitsi palvelujen saata-
vuutta ja laatua myös yhteiskunnan ongelmien ratkaisu- ja hallintakykyä, vallit-
sevan sääntelyn hyvää toteuttamista, terveys-, turvallisuus- ja ympäristöriskien 
tehokasta hoitamista, kilpailun ja markkinoiden toiminnan varmistamista, talou-
dellisen toiminnan yleisten edellytysten luomista ja näissä tehtävissä tarvittavaa 
yhteistoimintaa kehittymässä olevan Euroopan unionin hallintokoneiston kanssa. 
Valtioneuvoston tuoreen, hallinnon toimivuutta ja kehittämistarpeita koskevan se-
lonteon mukaan on tarkoitus arvioida julkisen hallinnon itsensä hoitamien tehtävi-
en määrä. Tämän jälkeen harkitaan niiden tuleva tuottamistapa.53

Tietynlaisena ongelmana voi nähdä sen, että aiemmin mainitut julkisen organi-
saation oikeudelliset perusperiaatteet ja toisaalta meneillään olevat organisaation 
kehittämistoimet ovat jännitteisessä suhteessa, ehkä osin erisuuntaisia; ainakin 
voi sanoa, etteivät ne ole vielä sanottavasti kohdanneet toisiaan.54 Oikeudellisesta 
näkökulmasta tämä jännite on ilmaistu niin, että ihmisten oikeudet, osallistumis-
mahdollisuudet ja oikeusturva eivät saa olla ristiriidassa hallinnon tehokkuuden, 
tuottavuuden ja tuloksellisuuden kanssa.55 Ongelma koskee yleisemminkin oikeus-
tieteellisesti sekä toisaalta liiketaloustieteellisesti ja manageriaalisesti painottunei-
den tarkastelutapojen vuoropuhelua. Ongelma on tullut esiin esimerkiksi tarkas-
teltaessa lakien tehokasta implementaatiota ja sen strategista tukemista julkisen 
vallan toimin.56

Julkisen organisaation tehtäväpiirissä ja toimintatavoissa on parhaillaan meneil-
lään erityisesti kolme kehityssuuntaa, joilla on ollut lainsäädäntötoiminnan kan-
nalta merkitystä ja jotka saattavat korostua tulevaisuudessa. Sääntelyn teknisyy-
den, nopeiden muutosten, sääntelyn vaatiman erityistietämyksen tai pelkästään 
sääntelyn huomattavan määrän vuoksi on kasvanut paine laajentaa hallintovi-

51 VNS 2/2005, s. 10.
52 Niemivuo & Keravuori 2003, s. 382–383.
53 VNS 2/2005, s. 53.
54 Mäenpää 2005, s. 1068.
55 Niemivuo & Keravuori 2003, s. 380–381.
56 Tala 2001, s. 283–285.
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ranomaisten toimivaltaa antaa oikeussääntöjä asetuksina tai viranomaismäärä-
yksinä.57 Euroopan unionissa kasvupaine kohdistuu komitealaitokseen, myöhem-
min luultavasti myös eurooppalaisiin erityisvirastoihin. On arvioitu, että ongelmien 
monimutkaisuuden ja vaikean ennakoitavuuden takia riskien sääntely painottuu 
vasta hallinnon vastuulla olevaan toteutusvaiheeseen. Tämä korostaa yleisesti lain 
soveltamisen ja viranomaistoiminnan merkitystä suhteessa perinteiseen lainsää-
täjätahoon. Tämä kehityssuunta näyttäisi olevan vastakkainen pyrkimyksille, joita 
vuoden 2000 perustuslain 80 § ja sen soveltamiskäytäntö ilmentävät.

Lainsäädäntötoiminnan kannalta huomionarvoinen piirre on ollut uudenlaisen 
sääntelyn lisääntyminen erityisesti Euroopan unionin vaikutuksesta. Sääntely, jolla 
tähdätään kilpailun toimivuuden, kuluttajansuojan ja ympäristönsuojelun riskien 
sekä palvelujen laadun ja saatavuuden turvaamiseen, on samalla kasvattanut ns. 
sääntelyvirastojen määrää ja merkitystä (Suomessa esimerkiksi Rahoitustarkastus, 
Vakuutusvalvontavirasto, Kilpailuvirasto, Viestintävirasto, Energiamarkkinavirasto, 
Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus jne.). Samansuuntainen kehi-
tys etenee Euroopan unionissa. Uudenlaiset virastot ovat edeltäjiään, 1900-luvun 
keskusvirastoja, joustavampia ja kevyempiä ”samalla, kun niillä on yleensä varsin 
huomattava sääntelyvoima”, kuten Mäenpää on päätellyt.58 

Kolmas tärkeä kehityspiirre on ollut Euroopan unionin sisällä syntymässä oleva, 
yhteistoimintaan ja verkostoitumiseen perustuva julkinen organisaatiorakennel-
ma. Se on toistaiseksi selkeästi muotoutumis- ja kehittymisvaiheessa. Tuloksena 
näyttäisi ajan oloon syntyvän aito yleiseurooppalainen tai ainakin unionin oma 
hallinto-organisaatio. Jo nyt on elävää käytäntöä suorien kontaktien, yhteistoimin-
tamuotojen ja siteiden kehittyminen eri jäsenvaltioiden keskushallintoviranomais-
ten ja unionin toimielinten (komission, komiteoiden tai eurooppalaisten virastojen) 
kesken ohi jäsenvaltioiden hallitusten ja niistä irrallaan. Suomen keskushallinnosta 
tässä kehityksessä ovat selvimmin mukana juuri edellä mainitunlaiset uudenlaiset 
virastot, kuten jäljempänä tulee tarkemmin esiin. Yhdistettynä kahteen aiemmin 
mainittuun kehityspiirteeseen tällä kehityssuunnalla voi olla tuntuva merkitys lain-
säädännön implementoinnille ja sitä kautta vähitellen myös lakien laadintaan.

6 Lainvalmisteluresurssit

Lainsäädäntötoiminnan kehitys määräytyy olennaisella tavalla niiden voimavarojen 
määrän ja laadun perusteella, joita erityisesti lakien valmisteluun voidaan kunakin 
aikana käyttää. Suomessa on vuoden 2003 tilanteen pohjalta pyritty valtioneu-
voston piirissä kartoittamaan ministeriöiden käytössä olevien lainvalmisteluresurs-

57 Mäenpää 2005, s. 1076.
58 Ibid., s. 1082.
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sien määrää.59 Kartoituksen tulos on tärkeä lainsäädäntötoiminnan arvioimisen 
ja kehittämisnäkymien kannalta, vaikka laskelmaan epäilemättä sisältyy erilaisia 
epävarmuustekijöitä.

Kartoituksen mukaan vuonna 2003 valtioneuvostossa on käytetty lainvalmiste-
lutehtäviin runsaat 180 päätoimista henkilötyövuotta ja vajaat 110 sivutoimista 
henkilötyövuotta eli yhteensä suunnilleen 300 henkilötyövuotta. Laskelma käsittää 
ns. varsinaiset lainsäädäntöhankkeet, joten sen ulkopuolelle näyttäisivät jääneen 
erityisesti Euroopan unionin säädösvalmisteluun sekä kansainvälisten sopimusten 
voimaansaattamiseen eri ministeriöiden toimialalla kuuluvat tehtävät. Ne vaati-
vat epäilemättä myös resursseja. Joissakin ministeriöiden yksiköissä EU-valmis-
telu vaatii voimavaroja enemmän kuin kansalliset säädöshankkeet.60 Laskelma ei 
myöskään sisältäne lainvalmistelun yleiseen suunnitteluun, johtamiseen, ohjaa-
miseen ja kehittämiseen liittyvää, päällikköasemassa olevien virkamiesten työpa-
nosta. Joka tapauksessa useimpien kartoituksessa mukana olleiden ministeriöiden 
mukaan lainvalmisteluun käytettävissä olevat henkilöresurssit ovat riittämättömät. 
Samaan päätelmään on tullut myös mainittu kansliapäällikkötyöryhmä.

Esitellyn kartoituksen valossa on hyödyllistä pohtia, käytetäänkö valtioneuvoston pii-
rissä varsinaisiin kotimaisiin lainvalmisteluhankkeisiin henkilöresursseja paljon tai vä-
hän. Jos yhden henkilötyövuoden kustannuksiksi arvioidaan karkeasti vuositasolla 
70 000 euroa, 300 henkilötyövuoden aiheuttama kustannusrasitus on valtiolle run-
saat 20 miljoonaa euroa. Teoreettisena ajatuskokeena voitaisiin ajatella, että valtiolta 
kuluisi mainittu rahamäärä, jos se päättäisikin ostaa tarvitsemansa lainvalmistelutyön 
valtiokoneiston ulkopuolelta. Koe on sikäli täysin teoreettinen, että valtioneuvoston 
ulkopuolella ei ole ammattitaidoltaan ja osaamiseltaan vastaavia resursseja kuin ny-
kyisissä ministeriöissä, joihin valtaosa suomalaista lainvalmisteluosaamista on tätä 
nykyä keskittynyt. Ajatuskokeen tarkoitus on vain havainnollistaa, että lainvalmiste-
työhön vuositasolla suunnattu raha- ja henkilötyöresurssi ei ole mitenkään valtaisa 
verrattuna moneen muuhun julkisen vallan menokohteeseen. Viime aikoina on julki-
suudessa ollut esillä esimerkiksi tieto, jonka mukaan maatalouden EU-tukien kansal-
liseen valvontaan käytetään vuositasolla vajaat 40 miljoonaa euroa. Vastaavasti voi 
päätellä, että resurssien lisääminen vaikkapa neljänneksellä – viidenneksellä ei ole 
mittava menoerä, jos sen vastapainona saataisiin laadukkaampaa lainvalmistelua. 

Määrän ohella lainvalmisteluresurssien laatu on olennainen asia. Kartoituksen va-
lossakin on pääteltävissä, että päätoimisesti tai ainakin huomattavalla työpanok-
sella lainvalmistelutehtäviä hoitavien henkilöiden määrä on kasvanut verrattuna 
takavuosien tilanteeseen esimerkiksi 1970- ja 1980-luvuilla. Lainvalmistelun kas-
vavasta ammatillistumistrendistä on useita tunnusmerkkejä. Moni lainvalmistelija 
voi keskittyä ja erikoistua säädösvalmistelutehtäviin. Lainvalmistelua varten on 
kehitelty ja vakiinnutettu erilaisia ohjeistoja, standardeja ja käytännön toimintaa 

59 Tehokkaampaa, suunnitelmallisempaa ja hallitumpaa lainvalmistelua s. 27–30 ja 127–175.
60 Ibid., s. 28.
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ohjaavia, juuri lainvalmistelulle ominaisia työ- ja ajatteluprosesseja, joita osaksi 
opitaan kollegoilta ja vanhan periaatteen mukaan ”työ tekijäänsä opettaa”.

Lainvalmistelutyössä tarvitaan periaatteessa kahdentyyppistä osaamista. Lain-
valmistelijalla on oltava kyseistä aihealuetta koskevaa sisällöllistä ”substanssiosaa-
mista”, jonka avulla hänen kykenee erittelemään ja perustelemaan erityisesti sään-
telyn tavoitteita, strategioita, vaihtoehtoja, implementointia ja vaikutusarviointia 
koskevia osakysymyksiä. Tältä osin lainvalmistelu edellyttää riittävää tuntemusta 
ja erittelykykyä suhteessa siihen toimintapolitiikkaan (policy), jota kyseisellä alalla 
voidaan käyttää. On hyvä huomata, että lainvalmistelutyön keskeisimmät kehit-
tämiskohteet ovat niin kansallisissa kuin kansainvälisissä ohjelmissa juuri maini-
tunlaisissa kysymyksissä. Toiseksi lainvalmistelussa tarvitaan luonnollisesti hyvää 
lakisystematiikkaa ja lakitekniikkaa koskevaa osaamista, jonka avulla kyetään laa-
timaan oikeusjärjestelmään hyvin sijoittuvia ja teknisesti laadukkaita säännöksiä. 
Ensin mainittua osaamista on – ja täytyy olla – lainvalmistelijoiden ohella monen 
muunkin alan asiantuntijoilla. Jälkimmäinen osaamisalue taas lukeutuu pääasias-
sa juuri lainvalmisteluammattilaisten tehtäviin.

Lainvalmisteluresursseihin kohdistuvassa kehittämistyössä näiden kummankin 
osa-alueen tulisi olla mukana. Erityisesti toimintapolitiikkaa koskevissa kysymyk-
sissä julkisen koneiston lainvalmistelussa jää nykyisin aivan liian vähälle ulkopuoli-
sen osaamisen ja asiantuntemuksen hyödyntäminen. On myös ilmeistä, että pyrit-
täessä vaikuttamaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa – ja nykyistä paljon 
aiemmin – Euroopan unionin lainvalmisteluun tarvitaan laajempaan eurooppalai-
seen yhteyteen soveltuvaa, lainvalmistelua ja toimintapolitiikkaa koskevaa osaa-
mista. Samoin siinä tarvitaan myös toisenlaisia yhteistyö- ja argumentointitaitoja 
kuin mihin perinteisen kotimaisen lainvalmistelun työmuodot koulivat.

7 Lainvalmistelijoiden käsityksiä ja arvioita 
lainsäädäntötoiminnan kehityksestä

7.1 Aluksi

Valmisteltaessa Paremman sääntelyn toimintaohjelmaa eri ministeriöiltä on pyy-
detty selvityksiä moniin lainsäädäntötoiminnan kehitystä koskeviin osakysymyk-
siin.61 Seuraavassa tarkastellaan muutamia keskeisiä kysymyksiä pääasiassa käy-
tännön lainvalmistelijoiden esittämien käsitysten ja arvioiden pohjalta.

61 Yhteenvetomuistio sisältyy toimintaohjelman 3. julkaisuun (VNK:n julkaisusarja 10/2006). Muistio 
sekä ministeriöiden laatimat selvitykset ovat pääasiassa seuraavan jakson pohja-aineistona. 
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7.2 Lainsäädäntötoiminnan perusote: aktiivista kehittämistä vai jälkikäteistä 
mukautumista?

Tarkastelujaksolla 1985–2005 lainsäädäntötoimintaa on Suomessa leimannut pyr-
kimys laajoihin lakiuudistuksiin, jotka koskevat eri ministeriöiden hallinnonalojen 
keskeistä lainsäädäntöä. Pyrkimys näyttää jopa korostuneen 1990-luvun myötä ja 
sen jälkeen. Tämä selittänee osaltaan eduskunnan oikeusasiamiehen arvion, jon-
ka mukaan keskeinen lainsäädäntö on hyvässä kunnossa. Tässä mielessä lainsää-
däntötoimintaa näyttäisi luonnehtivan ministeriöiden aktiivinen perusote alansa 
lainsäädännön kehittämisessä. Tosin myös tapa, jolla ministeriöiltä on pyydetty 
tietoa paremman sääntelyn ohjelmaa varten, on saattanut saada vastaajaministe-
riöt korostamaan juuri tärkeimpiä oman toimialan lakiuudistuksia.

Kiistatta tärkeitä viime vuosien lakiuudistuksia tuli esiin jokaisen selvityksiä antaneen 
ministeriön vastauksissa. Valtiovarainministeriöstä mainittiin valtionavustuslainsää-
däntö, liikelaitoslaki, rahoitusmarkkinalainsäädäntö ja tilastolaki. Kauppa- ja teolli-
suusministeriö toi esiin kilpailulainsäädännön, teollisoikeuksia koskevat säädökset, 
energiamarkkinalainsäädännön, elinkeinotoiminnan harjoittamista koskevan säänte-
lyn sekä kirjanpito-, tilinpäätös- ja tilintarkastuslainsäädännön. Liikenne- ja viestin-
täministeriön valmistelusta on uudistettu sekä liikennesektoria (maa-, meri- ja ilma-
liikenne) että viestintämarkkinoita koskevaa lainsäädäntöä. Työministeriön mukaan 
uudistustyö on painottunut nimenomaisesti yleislakeihin, joista esimerkkejä ovat 
työaikaa ja vuosilomia, työvoimapolitiikkaa ja työttömyysturvaa koskevat lait sekä 
kaikki työsuojelua koskeva lainsäädäntö (työturvallisuuslaki, työsuojelun valvon-
talain muutokset, työterveyshuolto, laki nuorista työntekijöistä) ja työsopimuslaki. 
Sisäasiainministeriön lohkolla on uudistettu muun muassa alueiden kehittämistä, 
pelastustointa, kunnallista eläkejärjestelmää ja yksityistä turvallisuusalaa koskeva lain-
säädäntö sekä ulkomaalaislainsäädäntö. Opetusministeriö on tuonut esiin esimerkiksi 
tekijänoikeuksia, nuorisotointa, ammattikorkeakouluja ja ortodoksista kirkkoa koske-
vat lakiuudistukset. Sosiaali- ja terveysministeriön lohkolta on tietoja annettu muun 
muassa sosiaalihuollon erityislainsäädännöstä, joka on uudistettu kokonaan. Sama 
koskee monia terveyspalveluja, sosiaalivakuutusta ja ympäristöterveyden huoltoa 
koskevia säädöshankkeita. Viimeksi mainitusta ryhmästä on mainittu esimerkkeinä 
muun muassa terveydensuojelulaki yleislakina ja geenitekniikkalaki. Maa- ja metsä-
talousministeriön lohkolla on uudistettu elintarvikelainsäädäntö, metsälainsäädäntö 
ja kiinteistönmuodostamista koskeva lainsäädäntö. Samanaikaisesti maataloutta ja 
kalastusta koskevan lainsäädännön perusratkaisut ovat valtaosalta siirtyneet 
Euroopan unionin toimivaltaan. Ympäristöministeriön toimialalla on uudistettu muun 
muassa ympäristönsuojelulaki, luonnonsuojelulaki, asumista koskevaa sääntelyä 
sekä maankäyttö- ja rakennuslaki. Oikeusministeriön toimialalta on annettu tieto-
ja yhteisö oikeuden, hallintolain, ulosottolainsäädännön ja henkilötietolainsäädännön 
uudistamisesta. Valtioneuvoston kanslian toimialalta on annettu tietoa valtioneuvosto-
lain uudistuksesta.

On lisäksi muistettava, etteivät ministeriöiden Paremman sääntelyn hankkeelle anta-
mat selvitykset pyrikään kattamaan kaikkia tarkastelujakson kuluessa tehtyjä mer-
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kittäviä lakiuudistuksia. Esimerkiksi oikeusministeriön toimialalla on toteutettu huo-
mattava määrä sellaisia kokonaisuudistuksia, joilla on huomattavaa vaikutusta koko 
säädösympäristöön. Esimerkkinä voidaan mainita perustuslaki, julkisuuslainsäädäntö, 
rikoslakiuudistus ja miltei kauttaaltaan oikeudenkäyntiä yleisissä ja hallintotuomiois-
tuimissa koskeva menettely. 

Näin laaja, lukuisia kokonaisuudistuksia sisältänyt uudistustyö tukee sitä kirjalli-
suudessa esitettyä käsitystä, jonka mukaan lainsäädännön kodifi ointi on leiman-
nut Suomessa 1990-luvulla alkanutta kehitystä.62 On myös selvää, että kokonais-
uudistukset ovat avanneet mahdollisuuksia paitsi sääntelyn sisällön aktiiviselle 
kehittämiselle myös esillä olevan säädöksen ja muun lainsäädännön suhteiden 
tarkastelulle ja uudelleen arvioimiselle, mikä on kodifi oinnin yksi perustavoite. Eri 
lainsäädäntöalojen keskinäinen suhde, johdonmukaisuus ja yhteensopivuus, sää-
döshierarkian eri tasojen suhteet (perustuslaki, tavallinen laki, alemmanasteinen 
sääntely tai unionin ja kansallisen sääntelyn suhde) sekä yleis- ja erityissääntelyn 
väliset suhteet, jotka kaikki ovat kasvavassa määrin ongelmallisia kysymyksiä ny-
kyajan tihentyneen sääntelyn oloissa, voidaan kokonaisuudistuksissa ottaa harkin-
nan ja uudelleen arvioinnin kohteiksi. 

Ministeriöiden antamista selvityksistä voi päätellä, että käytännön lainvalmistelussa 
on ainakin jossain määrin myös tarkasteltu mainitunlaisia kysymyksiä. On myös 
tuotu esiin esimerkkejä siitä, että lakiuudistuksissa on pyritty ja päästykin aitoon 
sääntelyn kodifi ointiin. Aiemmin eri yhteyksissä säänneltyjä kysymyksiä on onnis-
tuttu kokoamaan samaan säädöskokonaisuuteen (uusi julkisuuslainsäädäntö, josta 
tosin ei ole annettu erityistä selvitystä) ja on parannettu sisällöllistä yhtenäisyyt-
tä samankaltaisia kysymyksiä koskevassa sääntelyssä (esimerkiksi virkamiesten ja 
työntekijöiden vuosilomasääntely). Valtionavustuslain uudistuksella yhtenäistettiin 
eri hallinnonalojen asianomaista erityislainsäädäntöä. Sosiaali- ja terveysministeri-
ön lohkolla on yhtenäistetty vuoden 2006 alusta lukien palkan käsite työeläkettä, 
kansaneläkettä, sairausvakuutusta, tapaturmavakuutusta ja työttömyysturvaa kos-
kevassa lainsäädännössä.

Toisaalta käytännön tarpeet ovat joillakin osa-alueilla johtaneet siihen, että aiem-
min samassa kokonaisuudessa säännellyistä kysymyksistä on uudistuksen myötä 
säädetty eri laeissa. Ulkomaalaislainsäädännöstä ovat eriytyneet omaksi säädök-
seksi muun muassa kotouttamista koskevat kysymykset. Sosiaalitoimen puolel-
la ovat sosiaalihuoltolain yleissääntelystä eriytyneet yksityisten sosiaalipalvelu-
jen valvontaa, sosiaalihuollon asiakkaan asemaa ja toimeentulotukea koskevat 
säädökset. Tällainen kehitys saattaa olla asiallisesti perusteltua, mutta siihen voi 
myös liittyä ongelmia. Esimerkiksi henkilötietolain puolelta on oikeusministeriön 
selvityksen mukaan todettu yleislaista poikkeavien erityissäännösten määrän ja 
yksityiskohtaisuuden kasvu viimeksi kuluneen 15 vuoden kuluessa. Kehitys on sa-

62 Niemivuo, M. (2002). Kansallinen lainvalmistelu, s. 22.
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malla merkinnyt henkilötietolain merkityksen heikentymistä alan yleislakina, mitä 
ei voine pitää ongelmattomana. 

Arvioitaessa sitä, kuinka aktiivinen ja suunnitelmallinen perusote on leimannut 
kotimaista lainvalmistelua tarkastelujaksolla, on otettava huomioon ne velvoit-
teet, joita Euroopan unionin oikeussääntelyn huomioon ottamisesta on johtunut. 
Usea mainituista lainsäädännön kokonaisuudistuksista onkin liittynyt selkeästi uni-
onin keskeisiin säädösinstrumentteihin, direktiiveihin ja asetuksiin. Tällöin unionin 
sääntely on osaltaan määrittänyt kotimaisen lakiuudistuksen aikataulutusta ja si-
sältöä. Useissa uudistuksissa on kuitenkin samalla toteutettu kansallisia säänte-
lytarpeita. Vain yksityiskohtaisen, viime kädessä yksittäisen säännöksen ja oike-
usohjeen tasolle ulottuvan analyysin avulla olisi mahdollista selvittää, miltä osin 
jokin lakiuudistus perustuu unionin oikeuden asettamiin velvoitteisiin ja miltä osin 
se ilmentää kansallisen lainsäätäjän harkintavaltaa. 

Ministeriöiden selvityksissä on mainittu esimerkkeinä Euroopan unionin vahvasta vai-
kutuksesta muun muassa seuraavat lakiuudistukset: työaikaa ja vuosilomaa, teollis-
oikeuksia, sähkömarkkinoita, rahoitusmarkkinoita, viestintämarkkinoita, kilpailunra-
joittamista, tilinpäätöstä ja tilintarkastusta, merenkulkua, ilmaliikenteen turvallisuut-
ta, alue- ja rakennepolitiikkaa, ulkomaalaisasioita, maatalous- ja kalastuspolitiikkaa, 
henkilötietoja, tekijänoikeuksia, alueiden kehittämistä ja luonnonsuojelua koskevat 
lakiuudistukset. Ympäristöministeriö on erikseen todennut, että unioni on myös no-
peuttanut tiettyjen kansallisesti hankalien uudistusten valmistelua ja toteutumista, 
esimerkkinä ympäristönsuojelulaki ja laki ympäristövaikutusten arvioinnista.

Ministeriöiden selvityksissä on mainittu myös esimerkkejä sellaisista kokonaisuu-
distuksista, joiden juuret ovat hyvin puhtaasti kansallisia. Näitä ovat esimerkiksi 
ulosottolainsäädäntö, yksityistä turvallisuusalaa koskeva lainsäädäntö, ortodoksis-
ta kirkkoa koskeva lainsäädäntö ja eläkelainsäädäntö. Myös sosiaalihuoltoa, sosi-
aalivakuutusta ja terveydenhuollon palveluja koskevassa lainsäädännössä unionin 
vaikutus on ollut vähäistä. 

Kaikkiaan ministeriöiden esiin tuomat esimerkit lainsäädännön tuoreista kokonais-
uudistuksista näyttävät antavan Euroopan unionin vaikutuksesta suomalaiseen 
lainsäädäntötoimintaan samankaltaisen yleiskuvan kuin muissakin asiaa koskevis-
sa arvioissa. Eri vahvuisia kytkentöjä unionin säädösinstrumentteihin on ainakin 
runsaassa puolessa, ehkäpä kahdessa kolmanneksessa laajoja ja tärkeitä kotimai-
sia lakiuudistuksia. Selvä vähemmistö, arviolta neljännes – viidennes pohjautuu 
puolestaan jokseenkin vahvasti kansallisiin sääntelytarpeisiin.63 Eri ministeriöiden 
toimialoilla kytkennät Euroopan unionin ja kotimaisen lainsäädäntötoiminnan vä-
lillä ovat eri laajuisia, kuten edellä todettiin. 

63 Tala 2005b.
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Lainsäädäntötoiminnan kannalta kokonaisuudistusten kääntöpuoli ovat osittaiset 
säännösmuutokset, jotka kuitenkin ovat vuotuisten lakimuutosten virrassa määräl-
lisesti hallitsevassa asemassa. Niistä pääosa johtunee olosuhteiden muuttumises-
ta, muun lainsäädännön muutoksista, tarpeesta selkiyttää tai tarkistaa yksittäisten 
säännösten sisältöä tai esiin tulleista uusista ilmiöistä. Yhdysvaltojen kongressin 
lainsäädäntötoiminnasta on esitetty arvio, jonka mukaan puolet lainsäädännöstä 
sisältää nykyisin teknisiä tai luonnontieteellisiä ohjeita ja säädöksiä.64 Tekniikan 
ja luonnontieteellisen tiedon nopeat muutokset johtavat tällöin yleensä siihen, 
että sääntelyäkin tulee vastaavasti muuttaa. Lainsäädännön muutostarpeita lisää 
tällaisen, muun muassa terveyttä, turvallisuutta ja erilaisia riskejä koskevan sään-
telyn yhteydessä se, että lainlaatija on monesti ikään kuin pakotettu reagoimaan 
esiin tulleisiin ongelmiin melko nopeasti, mutta epävarman tiedon varassa.65 

Osa lainsäädännön muutostarpeista pohjautuu kuitenkin siihen, että säännöksiä 
laadittaessa ei ole osattu tai ymmärretty varautua riittävästi niihin asioihin ja tilan-
teisiin, joita valmisteltavan säännöksen soveltamisalalla tulee esiin. Silloin voidaan 
puhua puutteellisesti suunnitellusta lainsäädännöstä, jota joudutaan myöhemmin 
korjailemaan tai paikkaamaan.

Koska lainvalmisteluresurssit ovat joka tapauksessa niukat, työn painottuminen 
huomattavassa laajuudessa suppeisiin osamuutoksiin vähentää mahdollisuuksia 
aktiiviseen, suunnitelmalliseen uudistustyöhön. Joissakin ministeriöiden selvityk-
sissä tähän on viitattu (liikenne- ja viestintäministeriö), samoin siihen, että edes 
välttämättömään säädöshuoltoon eli säännösten saattamiseen ajan tasalle ei ole 
ollut joillakin lainsäädäntölohkoilla voimavaroja (sosiaali- ja terveysministeriö). 
Asumista koskevassa lainsäädännössä on ympäristöministeriön mukaan jouduttu 
tekemään jatkuvasti pienehköjä osauudistuksia, joita ministeriö luonnehtii tilk-
kutäkkimuutoksiksi. Sama pätee kansanterveyttä ja erikoissairaanhoitoa koskeviin 
lakeihin, joiden sääntelyjä sosiaali- ja terveysministeriö on kuvannut hajanaisek-
si. Esimerkkeinä lukuisista lainsäädännön osamuutoksista selvityksissä on mai-
nittu ulkomaalaislainsäädäntö (25 osittaismuutosta), kilpailunrajoituslainsäädäntö 
(11 muutoshanketta) ja osakeyhtiölainsäädäntö (21 muutosta, tosin jo vuodesta 
1981).

Eri alojen lainsäädäntömuutosten määrää kartoitettiin laajemmin muutama vuosi sit-
ten Säädöspolitiikan muodostamista koskeneen ehdotuksen valmistelussa.66 Kartoitus 
toi esiin muutamia aloja, joilla muutoksia on tehty varsin kiivaasti. Havainnot ovat 
edelleen todistusvoimaisia, vaikka osa esimerkkinä mainituista laeista onkin sittemmin 
uudistettu kokonaan. Havainnot koskevat jaksoa 1980-luvun alusta vuoteen 1999. 

64 Turja T. (2003). Mitä me teemme niillä tiedemiehillä. Tieteessä tapahtuu 8.2003, s. 14.
65 Säädännäisen oikeuden taustana olevan epävarmuuden merkitystä nykyajan lainsäädännössä on 

korostanut erityisesti saksalainen lainsäädäntötutkija Carl Böhret, ks. Tala 1999, s. 27.
66 Valtioneuvoston säädöspolitiikan muodostaminen. Oikeusministeriö. Lainvalmisteluosaston julkaisu 

4/1999, s. 8–14.



40

Runsaasti muutoksia oli tuona aikana tehty muun muassa seuraavasti: avioliittolakia 
muutettu 15 kertaa, kuluttajansuojalakia 12 kertaa, lakia luottolaitostoiminnasta 12 
kertaa, arvopaperimarkkinalakia 11 kertaa, tieliikennelakia 29 kertaa, kansaneläkela-
kia 63 kertaa ja sairausvakuutuslakia 72 kertaa (laki on sittemmin uudistettu). 

Lainsäädäntötoiminnan kehittämispyrkimyksissä on johdonmukaisesti pidetty 
tärkeänä eri alojen yleislakien keskeistä asemaa ja hyvää laatutasoa. Yleislakien 
keskeistä merkitystä perustelee pyrkimys varmistaa oikeusjärjestelmän selkeys ja 
yleiskatsauksellisuus. Yleislait tukevat oikeusjärjestelmän systemaattisuutta. Se 
on puolestaan hyödyksi lakien soveltajille, jotka joutuvat ratkomaan hankalia yk-
sittäistapauksia, ja auttaa lainvalmistelijoita välttämään tarpeetonta, samaa asiaa 
tai tosiseikastoa koskevaa sääntelyä erilaisten erityissäädösten yhteydessä.

Usean ministeriön selvitykset osoittavat, että käytännön lainvalmistelussa on, aina-
kin periaatetasolla, kannettu huolta oman sektorin yleislakien roolista. Yleislakien 
merkitystä on painotettu muun muassa hallintolain, osakeyhtiölain, rahoitusmark-
kinalainsäädännön, työvoimapoliittisen lainsäädännön, valtionavustuslain, aluei-
den kehittämislain sekä maankäyttö- ja rakennuslain, terveydensuojelulain, tilas-
tolain ja liikelaitoslain yhteydessä. Itse asiassa huomattava osa edellä mainituista 
lainsäädännön kokonaisuudistuksista on samalla merkinnyt kyseisen alan yleislain 
säätämistä.

Yleislakien ja samaan aihepiiriin liittyvien erityislakien suhteen pohtiminen lainvalmis-
telussa johdattaa harkitsemaan erilaisten sääntelytapojen valinnassa eri suuntaisia 
argumentteja, joihin ei voi olla mitään kaikissa tapauksissa yksiselitteistä oikeaa rat-
kaisua. Harkittavia kysymyksiä ovat muun muassa, missä määrin on aitoja ja painok-
kaita argumentteja poiketa erityissääntelyssä yleislain sisällöstä. Esimerkiksi liiken-
ne- ja viestintäministeriön mukaan pelkkä yleislainsäädäntö on riittämätöntä aloilla, 
joita leimaavat tekniikasta johtuvat erityispiirteet ja kiivas kilpailu. Yleislakien ja eri-
tyissääntelyjen yhteydessä joudutaan pohtimaan myös sitä, missä laajuudessa eri-
tyissääntelyssä on informaation ja selkeyden takia tarpeen toistaa yleislakien sisältöä 
– ja jos näin tehdään, valitaanko täysin identtisiä muotoiluja. Esimerkiksi ulkomaa-
laislaissa on pidetty tarpeellisena toistaa informaatiosyistä hallintolain säännöksiä. 
Yleis- ja erityissääntelyn ongelmia havainnollistaa myös henkilötietolain yhteydessä 
esiin noussut huoli siitä, että runsas erityissääntelyn määrä on johtamassa yleislain 
merkityksen olennaiseen vähenemiseen.

7.3 Lainsäädäntötoiminnan strategisia kysymyksiä

7.3.1 Lainsäädännön alan laajentuminen vs. deregulaatio

Varsinkin sääntelyn määrää ja oikeudellistumista kriittisesti koskevissa tarkaste-
luissa on noussut esiin yhtenä ulottuvuutena kysymys siitä, ulottuuko oikeudelli-
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nen sääntely yhä laajemmalle ja uusille aloille vai löytyykö aloja ja asioita, joilla 
sääntelyä vähennetään, kevennetään tai puretaan kokonaan. Tämä kysymyksen-
asettelu on ollut suosittu myös monissa lainsäädäntötoiminnan kehittämishank-
keissa. Niissä on esitetty miltei aina vaatimus välttää tarpeetonta sääntelyä ja 
purkaa hyödytöntä, vanhentunutta tai huonosti toimivaa sääntelyä.

Ministeriöiden selvityksiin sisältyy kymmenkunta esimerkkiä siitä, miten lainsää-
däntöä on ulotettu aiemmin sääntelemättömille aloille. Osaksi on kysymys ilmi-
öistä, joita ei ole aiemmin ollut olemassa ja joita ei siksi ole voitukaan säännellä. 
Osaksi lainsäädännöllä on nimenomaisesti luotu hyödyllisiksi tarkoitettuja, uuden-
laisia järjestelyjä tai toimintamahdollisuuksia. Esimerkkejä tästä ovat yrityssanee-
raus, velkajärjestely, kiinteistörahastot, lapsiasiavaltuutettu ja ympäristövaikutus-
ten arviointijärjestelmä eli YVA-lainsäädäntö. Joissakin tapauksissa, joissa sään-
telyimpulssi johtuu Euroopan unionista, asianomainen ministeriö on suhtautunut 
selkeän kriittisesti sääntelyn kohdealan laajenemiseen.

Ministeriöt ovat maininneet useita esimerkkejä sääntelyn kohdealueen laajenemi-
sesta: pelastustoimen sääntely (sisäasiainministeriö), rahoitusmarkkinoiden sääntely 
(sijoituspalvelutoiminta, kiinteistörahastot, kiinnitysluottopankit; valtiovarainminis-
teriö), rakentamisessa energiatehokkuutta koskevat sääntelyt (energiatodistukset, 
käytönaikaiset tarkastukset; ympäristöministeriö), sosiaali- ja terveydenhuollon alalla 
lakeja aiemmin sääntelemättömistä asioista (osaamiskeskustoiminta ja sosiaalinen 
luototus, geenitekniikka; sosiaali- ja terveysministeriö), sähkömarkkinoilla on säännel-
ty asioita, joita ei ole Pohjoismaissa säännelty aiemmin (kauppa- ja teollisuusministe-
riö), työelämässä lainsäädännön kohteena on ollut useita aiemmin sääntelemättömiä 
asioita (tietosuoja; biologiset tekijät, näyttöpäätetyö; työministeriö), ympäristölain-
säädännössä kansainvälisen tason ja Euroopan unionin vuoksi aiemmin sääntelemät-
tömiä asioita on otettu sääntelyn piiriin (ympäristöministeriö), liikennelainsäädäntöä 
on kohdistettu aiemmin sääntelemättömään toimintaan (liikenne- ja viestintäministe-
riö) ja osakeyhtiölaissa on säännelty monista sellaisista asioista, jotka ovat aiemmin 
ilmenneet oikeuskäytännöstä ja kirjallisuudesta; samaan tapaan on menetelty ulos-
ottolain 3 luvun säännöksissä kirjaamalla lakiin jo aiemmin vakiintuneita käytäntöjä 
kansalaisten tiedonsaannin ja oikeusvarmuuden lisäämiseksi (oikeusministeriö).

Myös deregulaatiokehityksestä on ministeriöiden antamissa selvityksissä useita 
esimerkkejä. On kuitenkin huomattava, että selvityksissä ei ole yhtään selväpiir-
teistä esimerkkiä, jossa olisi purettu merkittävä ja relevantti laki tai säädöskoko-
naisuus säätämättä mitään tilalle. Sen sijaan lupamenettelyjen ja viranomaistoi-
minnan puolella on useita esimerkkejä, joissa sääntelyä on kevennetty aiempaan 
viranomaispainotteiseen sääntelystrategiaan verrattuna. Kuva kehityssuunnasta 
ei kuitenkaan ole tältä osin yhtenevä.

Jo vuosina 1989–1994 toteutettiin valtioneuvoston päätöksellä ns. lupahanke, jonka 
tavoitteena oli vähentää hallinnollisia lupia ja selkeyttää säännöksiä. Lupien vähen-
täminen ei kauppa-ja teollisuusministeriön selvityksen mukaan onnistunut odotus-
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ten mukaan. Hankkeen päättyessä ministeriöt esittivät pidettäväksi lupamenettelyn 
piirissä yhteensä 1100 lupaa (vuonna 1980 oli arvioitu olleen käytössä 1600 lupa-
menettelyä). Lupahankkeen on silti uskottu muuttaneen hallinnossa ajattelutapoja, 
mutta osoittaneen lupien keventämisen odotettua vaikeammaksi. Luvanvaraisuuden 
poistamisessa edettiin kauppa- ja teollisuusministeriön toimialalla ns. ohjesääntöis-
ten elinkeinojen sääntelyssä. Muun muassa majoitus- ja ravitsemisliikkeiden, kiinteis-
tön- ja asunnonvälitysliikkeiden ja valmismatkaliikkeen sääntelyssä siirryttiin lupame-
nettelystä ilmoitusmenettelyyn. Vastakkainen esimerkki on ollut perintäalaa koskeva 
lakiuudistus 1990-luvun lopulla. Eduskunnan kannanoton mukaisesti alalla otettiin 
käyttöön lupajärjestelmä, jollaista alalla ei aiemmin ollut. Esimerkki lupajärjestelmien 
purkamisesta on puolestaan muun muassa teletoiminta-ala, jolla on vähennetty toi-
miluvanvaraisuutta.

Muutamilla elinkeinolainsäädännön osa-alueilla on voitu kokonaan poistaa tiettyjä 
elinkeinoaloja koskeva erityissääntely. Sen jälkeen kyseisen alan sääntely on toteu-
tunut yleissääntelyn varassa (kuluttajansuojalainsäädäntö, kauppalaki, kilpailunrajoi-
tuslainsäädäntö jne.).

Viranomaismenettelyjen puolella deregulaatiota ilmentää esimerkiksi aiempien 
viranomaistehtävien siirtäminen yksityisille toimijoille. Tästä ovat esimerkkejä 
ajoneuvojen rekisteröinti ja katsastus, kuljettajatutkinnot ja ajopiirturikortit lii-
kenne- ja viestintäministeriön toimialalla, mahdollisuus antaa rakennustuottei-
den tyyppihyväksyntätehtäviä yksityisille sekä yksityisten toimijoiden tietynlainen 
käyttömahdollisuus elintarvikelainsäädännön toteuttamisessa. Muun muassa pe-
rustuslain 124 §:n vuoksi tällaisiin järjestelyihin liittyy yleensä lisääntynyttä lakita-
soisen sääntelyn tarvetta. Tämäkään kehityssuunta ei ole yksisuuntainen, koska 
esimerkiksi tilintarkastajien valvonnassa on painetta muuttaa nykyistä, kauppaka-
marilaitokseen nojaavaa valvontaa viranomaispainotteisemmaksi.

Väljemmässä merkityksessä deregulaationa voidaan pitää niitä periaatteellisesti-
kin merkittäviä lainsäädäntömuutoksia, joissa on hyödynnetty aiemmasta poike-
ten markkinoiden toiminnalle ja kilpailulle ominaisia mekanismeja. Tässä kohden 
voidaan lainsäädäntötutkimuksen näkökulmasta puhua sääntelyn perustyyppiä eli 
sääntelystrategiaa koskevasta uudistamisesta. Selväpiirteisin esimerkki tästä on 
ollut sähkömarkkinalainsäädäntö, jossa valtiojohtoisen suunnittelun sijaan on luo-
tu markkinapohjainen järjestelmä viranomaisten roolin keskittyessä valvontaan. 
Sääntelyn ydintavoitteeksi kiteytyy pyrkimys markkinahinnan muodostumiseen 
säännellyn tai monopolin asettaman hinnan sijasta. Samansuuntaisia esimerkkejä 
ovat teletoiminnan vapauttaminen luvanvaraisuudesta jo 1980-luvulta alkaneen 
kehityksen myötä sekä ilmaliikenteen sääntelyssä tarkoituksenmukaisuusarvioin-
nin poistaminen lupaharkinnasta (turvallisuutta, taloudellisuutta ja toiminnalli-
suutta koskevat kriteerit ovat yhä osa lupaharkintaa). Tärkeä esimerkki markki-
namekanismin hyödyntämisestä on lisäksi päästökauppajärjestelmä, josta tosin ei 
ole sisältynyt tietoja Paremman sääntelyn hankkeelle annettuun selvitykseen.
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On kuitenkin hyvä huomata, että mainitunlaiset sääntelystrategiset ratkaisut ei-
vät ole deregulaatiokehityksen kannalta yksiselitteisiä. Markkinoiden toiminnalle 
ominaisten mekanismien ja kannustinten hyödyntäminen edellyttää usein monen-
laista oikeudellista sääntelyä. Esimerkiksi sähkömarkkinoilla on ollut tarpeen var-
mistaa sääntelyn avulla sähköverkot kaikkien halukkaiden käyttöön asianmukaista 
korvausta vastaan. Lainsäädäntöön liittyvässä valvonnassa ei liioin ole voitu pitäy-
tyä pelkästään jälkikäteisessä valvonnassa, kuten esimerkiksi yleisen kilpailulain-
säädännön puolella. Jotta valvonta olisi kohteiden kannalta riittävän ennakoitavaa 
ja tehokasta, sähkömarkkinoilla on kauppa- ja teollisuusministeriön selvityksen 
mukaan osittain siirrytty etukäteiseen verkkosääntelyyn.

7.3.2 Lainsäädännön vaihtoehdot sekä julkisen ja yksityisen sääntelyn vuorovaikutus

Kehittyneissä valtioissa on parin viime vuosikymmenen ajan uskottu vahvasti sii-
hen, että lainsäädännön laatua voidaan parantaa kehittelemällä ja käyttämällä 
vaihtoehtoja perinteisille, vakiintuneille sääntelytavoille.67 Tämä ajattelutapa voi-
daan kiteyttää seuraavasti: lainvalmistelussa on aina mahdollista tehdä toisin ja 
paremmin kuin ennen. Suomessa vaatimus vaihtoehtojen selvittämisestä ja niitä 
koskevan informaation antamisesta hallituksen esityksissä on sisältynyt hallituksen 
esitysten laatimisohjeisiin jo vuodesta 1976. Tutkimustoiminnassa ja käytännössä 
vaihtoehtoja on melko vakiintuneesti ryhmitelty niin, että on eroteltu lainsäädän-
nön ulkopuoliset vaihtoehdot eli sellaiset julkisen vallan toimintavälineet, joiden 
käyttö ei edellytä lainkaan sääntelyä (ns. lainsäädännön aidot vaihtoehdot), sekä 
sääntelyä sisältävät vaihtoehdot.

Selvitykset vaihtoehtojen esittelemisestä hallituksen esityksissä ovat antaneet tähän 
saakka verraten yhdenmukaisen kuvan. Vuoden 1994 kaikkia hallituksen esityksiä 
koskeneessa tutkimuksessa vaihtoehtoja oli esitelty neljässä prosentissa esityksis-
tä, vuotta 1998 koskeneessa tutkimuksessa puolestaan kahdeksassa prosentissa.68 
Kauppa- ja teollisuusministeriössä toimivan lainsäädännön yritysvaikutuksia tarkaste-
levan ns. SÄVY-hankkeen tuoreen laskelman mukaan vaihtoehtojen esittely oli edel-
leen vuoden 2005 esityksissä samaa mittaluokkaa. Eri toimintavaihtoehtoja esiteltiin 
15:ssä esityksessä 222:sta. 

Lainvalmistelutyössä keskustellaan työn alkuvaiheissa eri vaihtoehdoista toki tätä 
useammin. Valmistelu ei kuitenkaan yleensä etene niin pitkälle, että eri vaihtoehdois-
ta laadittaisiin konkreettisia kaavailuja ja niistä arvioitaisiin kunkin hyötyjä, kustan-
nuksia ja mahdollisia ongelmia. Kansliapäällikkötyöryhmän päätelmä, jonka mukaan 

67 Ks. esimerkiksi OECD:n tarkistuslista hyvän säädösvalmistelun laatuvaatimuksista, Regulatory 
Policy in OECD Countries 2002 ja Euroopan unionissa toimielinten välinen sopimus paremmasta 
lainsäädännöstä 2003. Perinteisiä sääntelytapoja on usein luonnehdittu ilmaisuilla Command and 
Control ja nyttemmin Classic Regulation.

68 Ervasti, K. & Tala, J. (1996), s. 43; Ervasti, K. & Tala, J. & Castrén, E. (2000), s. 31,
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”vaihtoehtojen aito pohdinta säädösvalmistelussa on Suomessa melko vähäistä”, vai-
kuttaa osuvalta.69 

Lainsäädännön aitoja, oikeudellista sääntelyä sisältämättömiä vaihtoehtoja minis-
teriöiden antamissa tiedoissa on tuotu esiin melko harvoja. Osasyy voi olla se-
kin, että tiedonkeruu Paremman sääntelyn hanketta varten keskittyi lainsäädän-
tötoimintaan, jolloin kokonaan sen ulkopuoliset toimintatavat eivät ole nousseet 
esille. Ns. informaatio-ohjaus on mainittu asumistukilainsäädännön yhteydessä 
korvaamassa valvontaa. Sosiaali- ja terveysalalla puolestaan STAKES:in toiminta 
pohjautuu pelkästään ”tiedolla vaikuttamiseen”, koskei kehittämiskeskuksella ole 
käytettävissään sääntelyyn perustuvia ohjausvälineitä. Ammattikorkeakoulujen 
toiminnan ohjauksen opetusministeriö toteaa nojaavan tavoiteohjaukseen ja arvi-
ointiin valvonnan sijasta. 

Lainsäädäntöä sisältävissä vaihtoehdoissa on aina jo käsitteellisesti ongelmallis-
ta, milloin voidaan perustellusti puhua vaihtoehdoista aikaisempaan tai perintei-
seen sääntelytapaan nähden. Viranomaisten aikaisemmin hoitamien tehtävien 
siirtäminen yksityisten toimijoiden hoidettavaksi, josta edellä kerrottiin muuta-
mia esimerkkejä, on kiistatta vaihtoehto edeltäneeseen tilanteeseen verrattuna. 
Omaleimainen vaihtoehto on myös tekijänoikeuslakiin jo 1980-luvun alkupuolelta 
sisältynyt sääntely, jonka mukaan opetusministeriön määräajaksi hyväksymät te-
kijöitä edustavat järjestöt ovat saaneet oikeuden suorittaa keskitetysti oikeuksi-
en valvontaa ja korvausten perintää kaikkien tai tietyn alan tekijöiden puolesta. 
Vaihtoehtoisena sääntelynä voitaneen niin ikään pitää ympäristöministeriön selvi-
tyksessä mainittuja suunnitelmia, joiden istuttamista Suomessa vakiintuneeseen 
sääntelyrakenteeseen ministeriö on pitänyt hankalana.

Omavalvonta on ollut selvästi useimmin mainittu sääntelyn vaihtoehto eri minis-
teriöiden antamissa selvityksissä. Omavalvonta tuli instituutiona käyttöön elintar-
vikelainsäädännössä 1995 sääntelynä, joka edellytti alan toiminnanharjoittajal-
ta suunnitelman laadintaa, sen toteutusta, raportointia toteutuksesta ja siihen 
liittyvää valvontaa sekä sanktiointia. Muilla lainsäädäntölohkoilla omavalvontaan 
on viitattu ainakin seuraavissa yhteyksissä: rekisterinpitäjän itseohjaus henkilö-
tietolainsäädännössä, tilintarkastuksen laadunvalvonta alan keskeisten yhteisöjen 
toimesta, maa-aineslainsäädäntö, rakentamista koskeva lainsäädäntö, työeläke-
järjestelmä, valtion talousarvio ja ympäristönsuojelu. On ilmeistä, että omaval-
vonnan merkityssisältö on jossakin määrin erilainen mainituissa sääntelyissä. 

Lainsäädännön vaihtoehtoihin voidaan lukea myös sosiaali- ja terveystoimen alalla 
viime vuosina toteutetut kokeilulakihankkeet. Sosiaalitoimen kokeilulait ovat kos-
keneet kotipalveluja, toimeentulotukea ja kotihoitoa, terveystoimen puolella sau-
matonta palveluketjua sekä kotipalvelun ja kotisairaanhoidon yhdistämistä.

69 Tehokkaampaa, suunnitelmallisempaa ja hallitumpaa lainvalmistelua 2005, s. 53.
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Kenties asiallisesti merkittävimpiä ja kiinnostavimpia sääntelyn vaihtoehtoja ovat 
sellaiset tietyn alan lainsäädännön uudelleen arvioinnit tai innovaatiot, joiden 
myötä sääntelystrategian perustyyppi ja perusratkaisut muuttuvat kokonaan ai-
empaan verrattuna; näitä käsiteltiin lyhyesti edellä.

Lainsäädäntötoiminnan – ja yleisesti regulaation – tutkimuksessa on viime vuo-
sina korostettu tärkeänä havaintona ns. julkisen ja yksityisen sääntelyn kasva-
vaa vuorovaikutusta. Tämän käsitteistön piiriin mahtuu monia sääntelykehityksen 
nousevia, osaksi uudentyyppisiä ilmiöitä, kuten soft law, itsesääntely, yhteissään-
tely ja ns. avoimen koordinaation menetelmä Euroopan unionin toiminnassa. Soft 
law eli oikeudellista sääntelyä muistuttavat ”pehmeät” oikeusohjeet, joilta puuttuu 
säädetyn oikeuden status, ovat itse asiassa niin laaja ilmiö, että sen piiriin luetaan 
usein yksityisluonteisten oikeusohjeiden rinnalla myös erilaiset viranomaisten tai 
julkisten kansainvälisten organisaatioiden ohjeet, suositukset ja periaatekannan-
otot. Vaikka mainitunlaiset ilmiöt eivät käsitteellisesti sovi yksityisen sääntelyn 
piiriin, niitä on silti luontevaa käsitellä tässä yhteydessä.

Periaatteessa mainitunlaiset sääntelymaailman uudentyyppiset ilmiöt toteuttavat 
lähinnä kolmenlaisia tehtäviä. Ne täsmentävät ja konkretisoivat säädetyn oikeu-
den sisältöä ja tarjoavat näin kriteerejä ja perusteluja oikeudellisille ratkaisuille. 
Niiden avulla voidaan esimerkiksi arvioida, onko tietyn sopijapuolen suoritus ol-
lut asianmukainen, onko jokin toimija noudattanut kyseisellä alalla ja tilantees-
sa vaadittavaa huolellisuutta tai täyttääkö jonkin toiminnanharjoittajan toiminta 
asianmukaiset vaatimukset turvallisuuden takaamiseksi tai riskien ehkäisemiseksi. 
Toiseksi mainitunlaiset uudet sääntelyilmiöt toimivat esikuvana tai edeltäjänä sää-
detyn oikeuden syntymiselle ja laatimiselle. Kolmanneksi erityisesti kansainvälisen 
taloudellisen toiminnan sääntelyssä tuollaisten oikeusohjeiden on todettu toimi-
van itsenäisinä normeina, vaikka ne eivät sisältyisi esimerkiksi mihinkään kansain-
väliseen sopimukseen tai jonkin valtion säädettyyn oikeuteen.70

Koska erilaisten soft law -ohjeiden ja itsesääntelyjärjestelyjen merkitys on kasva-
massa myös Suomen oikeusjärjestelmässä, on hyödyllistä tunnistaa, mitä keskei-
simpiä hyötyjä ja ongelmia niihin liittyy nimenomaan lainsäätäjän näkökulmas-
ta.71 Yksityisluonteisen sääntelyn etuina pidetään tavanomaiseen lainsäädäntöön 
verrattuna laadinnan korkeatasoista asiantuntemusta säänneltävästä asiakoko-
naisuudesta ja tähän liittyvää asianomaisen alan toimijoiden vahvaa sitoutumista 
sääntöjen noudattamiseen, eräänlaista ”omistusoikeutta” sääntöihin. Oletetaan 

70 Braithwaite, J. Drahos, P. (2000), Global Business Regulation, s. 10. – Tätä puolta ei kuitenkaan 
käsitellä jäljempänä enempää.

71 Kansainvälisestä keskustelusta esimerkiksi Ejilander, P. (2005), Possibilities and constraints in the 
use of self-regulation and co-regulation in the legislative policy: Experiences in the Netherlands 
– Lessons to be learned for the EU; Senden, L. (2004), Soft Law in European Community Law ja 
Schepel, H. (2005), The Constitution of Private Governance. Product Standards in the Regulation 
of Integrating Markets.
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myös, että sääntöjen sisältö osataan tällöin laatia joustavammaksi erityyppisiä 
tapauksia ja tilanteita varten ja että tällaisia sääntöjä voidaan tarvittaessa muut-
taa nopeammin ja helpommin kuin perinteistä sääntelyä. Myös sääntöjen rik-
komistapausten jäljittämisen ja sanktioinnin uskotaan toimivan yksityisesti yllä-
pidetyissä sääntelyjärjestelmissä tavanomaista sääntelyä tehokkaammin ja sitä 
paitsi julkisen vallan kannalta alhaisin tai olemattomin kustannuksin. 

Yksityisluonteisen sääntelyn keskeisimpänä ongelmana pidetään sitä, että sään-
töjen laadinnasta puuttuu demokraattiselle lainsäädäntömenettelylle tunnus-
omainen avoimuus, läpinäkyvyys ja vastuunalaisuus. Tämän vuoksi sääntöjen ja 
niiden valvonnan hyväksyttävyys yleisön näkökulmasta saattaa kärsiä. On myös 
huomautettu, että yksityisluonteiset säännöt saattavat sisältää samoja laadullisia 
puutteita kuin tavanomainen oikeussääntelykin. Aina ei ole myöskään takeita täl-
laisten sääntöjen yhteensopivuudesta yleisiin oikeusperiaatteisiin nähden. Muita 
ongelmia ovat epäilyt itsesääntelyn kattavuudesta kulloinkin kyseisellä alalla tai 
sanktioiden tehokkuudesta, samoin pelko siitä, että yleinen etu ei saa sääntelyssä 
sille kuuluvaa painoa tai että valvontaa toteutetaan yksipuolisesti alan toimijoiden 
ehdoilla.

Julkisen ja yksityisen sääntelyn vuorovaikutuksesta on useita esimerkkejä minis-
teriöiden laatimissa selvityksissä. Tilintarkastuslainsäädännössä Euroopan unionin 
sääntely edellyttää yksityisoikeudellisen järjestön laatiman IFRS-standardin nou-
dattamista julkisesti noteerattujen emoyhtiöiden konsernitilipäätöksissä. Tulossa 
olevan unionin 8. yhtiöoikeudellisen direktiivin myötä tulee niin ikään yksityisluon-
teisen kansainvälisen yhteisön IFAC:n IAASB-komitean laatimista tilintarkastus-
standardeista osa yhteisön lainsäädäntöä. Rahoitusmarkkinasääntelyssä luotto-
laitosdirektiiviin sisältyvä uusi vakavaraisuussääntely perustuu ns. Baselin pank-
kivalvontakomitean suosituksiin. Ympäristöministeriön selvityksessä todetaan 
seuraavaa72: ”Standardisoinnin merkitys on kasvanut olennaisesti rakentamisen 
sektorilla. Rakennussuunnittelussa siirrytään vuoteen 2010 mennessä lähes ko-
konaan viranomaismääräyksissä annetuista suunnittelunormeista eurooppalaisiin 
suunnittelustandardeihin eli ns. Eurokoodeihin. Rakennustuotteisiin kohdistuvassa 
sääntelyssä tukeudutaan yhä laajemmin eurooppalaisiin tuotestandardeihin.” 

Unionin sisämarkkinaohjelman yhteydessä direktiivien laadintaa ohjanneen ns. 
New Approach -lähestymistavan perusidea on ollut se, että direktiivin on tarpeen 
sisältää vain keskeisimpiä kyseistä hyödykettä koskevia määräyksiä. Muulta osin 
voidaan viitata ja tukeutua alan eurooppalaisiin standardeihin. Vastaava ajattelu-
tapa heijastuu selvästi myös unionin direktiiviin perustuvassa laissa kulutustava-
roiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta (75/2004). Lain 7 § koskee tavaran 
tai palveluksen vaatimuksenmukaisuuden arvioimista. Säännöksessä viitataan ni-
menomaisesti Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistuihin yhdenmukais-

72 Ympäristöministeriön vastaus oikeusministeriön selvityspyyntöön 7.11.2005, s. 8.
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tettuihin standardeihin. Sen lisäksi arvioperusteina mainitaan muunlaiset turvalli-
suuskysymyksiä käsittelevät kansainväliset tai kansalliset standardit samoin kuin 
Euroopan yhteisöjen komission tuoteturvallisuusohjeet.

Kotimaisen oikeusjärjestelmän perinteisesti merkittävimpiä esimerkkejä julkisen 
ja yksityisen sääntelyn vuorovaikutuksesta ovat luonnollisesti työoikeuteen sisäl-
tyvät, työmarkkinaosapuolille avatut sopimismahdollisuudet. Henkilötietolain mu-
kaan tietosuojavaltuutettu voi vahvistaa rekisterinpitäjien itseohjausperiaatteen 
mukaisesti laatimia käytännesääntöjä. Kiinnostava tuore esimerkki julkisen ja yk-
sityisen sääntelyn vuorovaikutuksesta sisältyy myös sananvapauslain esitöihin.73 
Laki sisältää säännöksiä vastine- ja oikaisuvaatimuksen tuomioistuinkäsittelystä, 
mutta esityksen perusteluissa suositellaan ensisijaiseksi menettelyksi journalismin 
itsesääntelyelimen, Julkisen sanan neuvoston, käyttöä. 

Keskeinen osa kotimaista soft law -sääntelyä ovat myös viranomaisten antamat 
erilaiset ohjeet, suuntaviivat ja vastaavat, perustuslain 80 §:n tarkoittaman normis-
ton ulkopuoliset ohjeistot.74 Ministeriöiden antamissa selvityksissä niistä on monia 
esimerkkejä, kuten rahoitusmarkkinalainsäädännössä Rahoitustarkastuksen anta-
mat ohjeet tai Kilpailuviraston suuntaviivat ja tiedonannot kilpailunrajoituslaista.

Mainitunlaiset uudentyyppiset sääntelyilmiöt ovat tärkeä osa ajankohtaista ja tu-
levaisuudessa voimistuvaa lainsäädäntökehityksen trendiä. Oikeudellisesti rele-
vantteja sääntöjä luodaan yhä enemmän sellaisilla tavoilla ja foorumeilla, jotka 
ovat perustuslain mukaisen lainsäädäntöjärjestelmän ulkopuolella. Toisaalta pe-
rinteinen lainsäätäjä saattaa säännöksiä luodessaan tietoisesti tehdä ratkaisujaan 
osaksi juuri sen varaan, että lainsäätäjä tietää tuollaisia yksityisluonteisia ohjeita 
laaditun ja olevan toiminnassa. Mainitunlainen uudentyyppinen norminmuodostus 
tapahtuu usein tärkeiltä osin yksittäisten valtioiden vaikutus- ja valvontavallan ul-
kopuolella. Näin on siitä riippumatta, että valtioilla on toki päätösvaltaa siltä osin 
ja niissä vaiheissa, joissa tuollainen sääntely omaksutaan osaksi Euroopan unio-
nin tai kotimaista säädettyä oikeutta. Tällaiselle norminmuodostukselle on usein 
tunnusomaista myös se, että se ei sijoittaudu tai sitoudu erityisesti minkään yksit-
täisen valtion rajojen sisälle vaan ulottuu koskemaan paljon laajempaa kansain-
välistä yhteisöä. Tämä kehitys etenee kenties nopeimmin taloudellista toimintaa 
koskevan sääntelyn alalla, kuten edellä olevat esimerkitkin kertovat. 

73 HE 54/2002 laiksi sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä ja eräiksi siihen liittyviksi la-
eiksi, s. 70.

74 Ks. näistä tuore yleisesitys Määttä, T. 2005, Soft Law kansallisen oikeuden oikeuslähteenä. Tutkimus 
oikeudellisen ratkaisun normipremissin muodostamisen perusteista ympäristöoikeudessa.
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7.4 Sääntelyn yleispiirteisyys vs. eriytyneisyys ja yksityiskohtaisuus

Nykyajan lainsäädäntökehitykselle ovat tunnusomaisia samanaikaisesti kaksi toi-
sistaan poikkeavaa kehityssuuntaa: yhä yleispiirteisemmän, ns. yleislausekkeille 
perustuvan sääntelyn kasvu ja toisaalta entistä yksityiskohtaisempien, eriytyneem-
pien säännösten ja soveltamistunnusmerkistöjen hyödyntäminen. Kumpaankin 
sääntelytapaan liittyy etuja ja haittoja, kuten seuraava kuvio pyrkii havainnollis-
tamaan.75

Kuvio 1 Valinta yleispiirteisen ja yksityiskohtaisen sääntelyn kesken

 Yleispiirteinen sääntely Yksityiskohtainen sääntely

Etuja > joustavuus tapausten >maksimoi sääntelyn 
 eroihin ja olojen muutoksiin ohjaustarkkuuden
 nähden
 >mukautuu arvostusten  >lain soveltajan tehtävä helpottuu,
 muutoksiin mekanisoituu
 >säännös voi mukautua >sääntelyn ennakoitavuus ja 
 alueellisiin ja paikallisiin yhtenäisyys kasvavat, etenkin
 eroavuuksiin kohdetahojen kannalta
 >lisää tuomarin ja muun >selkeä työnjako lainsäätäjän ja
 lainsoveltajan työn  lainkäyttäjän kesken (vallan 
 vaativuutta ja motivaatiota kolmijako-oppi) 
 >mahdollistaa sääntelyn >vastaa monia lakiteknisiä ihanteita: 
 tiedollisen epävarmuuden  sääntelyn selkeys, ymmärrettävyys
 vallitessa ja poliittisten 
 kiistojen kätkemisen  
 yleisiin muotoiluihin

Haittoja >sääntelyn ohjauskyky ja >todellisuuden moninaisuus vaatii
 -tarkkuus alenevat laatimaan lukuisia eri säännöksiä
 >riski soveltamiskäytännön >jää helposti aukkoja, katveita, joita
 epäyhtenäisyydestä sääntelyn olisi pitänyt kattaa
 >sääntelyn kohteiden on >runsas sääntömäärä vaikeuttaa niiden
 vaikea tuntea oikeustilaa oppimista ja omaksumista
 >mahdollistaa soveltamisen >olojen muuttuessa nopeasti sääntelyä
 kirjavuuden ja säännösten  muutettava usein (uhkana muuten  
 passiivisen implementoinnin vanhentuneisuus ja jäykkyydet)
 >hämärtää vallanjakoa >yksityiskohtainen sääntely voi
 lainsäätäjä–lainkäyttäjä, johtaa erikoisissa tapauksissa
 kun sääntelyn sisältö kohtuuttomuuteen, jolloin joudutaan
 määräytyy vasta sen etsimään erilaisia kiertämiskeinoja 
 soveltamisvaiheessa sen välttämiseksi.

75 Tala 2005a, s. 114.
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On huomattava, että lainsäädännön oltua voimassa jonkin aikaa ja soveltamis-
kokemusten määrän lisäännyttyä eri sääntelytapojen vertailuun voi tulla uusia 
näkökohtia. Esimerkiksi oikeuskäytännön kasvun myötä yleisluonteisen sääntelyn 
sisällön tunnettavuus ja ennakoitavuus lisääntyvät.

Ministeriöiden laatimissa selvityksissä on tuotu esiin yleislauseketyyppisistä sään-
nöksistä joitakin esimerkkejä ja perusteluja tämän sääntelytavan valinnalle. 
Valmisteltaessa hallintolakia, johon sisältyy yleislauseketyyppisenä muun muassa 
6 §:n säännös hallinnon oikeusperiaatteista, on korostettu riittävän joustavaa ja 
eri tilanteisiin sopeutettavissa olevaa sääntelytapaa. Ulosottolain 4 luvun 9 §:n
yleislausekkeen omainen säännös koskee epäasianmukaisten toimien sivuuttamis-
ta. Säännös on muotoiltu yleissäännökseksi, koska ulosoton kiertämiselle löytyisi 
muutoin jatkuvasti uusia muotoja. Samansuuntaisesti on perusteltu verotusme-
nettelylain 28 §:n säännös veron kiertämisestä. Kuluttajansuojalain miltei kaikki 
keskeisimmät säännökset, jotka tosin osin juontuvat jo 1970-luvulta, nojautuvat 
selkeästi yleislausekkeille, samoin tuotevastuulain keskeinen 3 §:n säännös vahin-
gonkorvausvelvollisuuden perusteesta. Maa-aineslain 3 §:n 1-kohdan mukaan 
laissa tarkoitettuja aineksia ei saa ottaa niin, että siitä aiheutuu ”kauniin maise-
makuvan turmeltumista”. 

Lainsäädännön yleisluonteinen muotoilu voi olla lainvalmistelussa tietoinen, eri nä-
kökohtien harkintaan perustuva valinta. Kuten kuviostakin käy ilmi, se voi kuitenkin 
olla myös eräänlainen poliittisen tai muunlaisen kiistelyn sivutuote. Oikeuskansleri on 
kritikoinut säännösten liian avointa kirjoitustapaa sellaisissa tilanteissa, joissa poliit-
tisia valintoja sääntelyn sisällöstä ei ole tehty selvästi. Samansuuntaista kritiikkiä on 
tuotu esiin ympäristöterveyttä koskevan EY-sääntelyn sisältämistä kompromisseista, 
jotka ovat omiaan lisäämään sääntelyn vaikeatajuisuutta ja vaikeuttamaan sen trans-
ponointia Suomen oikeuteen. 

Ministeriöiden selvitysten mukaan vahva kehityssuunta erityisesti viime vuosien 
lakiuudistuksissa on ollut sääntelyn yksityiskohtaisuuden lisääntyminen. Tästä on 
lukuisia esimerkkejä. Kehityssuunta on kiteytetty sähkömarkkinalainsäädännön 
yhteydessä seuraavasti: joustavien yleislausekkeiden sijasta käytetään yhä enem-
män kasuistista luettelotekniikkaa.76 Tätä suuntausta ovat tämän sääntelyn yhtey-
dessä vahvistaneet myös perustuslaki ja alan lainsäädännön asema erityislakina 
suhteessa kilpailunrajoituslainsäädäntöön.

Eri hallinnonaloilta lainsäädännön yksityiskohtaisuuden kasvusta tuotiin esiin muun 
muassa seuraavia esimerkkejä: työaikalainsäädäntö, rahoitusmarkkinalainsäädän-
tö, sähkömarkkinalainsäädäntö, teollisoikeuksien sääntely, tilinpäätöstä ja tilin-
tarkastusta koskeva lainsäädäntö, eri liikennealojen lainsäädäntö, teletoimintaa 
koskeva lainsäädäntö, eläkelainsäädäntö (sisäasiainministeriön toimialalla), pelas-

76 Kauppa- ja teollisuusministeriön antama selvitys.
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tustoimen lainsäädäntö, maataloutta ja kalastuspolitiikkaa koskeva lainsäädäntö, 
tekijänoikeuslainsäädäntö, sosiaalihuoltolainsäädäntö, sosiaalivakuutuslainsää-
däntö, ympäristöterveydenhuoltolainsäädäntö, luonnon  suojelulainsäädäntö, ym-
päristönsuojelulaki ja rakentamista koskeva lainsäädäntö. Vaikka ministeriöiden 
selvityksissä mainitut esimerkit eivät luonnollisesti kata läheskään kaikkea lainsää-
däntötoimintaa tarkasteltavalta ajanjaksolta 1985–2005, sen perusteella voidaan 
sääntelykehityksen viime vuosien valtavirraksi kiteyttää lainsäädännön yksityis-
kohtaisuuden kasvu.

Esimerkkien taustalta tuli esiin erityisesti kolmenlaisia selittäviä tekijöitä säänte-
lyn yksityiskohtaisuuden kasvulle. Perustuslain säännökset ja eduskunnan perus-
tuslakivaliokunnan tulkintakäytäntö on mainittu keskeisenä kotimaisena tausta-
syynä.77 Ainakin yhtä usein on taloudellista toimintaa koskevan sääntelyn taustalla 
viitattu Euroopan unionin oikeuden vaikutukseen. Sitä täsmennettiin yksittäisissä 
esimerkeissä viittaamalla kolmeen tekijään: anglo-amerikkalaisen sääntelyperin-
teen vaikutukseen, siihen että unionin oikeudessa viranomaisten toimivaltaa kos-
kevat sääntelyt laaditaan hyvin täsmällisiksi sekä yhteisöoikeuden erinäisillä aloilla 
esiintyvään ajattelutapaan, jossa viranomaisten suhtautuminen sääntelyn koh-
teiden motiiveihin ja valmiuteen noudattaa säännöksiä ilmentää epäluottamus-
ta.78 Lisäksi lainsäädännön yksityiskohtaisuutta lisäävänä tekijänä tuotiin esimer-
kiksi teletoimintaa ja tekijänoikeuksia koskevassa lainsäädännössä alan tekninen 
kehitys.

Lainsäädännön yksityiskohtaisuuden kasvu, sen soveltamistunnusmerkistöjen ja 
muun sisällön eriytyneisyys sekä yksittäisten teknisluonteisten määräysten huo-
mattava määrä nostavat esiin myös useita nykyaikaisen sääntelyjärjestelmän 
keskeisiä ongelmia. Näitä ovat lainsäädännön huomattava määrä, tarve muuttaa 
erityisesti taloudelliseen, tekniseen ja tieteelliseen kehitykseen sidoksissa olevaa 
sääntelyä tiheästi, vaikeus istuttaa lainvalmistelutyössä huomattavaa yksityiskoh-
tien määrää johdonmukaisella tavalla ja ristiriitoja synnyttämättä jo olevaan sään-
telykokonaisuuteen sekä säännösten käyttäjien ja kohdetahojen normitietämyk-
sen ongelma.

77 Liikenne- ja viestintäministeriön mukaan liikenneturvallisuuden sääntely perustui aiemmin puite-
laeille, joita konkretisoiva keskeinen sääntely oli annettu toimialan virastojen määräystenannon 
kautta. Uuden perustuslain ja sen soveltamiskäytännön myötä tilanne on muuttunut olennaisesti. 
Ministeriön mukaan perustuslakivaliokunnan omaksuma käytäntö valtuutussäännöksiltä vaaditta-
vasta tarkkarajaisuudesta ja täsmällisyydestä on johdattanut lainvalmistelijat kehittelemään käy-
tännön elämälle vieraita ja keinotekoisia kriteerejä. Siitä huolimatta myös lainsäädäntö on nykyisin 
aiempaa yksityiskohtaisempaa.

78 Näin sosiaali- ja terveysministeriön lainsäädäntötoimintaa koskevassa selvityksessä Paremman 
sääntelyn toimintaohjelmaa varten.
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7.5 Lainvalmistelijoiden kokemuksia ja kriittisiä arvioita Euroopan unionin 
lainsäädäntötoiminnasta

Ministeriöissä laaditut selvitykset Paremman sääntelyn toimintaohjelman taustaksi 
ovat sisältäneet runsaasti käsityksiä ja arvioita Euroopan unionin lainsäädäntö-
toiminnasta. Tätä aineistoa hyödynnetään seuraavassa kahdesta syystä. Unionin 
lainsäädäntötoiminnasta on nyt kokemuksia runsaan kymmenen vuoden ajalta, 
mikä lisää havaintojen painoarvoa. Toiseksi käytännön lainvalmistelijoiden koke-
muksia ei ole aiemmin koottu samassa laajuudessa kuin käsillä olevan hankkeen 
yhteydessä.

7.5.1 Havaintoja unionin lainsäädännön laadusta

Suomalaiset lainvalmistelijat ovat tuoneet esiin monia kriittisiä huomioita Euroopan 
unionin lainsäädännön laadusta, johon kohdistuu yleisestikin paljon arvostelua. 
Näiden huomioiden yleissävyn pohjalta voi arvioida, että unionin lainsäädännön 
laadussa nähdään selvästi enemmän ongelmia ja epäkohtia kuin kotimaisessa 
lainsäädännössä. Tämä yleissävy on ministeriöiden selvityksissä kiteytetty muun 
muassa seuraavasti. Suomen lainsäädäntö ja Euroopan unionin direktiivit ovat 
”hyvin eri tavalla kirjoitettuja”, mistä seuraa vaikeuksia säännösten systematiikan, 
selkeyden ja ymmärrettävyyden kannalta. Rahoitusmarkkinoita koskevasta unio-
nin sääntelystä on esitetty kärkevä kokonaisarvio: se poikkeaa olennaisella tavalla 
hyvälle kotimaiselle sääntelylle asetettavista vaatimuksista.

Useimmin esiin tuotuja kritiikin kohteita on Euroopan unionin lainsäädännön 
(Suomeen verrattuna) huomattava yksityiskohtaisuus, jota käsiteltiin jo edellä. 
Sen tyypillisiä haittoja ovat sääntelyn monimutkaisuuden kasvu, vaikeus muodos-
taa sääntelystä kokonaiskuvaa ja ongelmat yksityiskohtaisesti muotoiltujen sään-
nösten keskinäisissä suhteissa.

Tähän liittyy läheisesti kritiikin toisena pääkohteena huoli unionin sääntelyn puut-
teellisesta selkeydestä. Tätä on konkretisoitu eri tavoilla. Direktiiveihin sisältyy 
joskus asiakokonaisuuksiin kuulumattomia tai tarpeettomia ja merkityksettömiä 
säännöksiä. Selkeyden puute on liittynyt toisinaan lainsäätämisprosessissa teh-
tyihin kompromisseihin. Ne saattavat lisätä säännösten tulkinnanvaraisuutta, kun 
säännöksiä transponoidaan kotimaiseen oikeuteen. Tällöin jää epäselväksi, mitä 
sääntelyllä aidosti tarkoitetaan ja tavoitellaan. Niukka esityö- ja perusteluaineisto 
on tuotu esiin lisätekijänä, jonka vuoksi tulkinnanvaraisuuden selvittäminen käy 
vaikeammaksi. Toisaalta direktiivin kompromissiluonne ja tulkinnanvaraisuus saat-
tavat joissakin tilanteissa laventaa sitä liikkumavaraa, joka kotimaisella lainsää-
täjällä on käytettävissään direktiiviä transponoitaessa. Yhtenä unionin sääntelyn 
vaikeaselkoisuuteen liittyvänä ongelmana on todettu myös se, että unionin lain-
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säädännön yhteensovittaminen kotimaisen perusoikeusjärjestelmän vaatimuksiin 
on osoittautunut toisinaan hankalaksi.

Suomalaisen lainvalmistelun näkökulmasta tuntuva ongelma Euroopan unionin 
lainsäädännössä on sen huomattava määrä. Se on osaksi yhteydessä sääntelyn 
yksityiskohtaisuuteen. Rahoitusalan sääntely unionissa lienee kärkinoteerauksia 
sääntelyn määrässä. Rahoitusvälineiden markkinointia koskeva direktiivi sisältää 
100 artiklaa, joista 17 vielä valtuuttaa komission antamaan tarkempia määräyksiä. 
Samaa suuruusluokkaa on luottolaitosdirektiivin säännösmäärä.

Euroopan unionin lainsäädännön erityisluonne omaperäisenä sääntelyjärjestelmä-
nä on synnyttänyt joitakin ongelmia myös eri normityyppien välisissä suhteissa. 
Elintarvikealan sääntely perustuu olennaisesti Euroopan unionin asetuksiin. Niiden 
erityispiirteenä on tällä sektorilla se, että asetukset muistuttavat säädöstyyppinä 
direktiivejä. Se on nostanut esiin kysymyksen siitä, voidaanko kotimaassa an-
taa erinäisistä asioista tarkempia soveltamismääräyksiä niissä tilanteissa, joissa 
unionin asetukset eivät anna siihen valtuutusta. Vahva pääsääntöhän on, että 
jäsenvaltiolla ei ole yleensä mahdollista antaa tarkempia määräyksiä unionin ase-
tuksella säännellystä asiasta. Asetusten käyttöä unionin sääntelyinstrumenttina 
on kritikoitu myös sillä perusteella, että niiden kasvava käyttö vaikeuttaa tosiasi-
assa säännösten soveltuvuutta ja yhteensopivuutta Suomen oikeusjärjestykseen. 
Unionin normityyppien ja kotimaisen lainsäädännön säädöstyyppien yhteensovit-
tamisen ongelmiin on törmätty etenkin rahoitusmarkkinoiden sääntelyssä. Alan 
kotimainen lainvalmistelutaho on pitänyt mahdottomana toteuttaa tiettyjä unionin 
sääntelyjä niin, että siinä otetaan huomioon Suomessa vakiintunut tapa hahmot-
taa normihierarkia.

7.5.2 Näkökohtia unionin lainvalmistelutoiminnan piirteistä

Vaikka eri ministeriöiltä ei pyydetty kokonaisarvioita oman toimialan lainvalmiste-
lutoiminnasta ja sen laadusta Euroopan unionissa, useissa selvityksissä aiheesta 
on esitetty huomionarvoisia kommentteja.

Kriittisissä arvioissa on kiinnitetty huomiota lainvalmistelun pohjana olevan sel-
vitystyön ohuuteen, samoin keskeisten säädösratkaisujen niukkaan perustelemi-
seen. Jälkimmäistä piirrettä on konkretisoitu komission antamilla suosituksilla tilin-
tarkastajien laadunvarmistuksesta (2000) ja tilintarkastajan riippumattomuudesta 
(2002). Vuonna 2004 komissio antoi kauppa- ja teollisuusministeriön selvityksen 
mukaan79 kuitenkin yksityiskohtaisen direktiivin, joka sisältää kummankin suosi-
tuksen määräyksiä. Mitään selvityksiä ei tehty suositusten vaikutuksista ja toi-

79 Selvityspyyntö lainsäädännön muutostekijöistä: Tilinpäätös- ja tilintarkastuslainsäädäntö. Kauppa- 
ja teollisuusministeriö 3.11.2005.



53

mivuudesta. Lainvalmistelun yhteydessä ei liioin esitetty perusteluja sille, miksi 
direktiivin turvautuminen oli tarpeen. 

Kritiikkiä on esitetty myös siitä, että unionin lainsäädäntötoiminnassa ei tehdä 
”kovinkaan syvällistä analyysiä” hankkeeseen soveltuvasta sääntelytasosta.80 
Havainnot saattavat olla yhteydessä siihen, että suomalaiset viranomaiset luon-
nehtivat ainakin osaa unionin lainvalmistelusta liian kiireiseksi. Sääntelyn tarpeel-
lisuutta, vaikutuksia ja suhdetta muuhun sääntelyyn ei silloin pohdita riittävästi. 
Suomalaisen lainsäädäntötoiminnan kannalta tärkeä kysymys koskee kotimaisten 
lainvalmisteluelinten aitoja vaikuttamismahdollisuuksia unionin lainvalmisteluun.81 
Tähänastisen kokemuksen valossa on tullut esiin aiempaa selkeämpi käsitys vai-
kuttamisen ongelmista ja niiden taustasyistä. Usean ministeriön taholta on todettu 
keskeiseksi ajoitusongelma. Vaikuttaminen komission julkaisemaan säädösehdo-
tukseen, johon erityisesti perustuslakiin nojaava eduskunnan osallistuminen meil-
lä nykyisin perustuu, on jo liian myöhäinen vaihe; vaikuttamisen pitäisi tapahtua 
jo tätä ennen. 

Toisena vaikuttamisen ongelmana on viitattu niihin yksityisluonteisesti laadittui-
hin standardeihin, joihin usea tärkeä unionin oikeuden instrumentti pohjautuu. 
Yksittäisen jäsenvaltion vaikutusmahdollisuudet näihin usein hyvin yksityiskohtai-
siin standardeihin ovat vähäiset. Unionilla ei itselläänkään ole ainakaan muodol-
lisessa katsannossa usein ollut vahvaa sananvaltaa mainitunlaisten standardien 
muotoutumiseen. 

Kolmantena ongelmana on mainittu vaikeus vaikuttaa unionin säädösehdotuksen 
käsittelyyn siinä vaiheessa, kun parlamentti käsittelee sitä ja tekee muutoseh-
dotuksia, joita käsitellään pysyvien edustajien eikä kansallisten asiantuntijoiden 
toimesta. 

Neljäntenä huolena on tuotu esiin unionin komission alaiseen komitologiame-
nettelyyn liittyvien ns. regulaattori- eli valvojien komiteoiden asema. Näistä on 
mainittu rahoitusmarkkinoiden, viestintämarkkinoiden ja energiamarkkinoiden 
komiteat. Niiden asemaan komission lainvalmistelutoiminnan neuvonantajina ja 
ohjaajina kytkeytyy kolmenlaisia ongelmia. Jäsenvaltioiden lainvalmistelusta vas-
taavilla toimielimillä, kuten ministeriöillä, ei ole suinkaan aina suoraa vaikuttamis-
mahdollisuutta siihen erityisviranomaiseen, joka osallistuu kyseisestä valtiosta val-
vojien komitean toimintaan (esimerkiksi valtiovarainministeriön asema suhteessa 
Rahoitustarkastukseen). Toiseksi näillä erityisviranomaisilla saattaa olla tiedollinen 
etusija suhteessa komission lainvalmistelijoihin, mikä korostaa erityisviranomaisen 
vahvaa asemaa ja vastaavasti sektoriministeriön vaikutusmahdollisuuksien ongel-

80 Yhteisölainsäädännön muutostekijät 1980–2005. Oikeusministeriö. Lainvalmisteluosasto. Jyrki 
Jauhiainen. 21.11.2005.

81 Aihetta on tarkasteltu yleisellä tasolla edellä jaksossa 4.2.
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mia. Kolmanneksi tästä voi seurata valvontanäkökohtien ylikorostuminen komissi-
on lainvalmistelussa muunlaisten näkökohtien ja intressien kustannuksella. 

Tähänastisen kokemuksen valossa näyttää vakiintuneen käsitys, jonka mukaan oli-
si tärkeää pyrkiä vaikuttamaan unionin lainvalmisteluun ennakoivasti, yhä varhem-
missa valmistelun vaiheissa ja vahvistamalla siihen liittyen kotimaisten lainvalmis-
teluun osallistuvien tahojen yhteistoimintaa.82 Tähänastisen kokemuksen valossa 
lainvalmisteluviranomaisilla on erilaisia kokemuksia vaikuttamisesta unionin lain-
valmisteluun. Osakeyhtiölainsäädännössä lainvalmistelijat katsovat Suomen onnis-
tuneen aktiivisen osallistumisen kautta vaikuttamaan Suomen kannalta suotuisalla 
tavalla myös säädösehdotuksen parlamenttikäsittelyyn. Kauppa- ja teollisuusmi-
nisteriössä taas on pidetty ongelmallisina vaikuttamismahdollisuuksia parlamentin 
toimintaan sen käsitellessä direktiivejä, kuten edellä todettiin. Parlamentti tekee 
lukuisia muutosehdotuksia, joita käsitellään pysyvien edustajien eikä asiantunti-
joiden toimesta. Vaikuttaminen näihin neuvotteluihin arvioidaan vaikeaksi, yhtenä 
syynä se, että uusien ehdotusten perustelut jäävät monesti hämä rän peittoon.83

Eri ministeriöiden selvityksissä on kiinnitetty huomiota Euroopan unionin lain-
säädännössä ilmenevään trendiin, joka ilmentää julkisen ja yksityisen sääntelyn 
kasvavaa vuorovaikutusta. Se on konkreettisesti ilmennyt eri alojen standardien 
sisällyttämisenä osaksi unionin sääntelyä ja toisaalta unionin säädettyä oikeutta 
täsmentävän ja konkretisoivan soft law -aineiston merkityksen lisääntymisenä. 
Lainvalmistelutoiminnan kannalta periaatteellisesti kiinnostava kysymys koskee 
sitä jo mainittua kysymystä, kuka tai mikä toimielin (unionin tai jäsenvaltion) voi 
vaikuttaa tuollaisten oikeusohjeiden sisällön muotoutumiseen ja muuttumiseen. 
Toinen kysymys liittyy mainitunlaisen sääntelyaineiston huomattavaan määrään. 
Esimerkiksi tilinpäätöstä koskevan IFRS-standardin sivumäärä on noin 2000. 
Rakentamista koskevaan direktiiviin liittyy laaja kokoelma tulkinta-asiakirjoja ja 
lisäksi 13 ns. ohjekirjaa (Guidance Paper). Usean ministeriön kommenteissa näitä 
piirteitä on tulkittu niin, että unionin lainsäädäntötoimintaa ohjaa vahvasti anglo-
amerikkalainen sääntelyperinne ja sääntelytapa. Sille ominaisina pidetään yksi-
tyiskohtaisen sääntelyn suurta määrää, lukuisia määritelmiä sisältäviä säännöksiä 
ja mannereurooppalaisille oikeusjärjestelmille tyypillisen, vakiintuneen systeemi-
rakenteen puuttumista.

Unionin lainsäädäntötoiminnan yksi erityispiirre on se, että osassa sääntelyä pe-
rinteinen työnjako normeja laativan toimijan ja niiden toteutumista valvovan toi-
mijan kesken ei ole selkeä. Myös tähän viitattiin muutamissa ministeriöiden kom-
menteissa, lähinnä ns. komiteologiamenettelyyn liittyen. Nämä havainnot ovat yh-
densuuntaisia sen kanssa, mitä edellä jaksossa 4 puhuttiin julkisen organisaation 

82 On perusteltua odottaa, että Paremman sääntelyn toimintaohjelmassa tuodaan esiin uusia ajatuk-
sia ja toimenpide-ehdotuksia tässä asiassa.

83 Kauppa- ja teollisuusministeriön edellä viitteessä 79 mainittu muistio, s. 7.
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kehityspiirteistä ja uudenlaisten sääntelytehtävien korostumisesta. Julkisten vi-
ranomaisten uudentyyppisiin sääntelytehtäviin näyttää liittyvän kehityspiirre, jos-
sa oikeusohjeen sisällön määrittely ja konkreettinen hallintotoiminta kietoutuvat 
yhteen perinteiseen vallan kolmijako -ideaan nähden poikkeavalla tavalla. 

8 Lainsäädäntökehityksen pääkohtia tietyillä lainsäädäntö-
lohkoilla vuosina 1985–2005

8.1 Aluksi

Paremman sääntelyn toimintaohjelmaa varten on laadittu yhdeksän tähän julkai-
suun sisältyvää artikkelia tiettyjen lainsäädäntölohkojen kehityspiirteistä ajanjak-
solla 1985–2005. Artikkelien tavoitteena on ollut tuoda esiin keskeisiä muutoksia ja 
niiden taustatekijöitä kohteeksi valituilla lainsäädännön osa-alueilla. Seuraavassa 
kuvataan tiivistetysti lainsäädäntökehitystä näillä yhdeksällä lainsäädännön osa-
alueella.

8.2 Elintarvikelainsäädäntö

Lainsäädäntökehityksen pääkohtia. Elintarvikelainsäädännön ydinosa perustui 
1990-luvun puoliväliin saakka osin peräti sodanaikaiseen sääntelyjärjestelmään. 
Perustana oli valtuuslakina elintarvikelaki, joka sisälsi vähän sisällöllistä sääntelyä. 
Keskeisimmät säännökset olivat 1950-luvulla säädetyssä elintarvikeasetuksessa, 
jonka lisäksi oli monia muita alemmanasteisia säännöksiä. Elintarvikkeiden ohella 
sääntely koski myös ns. yleisiä käyttö- ja kulutustavaroita.

Alan lainsäädäntö uudistettiin perinpohjaisesti 1995 voimaan tulleen elintarvike-
lain myötä. Lakiuudistuksen valmistelua, sisältöä ja ajoitusta määritti olennaises-
ti jäsenyys ensin Euroopan talousalueessa ja sitten Euroopan unionissa, vaikka 
myös muu kansainvälinen vaikutus on ollut huomionarvoista, kuten jäljempänä 
todetaan.

Sääntelyn perusrakenne muuttui merkittävästi, kun alan keskeiset säännökset 
otettiin aiemmasta poiketen lakitasolle. Samalla lakitasoisen sääntelyn määrä ja 
yksityiskohtaisuus kasvoivat. Tästä huolimatta jäi edelleen paljon tarvetta ja tilaa 
lakia alemmanasteiselle sääntelylle. Uudistuksessa oli myös kodifi oinnin piirteitä, 
joskin elintarvikehygieniaa ja terveydensuojelulain elintarvikkeita koskevat sään-
telyt jäivät tuolloin elintarvikelain ulkopuolelle.
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Lain tavoitteenasettelua ei esityödokumenttien valossa pyritty muuttamaan vuo-
den 1995 uudistuksessa. Sääntelyn piiriin tuli jonkin verran uudenlaisia asioita 
(muun muassa vientitarkastusvelvollisuudesta ja tutkimuslaitosten pätevyysvaa-
timuksista). Toisaalta aiempi käyttö- ja kulutustarvikkeita koskeva sääntely jä-
tettiin elintarvikelainsäädännön ulkopuolelle lähinnä tuoteturvallisuussääntelyjen 
varaan.

Keskeisiä uudentyyppisiä sääntelyjä olivat omavalvonnan käyttöön ottaminen sekä 
maksujen periminen elintarvikevalvontaan liittyvistä tutkimuksista.

Vuonna 2006 on jälleen, runsaan kymmenen vuoden jälkeen tullut voimaan 
elintarvikelainsäädännön kokonaisuudistus. Lainsäädäntö perustuu olennaisesti 
Euroopan unionin asetuksiin ja direktiiveihin, joita on laadittu tiiviisti, ehkäpä kiih-
tyvässä tahdissa Suomen unioninjäsenyyden ajan. Kokonaisuudistuksen tarvetta 
selittävät unionin oikeuskehityksen ohella kokemukset aiemman lainsäädännön 
tietystä hajautuneisuudesta, perustuslakiuudistus vuonna 2000 sekä pyrkimykset 
valvonnan kehittämiseen.

Elintarvikelainsäädännön tavoitteenasettelua ei tuoreessa uudistuksessakaan pyrit-
ty arvioimaan uudelleen, vaan se säilyi entisenlaisena. Kodifi ointi eteni, sillä hygi-
eniaa ja terveydensuojelulain elintarvikehygieniaa koskevat sääntelyt sisällytettiin 
elintarvikelakiin. Myös alan viranomaistoimintoja on koottu yhteen luomalla uusi 
Elintarviketurvallisuusvirasto, joskaan ylimpään tasoon eli elintarvikeasioiden ha-
jaantumiseen kolmen ministeriön toimialalle (maa- ja metsätalous-, kauppa- ja 
teollisuus- ja sosiaali- ja terveysministeriö) ei puututtu.

Elintarvikelain soveltamisalaa on edelleen hiukan laajennettu. Samoin sääntely-
jen yksityiskohtaisuus ja määrä ovat kasvaneet. Nykyinen laki käsittää 88 pykä-
lää, edellinen vuoden 1995 versio 48 pykälää. Sääntelyn kohdealan laajennuksia 
1990-luvun alusta lähtien kuvastavat uudenlaiset elintarvikealalla esiin tulleet il-
miöt, kuten luomutuotanto, uuselintarvikkeet, geenimuunnellut organismit sekä 
aktiiviset ja älykkäät elintarvikepakkaukset. Elintarvikelainsäädännön sisällöllinen 
kehitys ei ilmennä mainittavasti yleisluonteista deregulaatiotrendiä, vaan uudis-
tuksiin sisältyy enemmänkin vastakkaisia piirteitä.

Vaikka elintarvikelainsäädäntöä on kodifi oitu ja se on kiistatta alan yleislaki, koko-
naiskuvan muodostaminen alan sääntelystä on hankalaa. Tämä johtuu pääasiassa 
siitä, että olennainen osa sääntelyä on Euroopan unionin asetuksia ja Suomen 
lainsäädäntöä on tulkittava sen kanssa rinnan. Elintarvikelaki sisältää useita viit-
tauksia EU:n sääntelyihin, ja on huomattava, että kansallisessa sääntelyssä ei 
toisteta sellaisenaan unionin asetusten määräyksiä. Toinen alan lainsäädäntöko-
konaisuudelle ominainen piirre on alemmanasteisen sääntelyn huomattava mää-
rä. Elintarvikelakiin puitelakina perustuvia alemmanasteisia sääntelyjä on monia 
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kymmeniä. Näistäkin enemmistö pohjautuu Euroopan unionin säädösinstrument-
teihin.

Lainsäädäntökehityksen taustatekijöitä ja erityispiirteitä. Elintarvikelainsäädäntö 
ja sen kehitys 1990-luvun alusta ovat määräytyneet olennaisesti Euroopan unionin 
sääntelyn perusteella. Elintarvikelainsäädäntö näyttää olevan yksi kaikkein 
tiukimmin Euroopan unioniin sidoksissa olevia lainsäädäntöaloja.84 Tätä selittää 
Euroopan komission pyrkimys huolehtia unionin tasolla koko elintarvikelainsää-
dännöstä. Komissio perustelee tätä kahdella tavalla: kansalaisten turvallisuu-
della ja sisämarkkinoiden toimivuudella. Elintarvikealalla komissio on käyttänyt 
keskeisenä sääntelyinstrumenttina asetuksia, joista keskeisin on asetus elintar-
vikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarviketurvallisuuteen 
liittyvistä menettelyistä.85 Asetusten ohella unioni on antanut myös monia direk-
tiivejä, joita on Suomessa pantu täytäntöön lähinnä alemmanasteisilla säänte-
lyillä. Elintarvikelainsäädännön kehitystä ohjaa kuitenkin myös Euroopan unionia 
laajempi kansainvälinen kehys. YK:n kahden erityisjärjestön, FAO:n ja WHO:n 
luoma erityisorganisaatio, Codex Alimentarius, tuottaa globaaleja elintarvikealan 
standardeja. Ne vaikuttavat Suomen lainsäädäntöön suoraan, Euroopan unionin 
sekä Maailman kauppajärjestön WTO:n sopimusjärjestelmän välityksellä. WTO:n 
sopimusjärjestelmään sisältyy ns. SPS- sopimus.86 Se ei sisällä aineellisia mää-
räyksiä, mutta velvoittaa WTO:n jäsenvaltiot perustamaan elintarvikelainsäädän-
tönsä kansainvälisiin standardeihin. Yhtenä niitä laativana tahona sopimuksessa 
mainitaan juuri Codex Alimentarius. WTO:n ja SPS-sopimuksen peruspyrkimys on 
saada aikaan tietty vähimmäistaso kansainväliseen elintarvikkeiden kauppaan. 

Elintarvikelainsäädäntöä laadittaessa on tarkasteltavana ajanjaksona otettu 
käyttöön erityisesti kaksi kiinnostavaa innovaatiota. Vuoden 1995 uudistukses-
sa omaksuttu omavalvonta, jota koskevaa sääntelyä on kehitelty edelleen vuo-
den 2006 uudistuksessa, on ollut selkeä uudenlainen sääntely, jota on ryhdytty 
hyödyntämään myös muilla lainsäädäntöaloilla. Toinen kiinnostava, uudenlaiseen 
ajatteluun perustuva sääntely on ollut viranomaisvalvonnan maksujen porrastus 
valvontakohteen riskiarvioinnin perusteella, jolloin toiminnanharjoittaja voi omilla 
toimenpiteillään vaikuttaa tarkastuksista koituvaan kustannusrasitukseen. 

Elintarvikelainsäädäntö on tyypillinen esimerkki nykyajan sääntelykehityksestä sii-
nä, että soft law -ainesten merkitys nousee siinä selkeästi näkyville. Elintarviketur-
vallisuuden sääntelyssä on huomattavaa merkitystä kansainvälisillä standardeil-
la, joista tosin osasta tulee lainsäädännön kautta tavanomaista sitovaa oikeut-

84 Ks. kuitenkin laki Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntööpanosta 1100/1994 ja 
laki Euroopan yhteisön yhteisen kalastuspolitiikan täytäntööpanosta 1139/1994 sekä näihin aloihin 
liittyvä muu kotimainen sääntely, samoin jäljempänä selostettava kilpailunrajoituslainsää däntö.

85 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) n:o 178/2002.
86 Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures.
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ta. Tämä kehityspiirre ilmenee laajemminkin taloudellista toimintaa koskevassa 
sääntelyssä. Selkeä esimerkki soft law -ilmiöstä ovat myös alan runsaslukuiset, 
Elintarvikeviraston (aikaisempi toimivaltainen viranomainen) antamat oppaat, joil-
la on tärkeä merkitys toiminnanharjoittajien ja valvontaviranomaisten kanssakäy-
misessä. Soft law -ilmiöön läheisesti liittyvänä esimerkkinä itsesääntelystä voidaan 
mainita Euroopan elintarviketeollisuusliiton luomat standardit.

8.3 Ulkomaalaislainsäädäntö

Lainsäädäntökehityksen pääkohtia. Ulkomaalaislainsäädäntö on varsinaisesti luo-
tu oikeastaan vasta tarkasteltavana ajanjaksona, kun alan ensimmäinen laki tuli 
voimaan 1984 korvaamaan aiempaa asetuspohjaista sääntelyä. Ajankohdan sään-
telyilmapiiriä kuvastanee myös se, että pohjoismaisilla vaikutteilla oli paljon mer-
kitystä tuolle lakiuudistukselle.

Vuoden 1991 lakiuudistus on jo ilmentänyt selvästi alan lainsäädännön sisällön 
keskeistä kehityslinjaa, joka on ollut oikeusturvan ja oikeudellisten menettelyta-
pojen kehittäminen. 1990-luvun alun lakiuudistuksen perusoikeusajattelun vah-
vistuminen palautuu mitä ilmeisimmin kahteen tuolloin ajankohtaiseen ilmiöön: 
Suomen liittymiseen Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimukseen ja yleisem-
pään perusoikeusajattelun voimistumiseen, joka konkretisoitui selkeästi vuoden 
1995 perusoikeusuudistuksessa.

Ulkomaalaislainsäädännön sisällöllistä kehitystä 1990-luvun alusta vuoden 2004 
viimeisimpään kokonaisuudistukseen on leimannut Euroopan unionin vaikutus, 
kuten jäljempänä ilmenee. Ulkomaalaislaki on toiminut alan keskeisenä yleislaki-
na, mutta sen aihealalla on syntynyt erityinen kotouttamislaki (1999). Sen ohel-
la kansalaisuutta koskevien sääntelyjen uudistus ja yhdenvertaisuuslaki voidaan 
nähdä alan sääntelyä eriyttävinä kehityspiirteinä.

Ulkomaalaislaki on uudistusten myötä tullut kohdealaltaan laajemmaksi ja sen 
sääntely yksityiskohtaisemmaksi. Säännösmäärä on käsittänyt vuoden 1991 lais-
sa 65 ja vuoden 2004 laissa jo 215 pykälää. Säännösmäärän kasvun on arvioitu 
lisänneen samalla sääntelyn selkeyttä. Ulkomaalaislakia on jouduttu tarkistamaan 
melkoisen tiheästi; vuosien 1991 ja 2004 uudistusten välillä 25 kertaa.

Ulkomaalaiskysymyksiä koskevan lainsäädännön sisällöllisen kehityksen kannalta 
tärkeää on ollut 1990-luvun puolivälin aikoihin esiin tullut ajattelutapojen ja toi-
mintastrategian muutos. Aiempaa laajempi yhteiskunnallinen näkemys ja ulko-
maalaisasioiden kytkentä sosiaali- ja työvoimapolitiikkaan on ilmennyt pakolaispo-
liittisen toimikunnan työssä ja sen tuloksena laaditussa valtioneuvoston maahan-
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muutto- ja pakolaispoliittisessa ohjelmassa vuodelta 1997. Se johti muun muassa 
jo mainittuun kotouttamislainsäädäntöuudistukseen.

Toisaalta lainsäädännön sisältökehitys ei ole ollut yksisuuntainen. Vaikka ulko     maa-
laisten oikeudellista asemaa on parannettu monin kohdin, 2000-luvun alussa on 
toteutettu myös heikennyksiä turvapaikan hakijan asemaan. Heikennyksiä on kri-
tikoitu paitsi kotimaassa myös YK:n ihmisoikeuskomitean, sen rotusyrjinnän vas-
taisen komitean, Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutetun ja rasismin vastai-
sen toimielimen kannanotoissa.

Ulkomaalaislainsäädännön kehityksessä ovat lisäksi huomionarvoisia useat hallin-
nollista organisaatiota, oikeudellisia menettelytapoja ja muutoksenhakua koske-
vat muutokset, joita on toteutettu tarkasteltavalla ajanjaksolla.

Lainsäädäntökehityksen taustatekijöitä ja erityispiirteitä. Ulkomaalaislainsäädän-
nön kehitystä ovat määrittäneet vahvasti kansainväliset taustatekijät. Euroopan 
neuvoston ihmisoikeussopimuksen merkityksestä vuoden 1991 lakiuudistukselle 
oli puhetta edellä. On selvää, että myös YK:n keskeiset ihmisoikeussopimukset 
sekä pakolaissopimus ovat muokanneet sitä ajattelutapojen muutosta, jota ulko-
maalaislainsäädännön uudistukset erityisesti 1990-luvun alusta lukien ovat ilmen-
täneet. Vastaavasti pohjoismainen vaikutus lainsäädäntökehitykseen on tälläkin 
alalla ohentunut verrattuna 1980-luvun alkupuoleen.

Euroopan unionin vaikutus toteutui 1990-luvun alkupuolella enemmänkin poliit-
tisella tavalla ja ei-sitovissa muodoissa. Ulkomaalaislainsäädännön kannalta tär-
keät Schengenin ja Dublinin sopimukset olivat tuolloin monenvälisiä kansainvä-
lisiä sopimuksia, joista on vasta 2000-luvulla tullut osa unionin oikeutta. Unioni 
sai varsinaista toimivaltaa maahanmuutto- ja turvapaikka-asioissa vasta vuoden 
1997 Amsterdamin sopimuksella (voimaan 1999). Unionin merkityksen kasvua 
kuvaa esimerkiksi se, että vuoden 2004 ulkomaalaislaissa on oma lukunsa EU:n 
jäsenvaltioiden kansalaisista ja että yhdenvertaisuuslailla toteutettiin kaksi unionin 
syrjintää koskevaa direktiiviä. 2000-luvun lainsäädäntökehityksen kannalta on esi-
tetty arvio, että sitä ohjaavat nykyisin vahvemmin muiden unionin jäsenvaltioiden 
käytännöt kuin YK:n periaatteet.87

Ulkomaalaislainsäädännön kannalta ovat huomionarvoisia myös erilaiset, erityi-
sesti kansainvälisperäiset soft law -elementit. Euroopan unionin sisäasiain- ja oi-
keusministerien päätelmät, suositukset ja näiden toiminnassa omaksutut käsitteet 
ovat muokanneet kotimaista keskustelua ja vaikuttaneet lainvalmisteluun. Samoin 
esimerkiksi YK:n Pakolaispäävaltuutetun ja Euroopan neuvoston ihmisoikeusval-
tuutetun kannanotot ovat merkityksellistä soft law -aineistoa.

87 Näin Kristina Stenmanin artikkelissa.
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Lainsäädäntötoiminnan luonteenomainen, jokseenkin väistämätön peruspiir-
re moniarvoisissa, demokraattisissa ja enemmistöpäätöksenteolle perustuvis-
sa valtioissa on eri toimijoiden erimielisyys relevantin lainsäädännön sisällöstä.88 
Ulkomaalaislainsäädännön piiriin kuuluvat kysymykset ovat tästä yksi selkeimpiä 
esimerkkejä niin Euroopan unionin kuin kotimaisessakin sääntelyssä. 

8.4 Kuluttajansuojalaki

Lainsäädäntökehityksen pääkohtia. Kuluttajansuojalaki oli tarkastelujakson 
alkaessa 1980-luvun puolivälissä voimassa alan yleislakina, johon oli kodifi oitu 
keskeinen osa kuluttajansuojan aineellis-oikeudellista sääntelyä – melko tarkoin 
sen sisältöisenä kuin laki oli säädetty 1970-luvun lopulla. Tästä eteenpäin lain-
säädännön kehitysvaiheet jakaantuvat kolmeen jaksoon: kansallisen kehittämi-
sen vaihe 1985–1991, lainsäädännön kasaantunut sopeuttaminen EY-sääntelyyn 
1992–1995 ja lainsäädännön edelleen kehittämisen Euroopan unionin ohjaukses-
sa vuodesta 1995 tähän aikaan.

Kuluttajansuojalain tavoitteenasettelua ei ole tarkasteltavan ajanjakson kuluessa 
arvioitu uudelleen, vaan se on pysynyt samana. Tiettyä muutosta on merkinnyt 
kuluttajan käsitteen laajentaminen 1990-luvun alussa yhdenmukaiseksi Euroopan 
yhteisöjen sääntelyn kanssa; kuluttajalla tarkoitetaan luonnollista henkilöä aina, 
kun hän ei hanki kulutushyödykkeitä pääasiassa harjoittamaansa elinkeinotoimin-
taa varten.

Kuluttajansuojalain kohdeala on sitä vastoin laajentunut tuntuvasti. Sen piiriin 
on otettu uusina sääntelykohteita kulutusluotot, tietyt kuluttajapalvelukset, ta-
loelementtien kauppa ja rakennusurakkasopimukset, aikaosuusasuntojen markki-
nointi ja kauppa sekä rahoituspalvelujen ja rahoitusvälineiden etämyynti. Näiden 
sisältyminen kuluttajansuojalakiin on korostanut kuluttajansuojalain asemaa alan 
yleislakina ja keskeisenä kodifi kaationa. Kuluttajansuojalain säädösympäristös-
sä on kuitenkin tämän lisäksi tarkastelujakson kuluessa laadittu useita tärkeitä, 
kuluttajansuojan varmistamiseen tähtääviä lakeja, kuten tuotevastuulaki, tuo-
teturvallisuuslaki (nyttemmin laki kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten tur-
vallisuudesta, 75/2004), asuntokauppalaki, valmismatkalaki, laki kiinteistöjen ja 
vuokrahuoneistoja välityksestä ja laki saatavien perinnästä. Samoin esimerkiksi 
velkajärjestelylaissa ja laissa takauksesta ja vierasvelkapanttauksesta on kulutta-
jansuojaan läheisesti liittyviä tavoitteita.

Kuluttajansuojalain muutoksille ovat olleet tunnusomaista kaksi piirrettä. Vuodesta 
1985 on toteutettu yli kaksikymmentä osittaisuudistusta. Samalla lain säännös-

88 Ks. tästä laajemmin Tala 2005a, s. 35–37. 
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määrä on kasvanut merkittävästi. Alkuperäisessä versiossaan kuluttajansuojalais-
sa oli 48 pykälää, mutta vuonna 2005 laki sisälsi jo 234 pykälää.

Kuluttajansuojalain sisällöllisen kehityksen pääsuunta on ollut se, että uusien 
sääntelykohteiden ja osa-alueiden mukaan ottamisesta huolimatta sääntelyn 
perusratkaisuja tai strategioita ei ole muutettu. Kuten edellä mainitusta lain ke-
hitysvaiheiden kolmesta periodista käy ilmi, 1980-luvulla toteutettuja ja silloin 
valmisteltuja uudistuksia leimasivat vahvasti kotimaiset sääntelytarpeet. Tämä 
näkyy selvästi vielä 1992 annetussa hallituksen esityksessä. Esitys koski kulutta-
jankauppaa, eräitä kulutuspalveluja sekä taloelementtejä ja urakkasopimuksia.89 
Ehdotettuja uudistuksia, jotka tosin tulivat voimaan vasta 1994, perusteltiin koti-
maisilla kuluttajansuojatarpeilla. Hallituksen esityksen oikeusvertailu rajoittui mui-
hin Pohjoismaihin, ja Euroopan yhteisöjen sääntely on esillä vain suppeasti. 

1990-luvulta alkupuolelta lukien kotimaisen lainsäädännön uudistaminen vastaa-
maan Euroopan unionin direktiivejä on ollut keskeisin selitys lainsäädännön kehit-
tämiselle. Tätä kehitystä on luonnehdittu niin, että kansallisella tasolla on siirrytty 
koko ajan enemmässä määrin aktiivisesta kuluttajapolitiikasta reaktiiviseen kulut-
tajapolitiikkaan.90

Kuluttajansuojalaissa on omaksuttu sääntelytapa, joka koostuu laaja-alaisista 
yleislauseketyyppisistä säännöksistä sekä verraten yksityiskohtaisista, konkreet-
tisista säännöksistä. Yleispiirteiset sääntelyt ovat alun perin muodostaneet sää-
döksen tietynlaisen rungon, johon myöhempi kehitys, erityisesti EU:n direktiivien 
vaikutus, on tuonut paljon yksityiskohtaisia säännöksiä. Lain kohdealan ja sään-
nösmäärän kasvu sekä lukuisat osauudistukset nostavat esiin kysymyksen siitä, 
olisiko tarpeen tehdä alan lainsäädännön kokonaisarvio ja mikä olisi soveliain 
työnjako keskeisten, yleispiirteisten säännösten sekä yksityiskohtia sääntelevien 
konkreettisten säännösten kesken. Kokonaisarvioinnin tarvetta voidaan perustella 
myös muilla näkökohdilla. Empiirisen, lain vaikutuksia koskevan tiedon sekä oi-
keustaloustieteellisen analyysin avulla olisi aiheellista arvioida säännösten toimi-
vuutta tavoitteenasettelujensa kannalta samoin kuin niistä aiheutuvaa taloudellis-
ta kokonaisrasitusta, joka helposti jää huomiotta, kun lakiin tehdään peräjälkeen 
lukuisia osittaisuudistuksia.

Kehityksen taustatekijöitä ja erityispiirteitä. Kuten edellä todettiin, kuluttajansuo-
jalainsäädännön kehitystä ohjaavat taustatekijät jakaantuvat ajanjaksolla 1985–
2005 melko selkeästi kahteen pääryhmään. 1990-luvun alkupuolelle saakka kan-
salliset, kuluttajansuojan sisällön vahvistamiseen tähdänneet pyrkimykset ovat 
olleet lakiuudistusten taustalla. Euroopan unionin jäsenyyden lähestyessä ja sen 
myötä unionin kuluttajansuojatavoitteet ovat ohjanneet lainsäädäntökehitystä.

89 Hallituksen esitys 360/1992.
90 Kalle Määtän artikkeli.
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Kuluttajansuojan tavoite ja siihen liittyvät aktiviteetit ovat Euroopan unionissa vah-
vistuneet selkeästi 1980-luvun puolivälistä lukien. Perustamissopimustasolla ku-
luttajansuojapyrkimys tuli näkyviin vasta 1987 voimaan tulleen muutoksen yhtey-
dessä, ja aito toimivaltasäännös kuluttajansuojan alalta sisältyi vasta Amsterdamin 
sopimukseen 1990-luvun lopulla. Kuluttajansuojaa koskevia direktiivejä EU:ssa oli 
kuitenkin laadittu jo 1980-luvun puolivälistä lukien, joskin direktiivien laadinta on 
tiivistynyt sen jälkeen. On kiinnostavaa, että unionin direktiivit on miltei kaikki 
annettu sisämarkkinoiden harmonisointia koskevan yleisen toimivaltasäännöksen 
eikä kuluttajansuoja-artiklan nojalla. Tämä on osaltaan antanut tukea sille melko 
laajasti hyväksytylle päätelmälle, että unionin näkökulmasta kuluttajansuoja on 
sisämarkkinoiden luomisen sivutuote, vaikka myös kuluttajansuojatavoitetta tuo-
daan mielellään esiin.

Euroopan unionissa kuluttajansuojaa koskevat sääntelyt näyttävät olevan kas-
vavan kiinnostuksen kohde. Kuluttajansuojasääntelyt ja niihin liittyvät ongelmat 
ovat olleet komissiolle myös tärkeä argumentti kaavailuissa, joilla pohjustetaan 
Euroopan sopimusoikeuden yhtenäistämistä.

Suomen lainsäädäntökehityksen kannalta on tärkeää, että unionin kuluttajan-
suojadirektiivit ovat olleet miltei poikkeuksetta vähimmäisdirektiivejä. Osassa on 
nimenomaisestikin avattu jäsenvaltioille mahdollisuuksia erilaisiin vaihtoehtoisiin 
ratkaisuihin. Suomi on omassa lainsäädännössään myös käyttänyt liikkumava-
raansa niin, että direktiiviä toteutettaessa ei ole heikennetty jo vallinnutta kulut-
tajansuojan tasoa. Komission kannanotoissa ilmenee kuitenkin kiinnostusta täys-
harmonisoinnin suuntaan, mistä rahoituspalvelujen etämyyntiä koskeva direktiivi 
on esimerkki.

Kuluttajansuojalainsäädännön kehityksen taustalla on ollut olennainen merkitys 
taloudellisen toiminnan ja teknologian muutoksilla. Rahoitus- ja luottomarkkinoi-
den kehitys, uudenlaiset tuotteet ja markkinointitavat, 1990-luvun lamakehitys, 
markkinoiden laajeneminen unionin sisämarkkinoiksi ja globaaliin suuntaan selit-
tävät lainsäädännön kehitystä. Ei ole mitään syytä uskoa, etteivätkö vastaavanlai-
set kehityspiirteet leimaisi myös tulevaisuuden kehitystä.

Soft law -ilmiöillä on ollut kuluttajansuojalainsäädännön kehityksessä tärkeä osuus. 
OECD:n ohjeistot, Kansainvälisen kauppakamarin säännöt esimerkiksi myynnin-
edistämisestä ja Euroopan unionin ei-sitovat, kuluttajapolitiikan alan instrumentit 
on tarpeen mainita. Tärkeänä soft law -tyyppisenä toimintana on lisäksi muistet-
tava kuluttajansuojajärjestelmään alun perin sisältynyt kuluttaja-asiamiehen teh-
tävä luoda yhteistoiminnassa elinkeinoalojen kanssa tai omilla kannanotoillaan 
markkinointia koskevia ohjeita sekä hyviä sopimuskäytäntöjä eri alojen vakioso-
pimuksia varten. Tämä on ollut olennaista muutoin yleislausekkeille rakentuneen 
sääntelyn tehokkaan toteutumisen ja riittävän ennakoitavuuden varmistamiseksi.
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8.5 Kilpailunrajoituslainsäädäntö

Lainsäädäntökehityksen pääkohtia. 1980-luvun puolivälissä voimassa ollut kilpai-
lunrajoituksia koskenut lainsäädäntö ilmensi vielä melko suljetun ja säännellyn 
talouden aikakautta. Tähän vuoden 1988 kilpailulainsäädännön uudistus merkitsi 
selvää muutosta, jolla korostettiin kilpailun ensisijaisuutta talouden sääntelyme-
kanismina. Lain tavoitteenasettelu, terve ja toimiva taloudellinen kilpailu, on sisäl-
löltään suhteellisen avoin käsite, jonka täsmentyminen jäi paljolti oikeus- ja viran-
omaiskäytännön varaan. Vuoden 1988 lakiuudistuksella laajennettiin kilpailulain-
säädännön soveltamisalaa ja otettiin jo käyttöön tietynlaisia keinoja kontrolloida 
määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä.

Vuoden 1992 lakiuudistus, johon edelleen voimassa oleva laki kilpailunrajoituksis-
ta pohjautuu, valmisteltiin tilanteessa, jolle olivat leimallisia Euroopan yhteisöjen 
(ja tulossa olleen Euroopan talousalueen) sekä myös taloudellisen laman vaiku-
tukset. Täyteen harmonisointiin kansallisen ja yhteisöjen kilpailusääntelyjen kes-
ken ei kuitenkaan tähdätty.

Lain tavoitteenasettelu muodostaa monitahoisen kompleksin, jonka osia 
ovat taloudellinen tehokkuus, kuluttajien etu ja elinkeinotoiminnan vapaus. 
Tavoitteenasettelulle on edelleen leimallista avoimuus, mikä on kulloinkin mahdol-
listanut ajanmukaisten impulssien ja signaalien ottamisen huomioon.

Kilpailunrajoituslaki on taloudellista toimintaa ohjaava yleislaki. Siihen nähden täy-
dentävää ja poikkeavaa sääntelyä on erityisesti energia-, liikenne- ja viestintä-
alojen lainsäädännössä. Kilpailunrajoituslakia on vuoden 1992 jälkeen jouduttu 
muuttamaan osauudistuksin yksitoista kertaa. Laissa oli alun perin kolmisenkym-
mentä pykälää ja nykyisin 52 pykälää.

Lain sisällön kehityksen päälinja on tarkastelujakson aikana ollut selkeä, sääntelyn 
tiukentuminen. Sitä osoittavat kieltoperiaatteen laajeneminen kartellien sääntelys-
sä, määräävän markkina-aseman väärinkäytön kieltäminen ja säännökset yritys-
kauppavalvonnasta vuoden 1998 osauudistuksella. Toinen yhtä selkeä kehityslinja 
on ollut Euroopan unionin vaikutuksen voimistuminen, etenkin lain tulkinnassa.91 

Lain tuoreimmassa ja merkittävässä osauudistuksessa vuonna 2004 Euroopan uni-
onin oikeuden vaikutus onkin ollut kaikkein voimakkain. Muutos liittyi EU:n kilpai-
luoikeuden soveltamisalauudistukseen ja siitä annettuun asetukseen.92 Uudistus 
oli osin välttämätön Suomen jäsenyysvelvoitteiden vuoksi, mutta osin siinä men-
tiin tätä vähimmäistasoa pidemmälle. Kilpailunrajoituslain säännös kartellikiellosta 
(4 §) laadittiin vastaamaan EY:n perustamissopimuksen kartellikieltoa (81 artikla) 

91 Ks. tästä erityisesti Antti Aineen artikkeli.
92 Asetus n:o 1/2003.
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ja lain määräävän markkina-aseman väärinkäytön kielto muutettiin vastaamaan 
EY:n perustamissopimuksen kyseistä artiklaa (82 artikla). Suomen kilpailunrajoitus-
lain mainittujen säännösten soveltaminen ei kuitenkaan edellytä unionin oikeuden 
tapaan, että kilpailunrajoitus vaikuttaisi jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. Tämän 
lisäksi tarkistettiin toimivallanjakoa komission ja kansallisen kilpailuviranomaisen 
kesken, laajennettiin Kilpailuviraston toimivaltuuksia ja uudistettiin menettely- sekä 
sanktiosäännöksiä.

Lainsäädäntökehityksen taustatekijöitä ja erityispiirteitä. Kilpailunrajoituslain-
säädännön uudistuksilla on tarkasteltavana ajanjaksona ollut selvä yhteys talous-
politiikkaa ja talousoikeudellista sääntelyä koskeviin ajattelutapojen muutoksiin. 
Vuoden 1988 uudistuksen taustalla oli pyrkimys välttää taloudellisen toiminnan 
suoraa oikeudellista sääntelyä, hintavalvonta perusesimerkkinä, ja korostaa kil-
pailumekanismin ensisijaisuutta. Tämä ajattelutapa on leimannut sen jälkeisiä laki-
uudistuksia. On huomattava, että tämän on katsottu edellyttävän laajaa ja yhä 
tiukkenevaa oikeudellista sääntelyä niin aineellis-oikeudellisten kieltosäännösten 
kuin kilpailuviranomaisten toimivaltuuksien ja sanktioiden voimistamisen myö-
tä. Erityistä deregulaatiopyrkimystä kilpailulainsäädännön kehityksessä ei voida 
havaita.

Keskeinen Suomen kilpailunrajoituslain kehitystä selittävä tekijä on 1990-luvun 
alusta ollut Euroopan unionin vaikutus. Viimeisimmän, vuonna 2004 voimaan 
tulleen lakiuudistuksen jälkeen kilpailunrajoituslaki on olennaisesti kytketty si-
sällöltään ja myös toimeenpanoltaan Euroopan unioniin. Kilpailunrajoitusten val-
vonnassa toteutuu vahva yhteistoimintaside kansallisten kilpailuviranomaisten ja 
komission kesken tavalla, joka korostaa komission asemaa ja sitoo kansalliset 
kilpailuviranomaiset unioniin ehkäpä välittömämmin kuin mihinkään kansalliseen 
viranomaisorganisaatioon.

Kilpailunrajoituslain keskeiset säännökset ovat niin kansallisesti kuin unionin tasol-
la melko yleispiirteisiä yleislausekkeen tyyppisiä säännöksiä. Aiemmin siitä aiheu-
tuvaa epävarmuutta sääntelyn kohteiden kannalta pyrittiin eliminoimaan antamal-
la kilpailuviranomaisille valta myöntää tietynlaisia poikkeuksia ja antaa pyynnöstä 
todistuksia siitä, ettei tietty järjestely ole vastoin kilpailusäännöksiä. Nämä mah-
dollisuudet poistettiin tuoreimmissa uudistuksissa unionissa ja kotimaassa. Tämä 
on korostanut erilaisten soft law -ainesten merkitystä. Kilpailuviraston hallintolain 
mukainen neuvontavelvollisuus kilpailua rajoittavien toimien ennaltaehkäisyssä on 
korostunut, kun on luovuttu poikkeusluvista. Sen lisäksi Kilpailuvirasto voi an-
taa lain soveltamiseen liittyviä suuntaviivoja ja tiedonantoja, joita onkin annettu 
muun muassa yrityskauppavalvonnasta ja vähämerkityksellisten kilpailunrajoitus-
ten arvioimi sesta.93

93 Kilpailunrajoituslain 29 § 2 momentti.
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Kilpailunrajoituslakiin on omaksuttu aito sääntelyinnovaatio vuoden 2004 uudis-
tuksen yhteydessä, kun on otettu käyttöön ns. leniency-sääntely.94 Sen tarkoi-
tuksena on tehostaa kilpailunrajoitusten selvittämistä ja ilmituloa. Säännös, jolla 
on esikuvia ulkomaisessa kilpailuoikeudessa, oikeuttaa markkinaoikeuden alen-
tamaan tai jättämään kokonaan määräämättä kilpailunrajoituksesta johtuvan 
seuraamusmaksun sellaiselle elinkeinonharjoittajalle tai näiden yhteenliittymäl-
le, joka on merkittävästi avustanut Kilpailuvirastoa selvittämään kilpailurajoitus-
ta. Sääntely pohjautuu ajattelutapaan, jolla ei näytä juurikaan olevan vastinetta 
muualla kotimaisessa oikeusjärjestelmässä.

8.6 Yritys- ja pääomaverolainsäädäntö

Lainsäädäntökehityksen pääkohtia. Tarkastelun pääkohteena ovat seuraavassa 
pääomatuloja koskevan verolainsäädännön muutokset ajanjaksona 1985–2005, 
joskin myös yritysverotusta ja pääomaverotuksen muutosten heijastumista siihen 
käsitellään.

Lainsäädäntökehityksen päälinja voidaan pääomatulojen verotuksessa kiteyttää 
niin, että lainsäädäntö on uudistettu esillä olevalla ajanjaksolla perinpohjaisesti ja 
osin useaan kertaan. Yritystulon verotusta koskevan lainsäädännön kehityksessä 
puolestaan erottuu tuona aikana kaksi muutoslinjaa. Verotus on kehittynyt neut-
raalimmaksi siinä mielessä, että on karsittu verohuojennuksia ja verotukityyppisiä 
järjestelyjä. Toiseksi verolainsäädännössä on painotettu aiempaa enemmän omis-
tajien ja sijoittajien näkökulmaa yritysjohdon näkökulman sijasta.

Sisällöllisesti keskeisiä uudistusaskeleita on ollut korkotulojen lähdeveroa koske-
va lakiuudistus vuodelta 1990. Se merkitsi tietynlaista vastasuuntaa aiemmalle 
pankkitalletusten ja obligaatioiden verohuojennussääntelylle, jonka voimassaolo 
kuitenkin jatkui vuoteen 1995. Mainittu lähdeveroa koskeva uudistus on merkin-
nyt taitekohtaa talouden ja verotuksen kannalta, koska sillä tavoitteenasettelun-
sa mukaisesti avattiin tie korkokilpailulle. Toinen tärkeä osa tätä uudistusta oli 
siirtyminen korkotulojen verotuksessa tasaverokantaan aiemman progressiivisen 
– tosin harvinaisen – veron sijasta. Uudistuksen myötä verovapaat korot ovat käy-
tännössä hävinneet.

Osinkotulojen verotuksessa lakiuudistusten tausta-ajatuksena on ollut ajatus ve-
rotuksen neutraalisuudesta niin, että tuloverotuksessa ei suosittaisi mitään tiettyä 
pääomatulon lajia, toisin sanoen korkoja ja osinkoja verotettaisiin samalla tavoin. 
Osinkotulojen kahdenkertaisen verotuksen ongelmaan lainsäätäjä on tarkastelu-
jaksolla ottanut kahtalaisia kantoja. Vuosien 1969–1989 lainsäädännössä kahden-
kertaista verotusta torjuttiin osakeyhtiölle itselleen ja osingonsaajille suunnatuilla 

94 Kilpailunrajoituslain 8 §.
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huojennuksilla, vuodesta 1990 eteenpäin huojennus on kohdennettu vain osin-
gonsaajille.

Yhtiöveron hyvitysjärjestelmä – yhtenä esimerkkinä osinkojen verotuksesta – on 
ensin perustunut vuonna 1988 säädettyyn lakiin. Sen tavoitteena oli poistaa kah-
denkertainen verotus antamalla verohyvitysetu kokonaan osakkeenomistajalle. 
Uudistusta perusteltiin sijoittajien näkökulmalla ja kansainvälistymiskehityksellä; 
vastaavanlaisen sääntelyn otaksuttiin leviävän käyttöön myös muiden maiden ve-
rolainsäädännössä.

Vuoden 2005 lakiuudistuksessa tästä järjestelmästä kuitenkin jouduttiin luopu-
maan. Uudistuksen myötä palattiin sääntelyyn, jossa osinkotulosta verotetaan 
sekä yhtiötä että osingonsaajaa. Samalla palautettiin osittain verovapauksia koh-
distamalla osingonsaajille huojennuksia, vaikka verolainsäädännössä on muutoin 
pyritty eroon verovapaussääntelyistä.

Kenties merkittävin ja kauaskantoisin ajanjakson lakiuudistuksista on ollut vuoden 
1993 alusta toteutettu ns. eriytetty tuloverojärjestelmä. Sen ytimenä on kahtia-
jako ansiotuloihin ja pääomatuloihin sillä tavoin, että verotettavat tulot lasketaan 
erikseen eri tulolajeissa ja vähennykset voi pääsääntöisesti kohdistaa vain asi-
anomaiseen tulolajiin. Uuden järjestelmän merkityksen kannalta on olennaista, 
että ansiotulot kuuluvat progressiivisen verotuksen piiriin, kun taas pääomatuloja 
koskee tasaverokanta. 

Lainsäädäntökehityksen taustatekijöitä ja erityispiirteitä. Yritys- ja pääomavero-
lainsäädännön kehitystä 1985–2005 on ohjannut olennaisesti kansainvälisen ta-
louden kehitys. Sen ytimenä on jo 1970-luvulla käynnistynyt pääoma- ja rahoitus-
markkinoiden kehitys ja liberalisoituminen. Sen myötä globaalista sijoitustoimin-
nasta ja valuuttakaupasta on tullut yritys- ja pääomaverolainsäädännön keskeinen 
taustatekijä, johon eri valtioiden kansantalouksia ja verolainsäädäntöä sopeute-
taan.

Tähän kehityssuuntaan liittyy läheisesti verokilpailu lainsäädäntömuutoksia selit-
tävänä taustatekijänä myös Suomessa.95 Verokilpailussa paljon huomiota on koh-
distunut liikkuviin veropohjiin, minkä vuoksi juuri pääomatulojen verotus on ollut 
kehityksen etulinjassa. Kansainvälistä verokilpailua voi luonnehtia globaalin talou-
den vaatimusten vastineeksi verolainsäädännössä.96 

Vaikka kansainvälinen kehitys on olennainen verolainsäädännön kehityksen taus-
tatekijä, on kiinnostavaa, että Euroopan unionin vaikutus ei ole yritys- ja pääoma-

95 Verokilpailua voidaan tarkastella myös osana laajempaa sääntelykilpailua eri valtioiden tai muiden 
oikeudenkäyttöpiirien kesken. Ks. sääntelykilpailusta Tala 2005a, s. 58–62.

96 Ks. Kauko Wikströmin kirjoitus.
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verotuksen alalla ollut niin keskeinen kuin muilla edellä tässä jaksossa käsitel-
lyillä lainsäädäntölohkoilla. Tosin 1990-luvun puolivälissä yritysjärjestelydirektiivin 
kansallinen täytäntöönpano vaikutti elinkeinoverolakiin.97 Välillisessä verotukses-
sa, jota ei ole tässä tarkasteltu, unionin oikeuden vaikutus on ollut toista mitta-
luokkaa.

Yritys- ja pääomaverolainsäädännön valmisteluun ajanjaksolla 1985–2005 koh-
distuu useita kriittisiä huomioita. Ensiksi huomiota kiinnittää keskeisten lakiuu-
distusten perusteluina käytetyn argumentaation erittelemättömyys ja kapea-alai-
suus. Kansainväliseen verokilpailuun on vedottu usean uudistuksen keskeisenä 
perusteluna, mutta on jätetty analysoimatta tarkemmin, mitä erilaisia vaatimuksia 
se tarkkaan ottaen asettaa lainsäädännölle ja millä vaihtoehtoisilla tavoilla niihin 
voitaisiin vastata lainsäädännössä. Argumentaation kapea-alaisuus on näkynyt sii-
nä, että talouteen ja rahamarkkinoihin liittyvät perustelut ovat olleet hallitsevassa 
asemassa, kun taas esimerkiksi oikeudenmukaisuuteen tai veronmaksukykyyn liit-
tyvät perustelut ovat olleet syrjässä. Yksi yritys- ja verolainsäädännön muutamien 
keskeisten uudistusten valmistelun erityispiirre on myös ollut se, että niitä on laa-
dittu henkilökokoonpanoltaan suppean asiantuntijavalmistelun pohjalta.98

Ajanjakson lainvalmistelusta löytyy myös yksi melkoisen selväpiirteinen arviovirhe. 
Vuoden 1988 yhtiöveron hyvitysjärjestelmää koskeneessa valmistelussa otaksut-
tiin, että yhtiöveron hyvitysjärjestelmä on yleistymässä kansainvälisesti ja että 
omaksuttu järjestelmä on Suomelle edullinen neuvoteltaessa valtioiden kesken 
suhtautumisesta rajat ylittäviin osinkovirtoihin. Kun järjestelmästä vuonna 2005 
luovuttiin, keskeisiä perusteluja oli kuitenkin juuri se, että hyvitysjärjestelmä ei 
toimi rajat ylittävien osinkojen osalta. 

Yksi tarkasteltavan ajanjakson lakiuudistusten ongelma on ollut myös se, että 
yritys- ja pääomatuloja koskevaan lainsäädäntöön on useassa kohden omaksut-
tu sääntelyjä, jotka sopivat huonosti sääntelykokonaisuuteen (esimerkiksi käyt-
töomaisuusosakkeiden verovapaus; edustusmenojen vähennyskelpoisuuden leik-
kaus elinkeinoverolaissa; laskelmallinen osuus yritystulosta osana eriytettyä tulo-
verojärjestelmää). Näistä aiheutuu tulkinnallista epävarmuutta ja selviä paineita 
lainsäädännön uudistamiseen.

8.7 Perhelainsäädäntö

Lainsäädäntökehityksen pääkohtia. Yksityisoikeudellisen perhelainsäädännön 
keskeisiä osa-alueita ovat parisuhteita koskeva lainsäädäntö ja lapsioikeus. 
Parisuhdelainsäädännöllä on pitkäaikaiset perinteet, kun taas erityinen ja yhtenäi-

97 Direktiivi 90/434/ETY.
98 Ks. Kauko Wikströmin kirjoitus.
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nen lapsioikeudellinen lainsäädäntö on rakentunut Suomessa vasta 1970- ja 1980-
luvuilla. Se on muotoutunut pääosin nykysisältöiseksi jo 1980-luvun puoliväliin 
tultaessa eli tässä tarkasteltavan ajanjakson alkaessa.

Lapsioikeuden kehityksen merkkipaaluja on ollut jo vuonna 1976 voimaan tullut 
laki lapsen elatuksesta. Sen tärkeimpiä tavoitteita ovat olleet poistaa elatuksen 
määräytymisessä lapsen syntyperään perustunut aiempi erottelu sekä turvata 
lapselle riittävä elatus. Myöhemmin on tosin arvosteltu epämääräiseksi ja liian 
yleispiirteiseksi tapaa, jolla juuri elatuksen riittävyyttä koskeva sääntely on laissa 
toteutettu. Lapsen elatukseen läheisesti liittyvä elatusturvasääntely on uudistet-
tu kokonaisuutena lailla, joka tuli voimaan 1999. Näiden säädösten määrällistä 
merkitystä kuvaa osaltaan se, että lapsen elatusapua koskevien, viranomaisissa 
tai tuomioistuimissa käsiteltävien asioiden kokonaismäärä on nykyisin vuositasolla 
vajaat 40 000, ja määrä on kolminkertaistunut viimeisten 15 vuoden aikana.

Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta tuli voimaan 1984. Säädöksen kes-
keinen periaate on ollut korostaa lapsen etua ja sitä, että huolto ja tapaaminen 
ovat lapsen oikeuksia, eivät velvollisuuksia. Säädöksen toteuttamiseen liittyvä laki 
lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanosta on 
uudistettu kokonaan 1996 voimaan tulleella lailla.

Lapsioikeuden kehityksessä voidaan erotella kolmenlaisia yleisiä peruspiirteitä. 
Perheen autonomian korostamisesta on siirrytty lapsen autonomian ja integri-
teetin korostamisen suuntaan. Lapsia koskeva sääntely rakentuu syntyperästä 
riippumattomalle tasa-arvoisuuden periaatteelle. Kaikkiaan alan sääntelyä leimaa 
lapsen edun vahva korostus.

Parisuhdelainsäädännön keskeinen osa, avioliittolainsäädäntö, on ollut voimas-
sa 1930-luvun alusta. Siihen on tehty verraten harvalukuisia uudistuksia yleensä 
ja erityisesti tarkasteltavalla ajanjaksolla. Periaatteessa ja käytännössä tärkeä on 
kuitenkin ollut vuonna 1988 toteutunut, avioliiton solmimista ja purkamista kos-
kevien säännösten uudistus. Sen tavoite on ollut tehdä mahdolliseksi purkaa halli-
tusti sovitellen avioliitot, joiden jatkaminen on toivotonta, sekä hillitä riitaisia ja pi-
kaeroja. Tähän pääsemiseksi luovuttiin syyllisyysperiaatteesta eron perusteena ja 
mahdollistettiin avioero pääsääntöisesti kuuden kuukauden harkinta-ajan jälkeen. 
Sen sijaan aviovarallisuussuhteita koskeva sääntely on säilynyt pääsisällöltään ja 
perusratkaisuiltaan entisellään tarkasteltuna ajanjaksona.

Avoliittojen osuus parisuhdemuotona on yleistynyt ja kehitys jatkuu samaan suun-
taan; viidennes kaikista parisuhteista on avoliittoja. Nykyisin yli puolet esikoislap-
sista syntyy avioliiton ulkopuolella, useimmiten juuri avoliitoissa. Nimenomaista, 
avoliittojen varallisuussuhteita koskevaa lainsäädäntöä ei ole kuitenkaan toistai-
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seksi laadittu. Avopuolisoilla ei ole myöskään toisiinsa nähden lakimääräistä pe-
rintöoikeutta.

Samaa sukupuolta olevien parisuhdetta koskeva laki rekisteröidystä parisuhtees-
ta, jossa on vahvoja pohjoismaisia vaikutteita, tuli voimaan 2002. Suhteen solmi-
misen ja oikeusvaikutusten sääntelyssä on tukeuduttu olennaisesti avioliittolain 
säännöksiin.

Lainsäädäntökehityksen taustatekijöitä ja erityispiirteitä. Perheoikeudellisen lain-
säädännön kehitys viime vuosikymmeninä on määräytynyt vahvasti kansallisista 
tekijöistä, vaikkakin pohjoismaiset ja muutkin kansainväliset impulssit ovat myös 
vaikuttaneet kehitykseen.

Lainsäädäntökehityksen taustalla ovat olleet perhe-elämän ja perhemallien muu-
tokset parin – kolmen viime vuosikymmenen aikana. Talouden ja kulttuurin muu-
tokset ovat puolestaan olleet näiden muutosten taustalla. Avoliittojen yleistymi-
nen, eronneisuuden lisääntyminen, uusperheet ja samaa sukupuolta olevien pari-
suhteet ilmentävät osaltaan näitä muutoksia.

Perhelainsäädännön tila ja kehitys on kunakin aikana myös hyvin arvosidonnaista. 
Erillisen lapsilainsäädännön syntyminen 1970- ja 1980-luvuilla sekä avioerosään-
nösten muutos 1988 ovat avanneet tietä aiemmasta poikkeavalle perheajattelulle 
ja ilmentäneet sitä. Yhtäältä on ollut kyse ydinperheen tehtävistä ja suhteesta yh-
teiskuntaan, toisaalta ydinperheen suhteesta muihin perhemuotoihin. Kehityksen 
yksi päälinja kiteytyy siihen, että avioliitolle rakentuvan ydinperheen, jonka muo-
dostavat isä, äiti ja lapset, rinnalle on lainsäädännön taustaperiaatteeksi noussut 
useampia vaihtoehtoja salliva ydinperheajattelu. Yhden huoltajan perheiden ase-
man vahvistaminen ja samaa sukupuolta olevien parisuhteiden sääntely pohjau-
tuvat maltilliseksi luonnehditulle perhekäsitykselle, jossa lainsäätäjä ei aseta eri 
perhemuotoja keskenään eriarvoiseen asemaan.

Perhelainsäädännön kehitystä koskevassa Marjukka Litmalan artikkelissa päädy-
tään siihen, että nykyinen lainsäädäntö on joiltakin osin jähmettynyt ja jo jää-
nyt jälkeen arvomaailman, asenteiden ja käsitysten muutoksesta.99 Tämä puoltaa 
alan sääntelyn kattavaa uudelleenarviointia. Parin viime vuosikymmenen uudis-
tuksia on leimannut myös tietynlainen satunnaisuus; joihinkin osakysymyksiin on 
tartuttu, toisia on taas jäänyt oudosti järjestelmällisen lainvalmistelun ulkopuo-
lelle. Yhtenä selittävänä tekijänä on nostettu esiin lainsäädännön toimivuutta ja 
vaikutuksia koskevan empiirisluonteisen pohjatiedon osittaisuus ja vajavaisuus.

99 Ks. Marjukka Litmalan artikkeli.
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Arvojen ja lainsäädännön yhteyksistä perhelainsäädännön kehityksessä on näh-
tävissä kiinnostava esimerkki.100 Vuonna 1992 viidennes tai neljännes väestös-
tä sanoi mielipidetutkimuksen mukaan hyväksyvänsä samaa sukupuolta olevien 
parisuhteen rekisteröinnin, kun vastaava osuus oli 10 vuotta myöhemmin ja lain 
tullessa voimaan kaksi kolmannesta. Mielipiteiden muutos on epäilemättä yhtey-
dessä aihetta koskevaan julkiseen keskusteluun, lainvalmisteluun sekä lainsäätä-
misprosessiin. Avoimeksi jää silti kysymys siitä, missä määrin juuri keskustelu ja 
lainlaadintaprosessi ovat muokanneet yleisön käsityksiä ja missä määrin ne ovat 
ilmausta muista vaikuttavista tekijöistä.

8.8 Velkaongelmien hallintaa koskeva lainsäädäntö

Pääkohtia lainsäädäntökehityksestä. 1980-luvun lainsäädäntökehityksen tärkeä 
uudistus velkaongelmiin liittyen oli vuonna 1986 voimaan tullut kuluttajansuoja-
lain uusi luku kulutusluotoista. Siinä säänneltiin pääasiassa kulutusluottoja koske-
vaa tietojenantoa sekä yksittäisiin luottosuhteisiin liittyen sopimusehdoista, velal-
lisen maksuviivästyksen lieventämismahdollisuuksista ns. sosiaalisen suorituses-
teen varalta sekä tiettyjen perintäkeinojen (ns. tratan käyttö) kiellosta.

Velkaongelmien hallintaan liittyi epäsuorasti vuonna 1988 voimaan tullut henkilö-
rekisterilaki. Sen myötä väheni luottotietorekistereihin sisältyvä tieto, jota luoton-
antaja saattoi käyttää arvioidakseen luotonhakijan maksukykyä.

Velkaantumiseen liittyvät ongelmat lisääntyivät ja tulivat entistä vakavimmiksi 
1990-luvun taitteessa, jolloin vaikeuksiin joutuneista velallisista tuli nopeasti tär-
keä yhteiskuntapolitiikan kohderyhmä. Vuonna 1993 voimaan tullut velkajärjeste-
lylaki merkitsi velkaongelmien hallinnan strategioissa perinpohjaista muutosta ja 
oli kaikkiaankin tärkeä lainsäädäntöinnovaatio. Vastaavanlaisia uudistuksia toteu-
tettiin samoihin aikoihin useimmissa kehittyneissä Euroopan maissa, osin ennen 
kuin Suomessa, osin myöhemmin. Velkajärjestelylain tarvetta koskevien käsitys-
ten kypsymistä kuvastaa osaltaan se, että laki hyväksyttiin eduskunnassa yksimie-
lisesti, vaikka vielä lakia laadittaessa oli esillä monia erimielisyyksiä.

Velkajärjestelylaki rakentuu aiemmasta poikkeavaan käsitykseen velkaongelmis-
ta, niiden taustasyistä ja soveliaista korjauskeinoista. Velkajärjestelyssä maksu-
kyvyttömän henkilön, joka täyttää laissa lähemmin täsmennetyt edellytykset eikä 
asiassa ole lain tarkoittamia esteitä, kaikki velat ja maksuvelvoitteet järjestellään 
keskitetysti samassa menettelyssä. Toinen pääperiaate on velallisen maksusuori-
tusten mitoittaminen järjestelyn myötä velallisen todellisen maksukyvyn mukaan, 
mikä johtaa käytännössä maksukyvyttömän henkilön velvoitteiden alentamiseen. 
Velkajärjestelyn perusideoita on myös velallisen maksusuoritusten ajoittaminen 

100 Ks. Litmalan kirjoitus, s. 113.



71

maksuohjelmassa määräajaksi, useimmiten viideksi vuodeksi ns. tavallisten vel-
kojen osalta. Maksuohjelman suoritettuaan velallinen vapautuu kokonaan siihen 
sisältyneistä maksuvelvoitteistaan ja saa näin mahdollisuuden ns. uuteen alkuun. 
– Velkajärjestelylakia on sittemmin sekä tiukennettu (vuoden 1997 muutos) että 
löysennetty (vuoden 2003 muutos).

Velkajärjestelyjen toteuttaminen käytännössä vaatii välttämättä velallisia avustavi-
en neuvontapalvelujen järjestämistä. Lain voimassaolon alkuvuosina toiminnasta 
huolehdittiin julkisella rahoituksella osin oikeusaputoimen, osin sopimuspohjaisten 
järjestelyjen avulla, kunnes vuonna 2000 tuli voimaan laki talous- ja velkaneuvon-
nasta. Sillä pyritään velkajärjestelyjen ohella antamaan velallisille muutoinkin tie-
toja, neuvoja ja apua. Vuonna 2004 talous- ja velkaneuvontaa antoi 61 yksikköä.
Velkajärjestelylainsäädännön jälkeen 1990-luvun loppupuolelta lukien velkaongel-
mien hallintaan liittyvää sääntelyä on uudistettu vilkkaasti ja usealla osa-alueella: 
perintälaki (1999), takauslainsäädäntö (1999), kuntien sosiaalista luototusta kos-
keva lainsäädäntö (2002), ulosottovelkojen säätäminen määräaikaisiksi (2003) ja 
velkojen vanhentumisaikojen tarkistus (2003). Tulossa lienee lisää samansuuntai-
sia uudistuksia. Soft law -tyyppisiä velkaongelmien hallintakeinoja, joissa julkinen 
valta on ollut osallisena tai rahoittajana, ovat olleet esimerkiksi Takuu-säätiön toi-
minta takauslainojen myöntäjänä velallisen auttamiseksi sekä valtion ja pankkien 
määräajan kestänyt velkasovinto-ohjelma.

Velkaongelmien hallintaa koskevaa kehitystä on luonnehdittu Vesa Muttilaisen ar-
tikkelissa niin, että melko lyhyessä ajassa on luotu miltei tyhjään tilanteeseen 
monipuolinen keinovalikoima.101 Kehityksen ajatuksellisena ja ajallisena käänne-
kohtana on ollut velkajärjestelylain säätäminen. Toisaalta nykyistä monipuolista 
keinovalikoimaa voi luonnehtia tilkkutäkkimäiseksi ja ainakin velalliselle vaikea-
selkoiseksi.

Kehityksen taustatekijöitä ja erityispiirteitä. Velkaongelmien hallintaa koskevan 
lainsäädäntökehityksen keskeisin taustasyy on ollut luotonkäytön ja velkaongel-
mien olennainen kasvu rahoitusmarkkinoiden 1980-luvun jälkipuolella tapahtu-
neen vapautumisen myötä. Samoihin aikoihin alan tutkimuksessa alettiin kiinnit-
tää huomiota velkaongelmien kasvun ensimmäisiin merkkeihin. 1990-luvun tait-
teesta eteenpäin Suomen oloissa poikkeuksellinen taloudellinen lama, korkotason 
kehitys, rahanarvon muutokset ja valuuttalainat toivat velkaantumiseen liittyvät 
yksityishenkilöiden ongelmat nopeasti yleiseen tietoisuuteen.

Samanaikaisesti käsitys velkaongelmien taustasyistä ja luonteesta monipuolistui 
ja syveni aiempaan verrattuna, kuten edellä todettiin. Velallisen maksuhalutto-
muus tai alun perin harkitsematon ja liiallinen velanotto nähtiin vain osaksi vel-
kaongelmien kokonaiskuvaa. Velkaongelmien käytännössä tärkeimpiä osatekijöitä 

101  Ks. Vesa Muttilaisen artikkeli. 
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ovat olleet yritysvelat ja elinkeinotoimintaa varten annetut takaukset, jotka tu-
levat konkurssitilanteessa velallisen hoidettaviksi, työttömyydestä ja sairaudesta 
aiheutuneet maksukyvyttömyystilanteet, asuntovelkojen ongelmat, jotka kärjis-
tyivät asuntojen hintojen alettua, sekä maatalouden harjoittajien velkaongelmat. 
Velkaongelmat eivät ole rajoittuneet vain perinteisten köyhien ja ulosoton tyypilli-
simpien asiakkaiden piiriin. 

On hyvä muistaa, että myös monessa muussa Euroopan kehittyneessä valtios-
sa koettiin noihin aikoihin samantapainen kehitys, joka tosin lienee kohdannut 
Suomea epätavallisen kovasti. Myös muissa maissa otettiin käyttöön ideoiltaan 
samantyyppisiä velkaongelmien hallintakeinoja kuin Suomessa, niin kuin edellä 
todettiin. Velkaongelmien kasvu ja vakavuus sekä kehityksen kansainvälinen taus-
ta selittänevät yhdessä sitä, että Suomessa syntyi suhteellisen lyhyessä ajassa 
riittävä yhteisymmärrys ja poliittinen tahto velkaongelmien korjaamiseen moninai-
sella keinovalikoimalla. Siihen kohdistuneet ensi reaktiot olivat monessa tapauk-
sessa alkuun kriittisiä ja epäileviä, ja keinojen  peruspiirteet lienevät olleet useille 
lainlaadintaprosessiin jollakin tapaa osallistuneille tai sitä kommentoineille jok-
seenkin tuntemattomia vielä muutamaa vuotta ennen lain voimaantuloa.  Tästä 
riippumatta voitaneen pitkälle yhtyä artikkelissa esitettyyn arvioon, jonka mukaan 
jälkikäteen arvioiden Suomen olisi pitänyt reagoida nopeammin velkaongelmien 
lisääntymiseen 1980-luvulla.102

Vuosina 1993–2004 on 81 000 yksityishenkilöä hakenut velkajärjestelyä, joka 
kahdeksas hakemus on hylätty, kaikkiaan 63 000 velkajärjestelyä on aloitettu ja 
vuoteen 2005 mennessä 40 000 henkilöä on vienyt loppuun maksuohjelmansa ja 
vapautunut näin järjestelyn kohteena olleista maksuvelvoitteistaan. Vuonna 2004 
on 4 000 henkilöä hakenut velkajärjestelyä. Tämä osoittanee, että nykytyyppisen 
talouden ja luotonkäytön oloissa velkajärjestelyn tyyppistä sääntelyä tarvitaan py-
syväluonteisesti. 

Velkajärjestelylainsäädännöstä on tärkeää todeta myös luotonantajien toimintaan 
ulottuneet vaikutukset.103 Velkajärjestelylaki näyttää vaikuttaneen ensinnäkin luo-
tonantovaiheeseen, siinä tehtäviin selvityksiin velallisen maksukyvystä ja niihin 
nojaavaan harkintaan. Toiseksi luotonantaja- ja velkojatahojen toimintatapoihin 
velkaongelmien ilmettyä ja erilaisten järjestelykeinojen käytössä on tullut aiempaa 
laajempaa osaamista ja valmiutta erityyppisten keinojen hyödyntämiseen.

Velkajärjestelylain yksi kiinnostava yleisluonteinen vaikutus on ollut se, että mo-
nien velka- ja luottoasioiden kanssa toimivien tahojen (mm. viranomaiset, luoton-
antajat, tuomarit, osa lakimieskuntaa, tutkijat, velallisten etuja ajavat järjestöt) 
tieto ja ymmärrys velkaongelmista ja niiden korjaamiskeinoista sekä ammattitaito 

102  Muttilaisen artikkeli, s. 181.
103  Ks. Muttilainen, s. 153–154.
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velkaantumiseen liittyvien erilaisten kysymysten käsittelemisessä ovat kokonaan 
eri tasolla kuin 1990-luvun taitteessa. On syntynyt myös uusia, velkakysymys-
ten hoitoon erikoistuneita ammattiryhmiä (talous- ja velkaneuvojat, selvittäjät). 
Tällaisilla lainsäädännön välillisillä vaikutuksilla voi olla sääntelyn ja velkaongel-
mien hallintastrategioiden tuloksellisuuden kannalta kauaskantoisia vaikutuksia, 
joita lakeja valmisteltaessa ja säädettäessä ei usein osata ottaa lukuun.

8.9 Siviiliprosessilainsäädännön kehitys

Lainsäädäntökehityksen pääkohtia. Koko prosessioikeus, prosessioikeudellinen 
lainsäädäntö ja tuomioistuinten toiminta on kokenut Suomessa voimakkaan mur-
roksen vuosien 1985–2005 välisenä aikana. Ajanjaksolle ovat olleet leimallisia 
sekä laajat ja perustavanlaatuiset uudistukset että useat suppeat lakimuutokset; 
esimerkiksi oikeudenkäymiskaareen on tehty ajanjakson kuluessa 45 muutosta. 
Näiden seurauksena sääntelystä on muotoutunut lakiteknisesti sekava, vanhaa ja 
uutta ainesta sisältävä vaikeaselkoinen kokonaisuus.104

Vuonna 1993 voimaan tullutta alioikeusuudistusta voidaan pitää tämän lain-
säädäntölohkon tärkeimpänä muutoksena. Sen keskeisiä osia ovat olleet alioi-
keuksien yhtenäistäminen käräjäoikeuksiksi, siviiliprosessin uudistaminen mel-
ko perinpohjaisesti ja oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskenut uudistus. 
Oikeudenkäyntisäännösten uudistuksella tähdättiin suulliseen, välittömään ja 
keskitettyyn menettelyyn. Menettely vaiheistettiin aiemmasta poiketen suulliseen 
valmisteluun, kirjalliseen valmisteluun ja pääkäsittelyyn. Oikeudenkäyntikuluja 
koskevan uudistuksen pääidea oli turvata jutun voittaneelle osapuolelle korvaus 
useammin kuin aiemmassa järjestelmässä. Alioikeusuudistusta oli pidetty monilla 
tahoilla tarpeellisena oikeastaan jo koko 1900-luvun ajan, ja sitä oli valmisteltukin 
parisen vuosikymmentä.

Uudistus ei ole johtanut kaikilta osin tarkoitettuihin tuloksiin, kuten jäljempänä to-
detaan. Tämän vuoksi siviiliprosessia on jouduttu uudistamaan tarkistamalla sekä 
menettelysääntöjä (2003) että säännöksiä oikeudenkäyntikulujen korvaamises-
ta (1999). Tarkistuksilla ei ole uudelleenarvioitu eikä muutettu alioikeusuudistuk-
sen päätavoitteita, vaan enemmänkin on pyritty varmistamaan niiden toteutumi-
nen aiempaa tehokkaammin tai paremmin. Osaksi näissä pyrkimyksissä on myös 
onnistuttu. Toisaalta uudistuksen tavoitteiden kannalta on huolestuttavaa, että 
esimerkiksi oikeudenkäyntikulujen kasvusuunta on jatkunut eikä huoli ns. pro-
sessikynnyksen noususta esteenä turvautua oikeudenkäyntiin ole edelleenkään 
väistynyt.

104 Ks. Kaijus Ervastin artikkeli.
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Yhteydessä siviiliprosessiuudistukseen on julkista oikeusapua koskeneen lainsää-
dännön uudistus, joka on edennyt kahtena askeleena, vuosina 1998 ja 2002 voi-
maan tulleina lakiuudistuksina. Niiden päätavoitteita ovat olleet turvata oikeus-
apuun käytettävien julkisten resurssien riittävyyttä ja tehokasta käyttöä sekä 
erityisesti jälkimmäisessä uudistuksessa laajentaa oikeusavun asiakaspiiriä kes-
kituloisiin ryhmiin. Arviointitutkimuksen valossa tavoitteenasettelussa on osaksi 
onnistuttu, mutta samalla näyttää syntyneen myös ei-tarkoitettuja vaikutuksia.105

Periaatteelliselta kannalta kiinnostava, siviiliprosessiin liittyvä lakiuudistus on ollut 
vuoden 2006 alusta voimaan tullut laki riita-asioiden sovittelusta. Sen keskeisiä 
tavoitteita ovat olleet laajentaa tuomioistuimen käytettävissä olevaa menettelyva-
likoimaa, luoda oikeudenkäyntiä halvempi, nopeampi ja yksinkertaisempi menet-
tely, auttaa saavuttamaan sovittelulle tunnusomaisia etuja (esimerkiksi osapuol-
ten suhteiden ylläpitäminen ja lopullisen ratkaisun saaminen nopeasti) ja alentaa 
prosessikynnystä, johon viime vuosien muissakin uudistuksissa on tähdätty.

Kehityksen taustatekijöitä ja erityispiirteitä. Alioikeusuudistuksen pitkäkestoinen 
valmistelutyö on ollut oikeusministeriön lainvalmistelijoiden, virkamiesten ja tuo-
mareiden tehtävänä; juuri muita työhön ei osallistunut. Tämä tietty valmistelu-
pohjan kapeus kiinnittää huomiota myös verrattaessa hanketta samoihin aikoihin 
toteutettuun rikoslakiuudistukseen, jonka valmisteluun osallistui selvästi laaja-
alaisempi ja monipuolisempi ryhmä. Kaijus Ervastin artikkelissa lainvalmistelun 
ohuutta ja siihen osin liittyen tietopohjan puutteita pidetään yhtenä selitykse-
nä asetettujen tavoitteiden vajavaiselle toteutumiselle ja todetuille, odottamatto-
millekin vaikutuksille.106 2000-luvulla prosessilainsäädännön valmistelu on saanut 
impulsseja aiempaa laajemmalta pohjalta, muun muassa Tuomioistuinlaitoksen 
kehittämiskomiteasta. 

Valmisteluprosessin pitkä kesto näyttää olleen myös yhteydessä siihen, että alioi-
keusuudistuksen tausta-ajattelussa ja tavoitteistossa tapahtui valmistelun ja ajan 
kulumisen myötä muutoksia. 1970-luvulla oli korostunut näkökulma, jossa tuo-
mioistuimia tarkasteltiin paljolti ulkopuolisen yhteiskunnan näkökulmasta ja pai-
notettiin oikeusturvaa ja oikeuksien tosiasiallisia saantimahdollisuuksia. Tultaessa 
hallituksen esitykseen 1990-luvun alussa etusijalle nousi vuorostaan tuomioistuin-
laitoksen sisäinen näkökulma ja toiminnan tehokkuuden tähdentäminen. 

Alioikeusuudistuksen jälkeen siihen liittyneen keskustelun ja arvioinnin tärkeiksi 
kysymyksiksi on noussut erityisesti kolme teemaa: tuomioistuimeen saapuvan jut-
tumäärän laskukehitys, oikeudenkäyntikulujen määrän kasvu ja epäilyt siitä, että 
uudistusten myötä ainakin yksityishenkilöiden kynnys saattaa asiansa riita-asiain 
oikeudenkäyntiin on noussut (jo mainittu ns. prosessikynnys). Vaikuttaa siltä, että 

105 Ks. Litmala M. & Alasaari, K. Köyhäinavusta kansalaisoikeudeksi. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitok-
sen julkaisu 211 (2004) ja Ervastin artikkeli.

106 Ks. Ervastin artikkeli.
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mainittujen kehityspiirteiden tai ongelmien taustalla on useita erilaisia tekijöitä, 
mutta yhtenä niistä kuitenkin myös toteutetut lakiuudistukset. Kuten edellä to-
dettiin, näihin ongelmiin puuttuminen on ollut yhtenä taustasyynä myös useissa 
alioikeusuudistuksen jälkeisissä prosessilainsäädännön muutoksissa.

Tuomioistuimia koskevalle sääntelylle on tyypillistä, että siihen on käytettävä ni-
menomaan lainsäädäntöä, joka on melko tarkkarajaista ja sisältää vain varovasti 
joustomahdollisuuksia. Tähän johtavat ennen muuta tuomioistuinten riippumat-
tomuus, yhdenvertaisuuden ja yhtenäisyyden sekä oikeusturvan varmistaminen. 
Tämä määrittää osaltaan myös niitä yleisiä sääntelystrategioita, joita voidaan 
käyttää nimenomaan tuomioistuinlaitoksen yhteydessä. Sen ohella tuomioistuin-
ten toiminnan kehittämisessä on kuitenkin hyödynnetty myös koulutusta, jota 
alioikeusuudistukseen liittyen järjestettiin epätavallisen laajasti, ja muun muassa 
tuomioistuinlaitoksen sisällä käynnistyneitä laatuhankkeita.

Siviiliprosessilainsäädäntö ja sen kehittämissuunta pohjautuu edelleen valtaosin 
kansalliseen harkintaan, vaikkakin ihmisoikeussopimusten ja nykyisen perus-
tuslain säännöt oikeudenmukaisesta oikeudenkäynnistä ovat sääntelyn yleisenä 
taustakehikkona. Alioikeusuudistuksen säännöksille oikeudenkäyntimenettelystä 
oli vahvana esikuvana ruotsalainen prosessi. Julkisen oikeusavun järjestelmä on 
nykyhahmossaan kansainvälisessä vertailussa omaperäinen, eikä sille löydy lä-
heistä vertailukohtaa. Vuonna 2006 voimaan tullut tuomioistuinsovittelu on selkeä 
säädöspoliittinen innovaatio, johon on saatu vaikutteita Norjasta ja Tanskasta ja 
jolla on kytkentöjä myös vaihtoehtoisen riidanratkaisun ja sovittelun kehittämi-
seen Euroopan unionissa. Tämä uudistus on kiinnostava myös siksi, että idea on 
paljolti noussut ja kehittynyt käytännön tuomarikunnassa ja edennyt sitä kautta 
lainvalmistelun ja poliittisen päätöksenteon tasolle. Tutkimuksessa tuomioistuin-
sovittelu-uudistusta on luonnehdittu yhdeksi esimerkiksi oikeuden yleisestä priva-
tisoitumiskehityksestä.107 

Siviiliprosessilainsäädännön uudistukset 1990-luvulta eteenpäin poikkeavat 
monesta muusta lainsäädäntöalasta siinä, että uudistusten implementoin-
tia ja vaikutuksia on seurattu tutkimustoiminnan avulla epätavallisen kattavas-
ti. Tutkimushavainnoilla on ollut myös vaikutusta oikeuspoliittiseen keskusteluun 
sekä niihin lakimuutoksiin, joilla on pyritty korjaamaan havaittuja ongelmia ja pa-
rantamaan asetettujen perustavoitteiden toteutumista. Eduskunnan lakivaliokun-
nan rooli sekä lain seurannan vauhdittajana että aktiivisena toimijana säännösten 
muotoamisessa on niin ikään ollut huomionarvoista tämän alan lainsäädännössä.

107 Ibid.
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8.10 Toimeentulotuen sääntely

Lainsäädäntökehityksen pääkohtia. Toimeentulotuki on viimesijainen etuus, joka 
on tarkoitettu yksilöille ja perheille sen varalta, etteivät nämä kykene hankki-
maan toimeentuloaan muulla tavalla. Tarkastelujakson alussa toimeentulotuki oli 
säännelty vuonna 1984 voimaan tulleella sosiaalihuoltolailla. Se sisälsi säännöksiä 
paitsi etuudesta myös menettelystä, viranomaistoiminnasta ja muutoksenhausta. 
Tuen määrän yleiset perusteet eli sen sisältö oli määritetty valtioneuvoston pää-
töksellä. 

Toimeentulotuen määrä nousi 1980-luvun myötä suhteessa kansaneläkkeeseen. 
Valtioneuvoston päätöksiä tuen laajuudesta uudistettiin 1980- ja 1990-luvuilla 
useasti, yhtenä pyrkimyksenä tasata tuen alueellisia eroja. Toimeentulotuen saa-
jien määrä nousi tuona aikana merkittävästi verrattuna aiempaan, huoltoapulakiin 
perustuneeseen järjestelmään. Taloudelliseen lamaan liittyneenä huippuvuotena 
1995 toimeentulotukea saivat 350 000 kotitaloutta ja 610 000 henkilöä.

Alan lainsäädäntö uudistettiin kokonaisuudessaan 1998, jolloin tuli voimaan laki 
toimeentulotuesta. Lakia on sittemmin 2000-luvulla muutettu useaan kertaan. 
Tuoreimmat muutokset ovat tulleet voimaan 2006 vuoden alusta. Muutoksilla on 
pyritty muun muassa tehostamaan ehkäisevän toimeentulotuen käyttöä, lisää-
mään tuen vastikkeellisuutta, jolla tarkoitetaan tuen saajalta edellytettävää vas-
tasuoritusta (esimerkiksi pyrkimystä kuntoutua tai työllistyä) ja katkaisemaan pit-
käaikaistyöttömyyttä.

Ajanjaksona 1985–2005 toimeentulotukea koskevan lainsäädännön rakenne on 
muuttunut olennaisesti. Toimeentulotuki säännellään kokonaisuudessaan lakita-
solla. Lainsäädännöllä on kiinteät kytkennät perus- ja ihmisoikeussääntelyyn, ku-
ten jäljempänä todetaan. Tutkimustoiminnassa toimeentulotukisääntelyn kehitystä 
on pidetty osana yhteiskunnassa etenevää laajempaa oikeudellistumisprosessia.
 
Toimeentulotukilainsäädännön kehitys on seurannut yleistä taloudellista tilannetta, 
sosiaalipoliittisia trendejä ja sosiaalipolitiikan perustan muutoksia. Lainsäädännön 
tavoite on kuitenkin pysynyt samankaltaisena. Toimeentulotuen taso on noussut 
merkittävästi. Tuen käytössä on tapahtunut rakenteellista muutosta siinä merki-
tyksessä, että alun perin tuki on ajateltu tilapäiseksi avuksi, mutta nykyisin on 
kasvava määrä pitkäaikaisia tuen saajia. Tukea myönnetään usein samanaikaisesti 
työmarkkina- ja asumistuen kanssa.

Kehityksen taustatekijöitä ja erityispiirteitä. Toimeentulotuen sääntelyn taustalta 
erottuu selkeästi kytkentöjä sekä yleiseen talouskehitykseen että kullekin ajalle 
ominaisiin yhteiskuntapoliittisiin ja ideologisiin virtauksiin. 1980-luvulla säädetyn 
sosiaalihuoltolain taustalla oli pyrkimys hyvinvointiyhteiskunnan vahvistamiseen, 
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suotuisa talouskehitys, joka vaikutti yleisestikin sosiaaliturvalainsäädäntöön, ja 
ajattelutapojen muutos, jossa korostettiin aiempaan verrattuna yleisen holho-
uksen ja viranomaisten asioihin puuttumisvallan purkamista. 1990-luvun lopulla 
säädetyn toimeentulotukilain taustalla olivat muun muassa tuen saajien kasvanut 
määrä sekä pitkäaikaistyöttömyydestä aiheutuneet ongelmat. 2000-luvulle tulta-
essa on Pentti Arajärven mukaan merkkejä alan sääntelyn paradigmamuutokses-
ta sen myötä, että tuen saannin vastikkeellisuutta on alettu korostaa.108 Samoin 
lainsäädännössä on lisätty kannustavia elementtejä. Ne ovat tulosta talous- ja 
sosiaalipolitiikan sekä toisaalta työllisyys- ja sosiaalijärjestelmän vuorovaikutusta 
korostaneesta lähestymistavasta. Sitä on painotettu alan keskustelussa jo 1980-
luvun jälkipuolelta lukien muun muassa ns. kannustinloukkujen erittelyssä.

Alan lainsäädännön kehittämisen taustalla on ollut paitsi ajoittain kiivasta ja kär-
kevää yhteiskuntapoliittista keskustelua ja kiistelyä myös runsaasti erilaisten sosi-
aalipolitiikan, vähimmäistoimeentulon, hallinnon ja toimintatapojen mallien sekä 
vaihtoehtojen selvittelytyötä. Myös jo toteutettujen hankkeiden ja uudistusten to-
teutumista on seurattu laajasti erilaisilla selvityksillä. Kiinnostava esimerkki on ollut 
myös kokeilu kunnan toimeentulotehtävien siirtämisestä Kansaneläkelaitokselle. 
Se toteutettiin määräaikaisella lailla 1993–1997.

Sosiaalioikeudelliselle sääntelylle 1990-luvun alkupuoli on merkinnyt selvää mur-
rosta. Sen taustatekijöitä ovat olleet liittyminen Euroopan neuvoston ihmisoike-
ussopimukseen ja uusien taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten perusoi-
keuksien sisällyttäminen perustuslakiin ensin 1995 sekä samansisältöisinä uuteen 
perustuslakiin. Toimeentulotuen kannalta keskeinen on perustuslain 19 §:n 1 mo-
mentin säännös, joka turvaa kaikille ja ehdottomana oikeuden välttämättömään 
toimeentuloon ja huolenpitoon. Toimeentulotukea koskevan lainsäädännön kan-
nalta tärkeä on Euroopan sosiaalinen peruskirja, joka tuli voimaan 1991 ja uu-
distettuna 2002. Se ei tosin vähimmäisturvan osalta aiheuttanut lakimuutoksia. 
Kaikkiaan ihmisoikeussopimusten määräyksiä sosiaaliturvan tasosta on luonneh-
dittu vaihteleviksi ja ylimalkaisiksi.109 Perus- ja ihmisoikeusteemoihin liittyvät myös 
ne parannukset, joita toimeentulotukisääntelyn on tehty asiakkaan muutoksenha-
kumahdollisuuksien parantamiseksi jo sosiaalihuoltolaissa. 

108 Ks. Pentti Arajärven artikkeli.
109 Ibid.
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9 Päätelmiä Suomen lainsäädäntökehityksestä 1985–2005

Suomen lainsäädäntökehitykselle ovat olleet keskeisiä vuosina 1985–2005 seuraa-
vat kuusi piirrettä.

1. Lainsäädäntötoiminnan institutionaalinen muutos. Merkittävin ja kauas-
kantoisin Suomen lainsäädäntötoiminnan muutos on kohdistunut siihen insti-
tutionaaliseen kehykseen ja järjestelmään, jossa säädettyä oikeutta luodaan. 
Suurin yksittäinen institutionaalinen muutos johtuu niistä sääntelyistä ja meka-
nismeista, joilla on määritetty Suomen oikeusjärjestelmän suhde Euroopan 
unioniin sekä Euroopan ihmisoikeussopimukseen ja sen soveltamisjärjestel-
mään – Eurooppa-oikeuteen laajassa merkityksessä ymmärrettynä.

 Euroopan unionin jäsenyys on muuttanut Suomen lainsäädäntötoiminnan insti-
tutionaalista kehystä ja järjestelmää ennen muuta kolmessa suhteessa. Suomi 
on siirtänyt unionille usealla sektorilla lainsäädäntövaltaa, jota unioni käyttää 
perustamissopimusten määräämällä tavalla pääasiassa omien keskeisten sää-
dösinstrumenttiensa eli asetusten, direktiivien ja puitepäätösten välityksellä. 
Näillä unionin instrumenteilla on etusija suhteessa siihen harkintaan ja liik-
kumavaraan, joka on suomalaisen lainsäätäjän käytettävissä. Toiseksi unioni 
vaikuttaa eri alojen toimintapolitiikkojensa kautta suomalaisen lainsäädäntö-
toiminnan sisältöön. Kolmanneksi Suomi on EU-oikeuden lojaliteettiperiaatteen 
johdosta velvollinen käyttämään lainsäädäntövaltaansa kaikilla aloilla tavalla, 
joka on sopusoinnussa Euroopan unionin oikeuden kanssa.

 Euroopan unionin vaikutus ilmenee nykyisin arviolta yli puolessa, kahdessa kol-
manneksessa laajoja, relevantteja lakiuudistuksia. On tosin huomattava, että 
näissä uudistuksissa on usein vaihtelevasti mukana myös eri suuruisia, selke-
ästi kansallisia uudistamistarpeita. Vastaavasti neljännes tai viidennes laajoista 
lakiuudistuksista toteutuu irrallaan unionin oikeuden ohjauksesta, tosin edellä 
mainittu lojaliteettiperiaate huomioon ottaen.

 Euroopan unionin jäsenyydestä johtuvan institutionaalisen muutoksen vaiku-
tuksista on nyt kokemuksia runsaan kymmenen vuoden ajalta. Niiden valossa 
on noussut esiin aikaisempaa selkeämmin erityisesti kaksi peruskysymystä. 
Ensiksi, miten varmistetaan Suomen valtioelimille sekä suomalaisille järjes-
töille, asiantuntijoille ja kansalaisryhmille optimaalinen vaikutusmahdollisuus 
unionissa laadittavan lainsäädännön sisältöön. Vaikka aihetta ei ole tutkittu 
järjestelmällisesti eikä empiirisesti, vahva vaikutelma on, että nykytilanne ei ole 
läheskään tyydyttävä. Eri kotimaisten toimijoiden arvioissa on melko laajas-
ti päädytty siihen, että aitojen vaikutusmahdollisuuksien luominen edellyttäisi 
kaikilta lainsäädännöstä kiinnostuneilta tahoilta, viranomaisilta ja yksityisiltä 
toimijoilta, nykyistä varhaisempaa ja myös nykyistä vahvempaa panostusta, 
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joka kohdistuu unionin lainvalmistelutyön alkuvaiheisiin ennen komission sää-
dösehdotuksen valmistumista.

 Toinen institutionaalisen muutoksen esiin nostama kysymys koskee sitä, millä 
tavalla unionin oikeuden ja kotimaisen lainsäädännön yhteensopivuus ja yh-
teisvaikutus toteutuvat. Tältä osin on sekä myönteisiä että kriittisiä kokemuk-
sia. Unionin oikeussääntelyn ansiosta Suomessa on, ainakin joidenkin toimi-
joiden mukaan, saatu toteutetuksi sellaisia hyödyllisiä lakiuudistuksia, joita ei 
olisi syntynyt ilman unionin vaikutusta, ainakaan siinä aikataulussa kuin nyt on 
tapahtunut. Toisaalta käytännön lainvalmisteluvirkamiesten kokemukset unio-
nin oikeuden vaikutuksesta Suomen lainsäädännön laatuun ovat monin kohdin 
huomattavan kriittisiä, kuten edellä on todettu jaksossa 7.5. 

 Unionin sääntelyä leimaavat monet sellaiset ajattelutavat ja sääntelytavat, jot-
ka poikkeavat paljon kotimaisista hyvää lainsäädäntöä koskevista käsityksistä. 
Kritiikki on useassa yhteydessä kiteytetty niin, että Euroopan unionin sään-
tely ilmentää vahvasti angloamerikkalaista sääntelyperinnettä, joka poikkeaa 
paljon pohjoismaiden ja usean manner-Euroopan maan käytännöistä (sään-
telyn yksityiskohtaisuus, kasuistisuus, määritelmien runsas käyttö, poikkeava 
ajattelutapa oikeusjärjestelmän systematiikkaa ja normihierarkiaa koskeviin, 
Suomessa melko vakiintuneisiin käsityksiin nähden jne.). Myös unionin lainval-
mistelukäytäntöjä on monesti arvosteltu kirpeästi.

 Euroopan neuvoston vaikutus Suomen lainsäädäntötoiminnan institutionaali-
seen muutokseen perustuu ennen muuta neuvoston ihmisoikeussopimukseen 
ja sen soveltamiskäytäntöön Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa. Nämä 
antoivat aikanaan 1990-luvun alussa vahvan sysäyksen perus- ja ihmisoike-
usajattelun ja -kulttuurin vahvistumiselle Suomessa. Muutos konkretisoitui 
vuoden 1995 perusoikeusuudistuksessa. Sen jälkeen Euroopan ihmisoikeus-
sopimuksen vaikutus on ilmennyt etenkin kotimaisen perusoikeusjärjestelmän 
ja eduskunnan perustuslakivaliokunnan sitä täsmentävän ja kehittävän käy-
tännön välityksellä. Vaikka tätä kehitystä on pidetty valtaosalta myönteisenä, 
sen erinäisiin ilmenemismuotoihin lainsäädäntötoiminnassa on kohdistettu eri 
yhteyksissä myös arvostelua. 

2. Lainsäädännön kansainvälistyminen. Suomen lainsäädäntötoiminnan sel-
keä ja kiistaton piirre kahden viime vuosikymmenen kuluessa on ollut lainsää-
dännön kansainvälistyminen. Tämä kehitys on vahvistunut olennaisesti 1980-
luvun jälkipuolelta lähtien, vaikka oikeusjärjestelmällä on toki vanhastaan ollut 
monenlaisia kytkentöjä kansainväliseen kehitykseen. Euroopan unionin jäsenyys 
ja Euroopan ihmisoikeussopimus ovat epäilyksettä olleet tärkeimmät väylät, joi-
den kautta kansainvälistymisen vaikutukset ovat tulleet Suomen lainsäädän-
töön.
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 Kansainvälistyminen merkitsee nykyisin kuitenkin jo myös selvästi Eurooppaa 
laajempien kansainvälisten yhteisöjen ja sääntelyimpulssien vaikutuksen kas-
vua. Tosin niistäkin osa kanavoituu juuri Euroopan unionin kautta, koska unioni 
on globaaleilla sääntelyn foorumeilla yksi vaikutusvaltaisia toimijoita. Keskeisiä 
toimijoita kansainvälisen sääntelyn alalla ovat muun muassa Maailman kaup-
pajärjestö WTO, monet YK:n erityisjärjestöt sekä lukuisat kansainväliset jär-
jestöt eri sektoreilla. Erityisesti taloudellisen toiminnan sääntelyssä kansainvä-
liset vaikutteet alkavat nousta jo miltei hallitsevaan asemaa sääntelykehityksen 
ohjaa jina.110 On huomattava, että kansainväliset sääntelyimpulssit ovat pääosin 
peräisin läntisten valtioiden tai muiden toimijoiden johdolla toimivista yhteisöis-
tä, eikä esimerkiksi Itä-Euroopasta tai Aasiasta ole juuri tullut vaikutteita muis-
ta maanosista puhumattakaan. Kansainvälistymisen etenemisestä huolimatta 
perinteisen pohjoismaisen lakiyhteistyön merkitys näyttää ohentuneen selväs-
ti kahden viime vuosikymmenen kuluessa, muutamia poikkeuksia lukuun otta-
matta.

 Kansainvälistymisen vaikutukset tulevat Suomen lainsäädäntöön, Euroopan 
unionin ja ihmisoikeussopimuksen ohella, perinteisesti kansainvälisten valtio-
sopimusten kautta. 2000-luvulla on vuosittain muutama kymmenen sopimusta 
sisältänyt sellaisia lainsäädännön alaan kuuluvia määräyksiä, jotka on saatettu 
valtionsisäisesti voimaan eduskuntalailla. Sopimusten rinnalla on tärkeää ottaa 
huomioon kansainvälistymiskehityksen vaikutus niihin ideoihin, käsityksiin ja 
ajattelutapoihin, jotka ohjaavat lakien laadintaa. Kasvava merkitys on monella 
lainsäädäntöalalla kansainvälisperäisellä soft law -aineistolla, jota käsitellään 
lisää jäljempänä.

 Lainsäädäntökehityksen sisällön suuri kehityslinja kansainvälisellä tasolla on 
ollut ja tulee olemaan sääntelyn yhdenmukaistuminen, harmonisoituminen. 
Selvimmin tämä kehitys on näkynyt taloudellisen toiminnan sääntelyssä, perus- 
ja ihmisoikeuskysymyksissä ja ympäristöalalla. Yksittäisten, Suomen kaltaisten 
valtioiden näkökulmasta kiinnostava kysymys on se, missä määrin on tilaa ja 
tarvetta kansallisesti omaperäisille ratkaisuille ja ns. sääntelykilpai lulle.111 Siinä 
valtiot – ja muutkin oikeudenkäyttöpiirit – kilpailevat keskenään oikeusjärjes-
telmän hyvällä laadulla ja toimivuudella. 

3. Lainsäädännön määrän ja kohdealan kasvu. Lainsäädäntötoiminnan 
vahva, yhtäjaksoinen ja yksiselitteinen kehityspiirre vuosina 1985–2005 on 
ollut lainsäädännön määrän ja kohdealan kasvu. Yksittäisissä lakiuudistuksis-
sa, varsinkin ns. kokonaisuudistuksissa, näyttää säännönmukaisesti lisäänty-
neen pykälien määrä verrattuna aiempaan, samoja kysymyksiä koskeneeseen 

110 Perustavanlaatuinen tutkimus tästä kehityksestä on Braithwaite, J. & Drahos, P. (2000).  Global 
Business Regulation. Oxford University Press

111 Esty, D.C. & Geradin, D. (2001). Regulatory Competition and Economic Integration. Oxford 
University Press.
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sääntelyyn. Toinen selkeä piirre on ollut se, että lainsäädännön piiriin otetaan 
uusia, aiemmin sääntelemättömiä asioita. Osaksi on kysymys sellaisten ilmiöi-
den sääntelystä, joita ei aiemmin ole kenties tunnettukaan oikeusjärjestelmäs-
sä (geenimuunnellut elintarvikkeet, Eurooppa-yhtiö, kiinteistörahasto, velka-
järjestely, kotouttaminen, ryhmäkanne jne.).

 Läntisessä maailmassa, Euroopan unioni mukaan lukien, oli erityisesti 1980-lu-
vulla vireillä lukuisia deregulaatiohankkeita. Edelleenkin lainvalmistelun kehit-
tämisohjelmissa tähdennetään turhan sääntelyn välttämistä ja tarpeettomien, 
voimassa olevien säännösten purkamista. Kokemus Suomen lainsäädäntötoi-
minnasta parilta viime vuosikymmeneltä osoittaa, että on todella vähän esi-
merkkejä aidosta deregulaatiosta, jossa kumottaisiin sääntelyä laatimalla tilalle 
mitään uusia normeja. Laajamittaista deregulaatiota ei kansainvälisestikään 
pidetä nykyisin kovin realistisena tai keskeisenä sääntelyn kehittämistavoit-
teena.

 Sitä vastoin on esimerkkejä deregulaatiosta väljemmässä merkityksessä. Sillä 
voidaan tarkoittaa sääntelystrategioiden uudistamista joustavammiksi, löy-
hemmin ohjaaviksi, kevyemmin valvotuksi tai sanktioiduksi. Taloudellisen toi-
minnan sääntelyssä esimerkkejä tästä ovat etenkin markkinamekanismin ja 
kannustinten hyödyntämiselle nojaavat sääntelytavat (esimerkiksi Suomessa 
energiamarkkinoiden luominen, päästökauppa ympäristönsuojelun keinona, 
teletoiminnan sääntely). Käytännössä tällaiset sääntelystrategiat vaativat usein 
toimiakseen lisää monenlaista oikeudellista sääntelyä.

 Lainsäädännön määrän kasvu on ilmiönä monella tapaa hankala. Jo sen hah-
mottaminen ja mittaaminen on osoittautunut vaikeaksi. Ilmiön tekee perusta-
valla tavalla ongelmalliseksi myös sen tietynlainen näkymättömyys arkisessa 
lainsäädäntötoiminnassa. Saatetaan perustellusti ajatella, että mikään yksittäi-
nen sääntelyn määrän lisäys – tietyn uudistuksen myötä – ei ole eikä voi olla 
kokonaisuuden kannalta ratkaiseva; aina on tilaa yhdelle hyvin perustellulle 
uudistukselle. Vähin erin kokonaisuudesta saattaa kuitenkin kasvaa hallitse-
maton ja sillä voi olla ei-ennakoitavia haittavaikutuksia. Yksi ongelma on myös 
se, että mikään toimija ei ilmeisesti koe olevansa aidosti vastuussa siitä sään-
nösten kokonaisuudesta, jonka eri aikoina, eri tarkoituksiin ja eri lainlaatijoiden 
aikaan saama sääntely muodostaa.

 On ennakoitavissa, että lainsäädännön määrän kasvusta tulee jossakin vai-
heessa tulevaisuudessa todella vaikeasti ratkaistava ongelma. Tällä erää ei 
osata hahmottaa, millaisilla keinoilla ongelma kyetään ratkomaan järkevästi 
ja hallitusti. Lainsäädännön kansainvälistymiskehitys ei näytä toistaiseksi ai-
nakaan vähentävän sääntelyn määrää ja siihen liittyviä ongelmia, pikemmin 
päinvastoin.
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4. Lainsäädännön sisältökehitys: enemmän yleislausekkeita vai lisää 
yksityiskohtaista, eriytynyttä sääntelyä? Nykyaikaisen lainsäädännön 
kehitykselle ovat tunnusomaisia samanaikaisesti kaksi piirrettä. Lainsäädännössä 
nojaudutaan keskeisissä kohdissa laaja-alaisille, periaatteessa joustaville yleis-
lauseketyyppisille sääntelyille. Tämän rinnalla monella lainsäädännön lohkolla 
lisääntyy eriytynyt, yksityiskohtainen ja täsmällisiä soveltamistunnusmerkistöjä 
sisältävä sääntely.

 Suomen lainsäädäntökehityksessä 1985–2005 on selkeitä esimerkkejä kum-
mastakin kehityspiirteestä. On kuitenkin hyvin kiistatonta, että kehityksen vah-
va valtavirta on nimenomaisesti yksityiskohtaisen sääntelyn määrän ja osuu-
den kasvu. Tämä kehityssuunta on tullut näkyviin laajasti myös siinä aineis-
tossa, jota eri ministeriöiden selvityksissä lainsäädäntötoiminnasta on laadittu 
Paremman sääntelyn toimintaohjelmaa varten. Myös monen lain pykälämää-
rän kasvu ja säädöskokoelman sivumäärän kasvu vuositasolla todistavat osal-
taan samasta kehityksestä. Onkin selvää, että sääntelyn eriytyneisyyden ja 
yksityiskohtaisuuden lisääntyminen on osa lainsäädännön kasvavan määrän 
ongelmaa.

 Konkreettisessa lainvalmistelutyössä on aina tarpeen harkita tapaus- ja tilan-
nekohtaisesti niitä hyötyjä ja kielteisiä piirteitä, mitä yleisluonteiseen säänte-
lyyn ja toisaalta yksityiskohtaiseen säännösten laadintatapaan liittyy. Ei ole 
ajateltavissa, että lainsäädännön suunnittelua varten voitaisiin antaa kaikkia 
tilanteita koskevia yksiselitteisiä, yleispäteviä ohjeita siitä, onko perusteltua 
hyödyntää yleisluonteista vai eriytynyttä sääntelyä.112

 Tästä huolimatta meneillään oleva lainsäädännön yksityiskohtaisuuden ja yhä 
eriytyneemmän sääntelyn kasvu antavat aihetta vakavaan huoleen. Usean alan 
lainsäädännön lisääntyvä yksityiskohtaisuus korostaa eriytyneeseen sääntely-
tapaan liittyvä ongelmia: sääntelyn huomattavaa määrää, säännösten jatku-
van ja tiheän uudistamisen tarvetta talouden, tieteen ja teknologian nopeiden 
muutosten takia, lainsäädännön selkeyden ja yleiskatsauksellisuuden heikke-
nemistä sekä lainsäädännön korrektia sisältöä koskevan tietämyksen pulmia 
sääntelyn kohteina olevien yritysten ja yksilöiden, säännöksiä soveltavien ns. 
kenttätason viranomaisten ja myös oikeussäännösten ammattikäyttäjien kan-
nalta.

 Vanhastaan on ajateltu, että yleislakien aseman korostaminen, laajat lainsää-
dännön kokonaisuudistukset ja lakien kodifi ointi olisivat tehokkaita keinoja 
sääntelyn selkeyden ja yleiskatsauksellisuuden takaamiseksi, oikeusjärjestel-
män systemaattisuuden ylläpitämiseksi ja sääntelyn liiallisen määrän hillitse-
miseksi. Kokemukset viime vuosikymmenten lakiuudistuksista Suomessa tai 

112 Ks. Yleisluonteisen ja eriytyneen sääntelyn hyödyistä ja ongelmista edellä jakso 7.4.
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Euroopan unionissa eivät tue yksiselitteisesti näitä ajatuksia. Erilaiset käytän-
nön oikeuspolitiikan – todelliset tai kuvitellut – tarpeet näyttävät selittävän 
lainsäädännön huomattavan yksityiskohtaisuuden kasvua. Toisaalta voi kysyä, 
onko vallitsevan lainsäädännön kodifi ointiin ja sen systematiikan vahvistami-
seen todella edes suunnattu vakavia, tehtävän vaikeutta vastaavia ponniste-
luja. 

5. Julkisen ja yksityisen sääntelyn kasvava vuorovaikutus. Erityisesti 
kansain välisen talousoikeuden tutkimuksessa on viime vuosikymmeninä koros-
tettu perinteisen julkisen oikeussääntelyn ja yksityisluonteisen sääntelyn vuo-
rovaikutuksen kasvua. Tähän kehitykseen liittyy erilaisen soft law -aineksen eli 
oikeussääntelyä muistuttavan, mutta periaatteessa vailla sen sitovuutta vaikut-
tavan ohjeiston merkityksen kasvu. Tällaista ohjeistoa voivat laatia viranomai-
set tai yksityiset tahot.

 Julkisen ja yksityisen sääntelyn vuorovaikutuksen sekä soft law -aineksen kasvu 
on selvästi havaittavissa myös Suomen lainsäädäntökehityksessä 1985–2005. 
Samantyyppisiä ilmiöitä on meillä toki tunnettu jo varhemminkin. Näyttää 
myös hyvin kiistattomalta, että Euroopan unionin sääntelyn merkityksen kasvu 
on vahvistanut näiden kehitysilmiöiden osuutta jäsenvaltioiden oikeuskehityk-
sessä. Unionin sääntelyn kehittämisessä on korostettu muun muassa myös 
itsesääntelyn ja ns. yhteissääntelyn (Co-Regulation) hyödyntämistä. 

 Lainsäädännön kehitykselle saattaa yksityisluonteisen sääntelyn ja soft law 
-aineksen lisääntyminen tarjota erilaisia hyötyjä. Usein oletetaan, että hyö-
dyntämällä yksityisluonteisesti luotua sääntelyä saadaan parempaa asiantun-
temusta säännösten sisällön laadintaan. Tällainen sääntely voi myös lisätä 
sääntelyn joustavuutta ja responsiivisuutta erilaisten käytännön tilanteiden ja 
tarpeiden varalta. Samoin se voi parantaa sääntelyn hyväksyttävyyttä kohdeta-
hojen keskuudessa. Ei-sitova yksityisluonteinen sääntely samoin kuin erilaiset 
muut soft law -ohjeistot selkiyttävät ja täsmentävät säädetyn oikeuden sisäl-
töä. Tällöin lainsäätäjä voi pitäytyä yleisluonteisessa sääntelytavassa ilman, 
että sääntelyn ennakoitavuus ja oikeusvarmuus kärsivät.

 Mainitunlainen yksityisluonteinen sääntely on tähän saakka yleensä toiminut 
juuri edellä mainitulla tavalla eli se on täsmentänyt ja konkretisoinut säädettyä 
oikeutta. Toisinaan yksityisluonteinen sääntely on toiminut edeltävänä esiku-
vana säädetylle oikeudelle, joka sittemmin on laadittu tällaisen mallin mukaan. 
Lainsäädäntökehityksessä on kuitenkin myös yhä enemmän esimerkkejä siitä, 
että säädetyn oikeuden sisältö sidotaan suoraan jonkin yksityisluonteisen ta-
hon laatimiin ohjeisiin tai standardeihin.113

113 Ks. edellä jakso 7.3.2.
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 On perusteltua ennakoida, että tulevaisuuden lainsäädäntökehityksessä tule-
vat korostumaan julkisen ja yksityisen sääntelyn vuorovaikutus samoin kuin 
muunlaisen soft law -aineksen merkityksen kasvu. Erityisesti julkisen ja yk-
sityisen tahon erilaiset yhteissääntelyn muodot saattavat nousta yhdeksi tu-
levaisuuden sääntelykehityksen keskeiseksi trendiksi, jossa yhteistoiminta 
korostaa kummankin tahon osuutta, rakentuu yksityisten toimijoiden myön-
teisten, lainsäädännön noudattamista koskevien motiivien sekä näiden taho-
jen lisääntyneen vastuunkantokyvyn varaan. Kehityskuvaan sisältyykin monia 
myönteisiä piirteitä. Valtion – tai laajemman lainlaatijan kuten EU:n – kannalta 
voi kuitenkin nähdä myös ongelmia siinä, että lainsäädännön relevantteja osia 
syntyy tosiasiassa kokonaan näiden julkisten toimijoiden vaikutus- ja valvon-
tamahdollisuuksien ulkopuolella. Tällöin voi kysyä, syntyykö yksityisluonteinen 
tai soft law -normisto esimerkiksi sääntelyn tietopohjan ja valmistelun avoi-
muuden kannalta sillä tavoin kuin hyvät lainvalmistelukäytännöt edellyttävät. 
Lainsäädäntö- ja oikeustutkimuksessa mainittuihin uudentyyppisiin sääntely-
alan kehityspiirteisiin on muutaman viime vuoden aikana kohdistunut aiempaa 
olennaisesti laajempi kiinnostus.

6. Lainvalmistelun lisääntyvä ammatillistuminen. Lainsäädäntötoiminnan 
kehityksen yksi merkittävä osatekijä on ollut ja on sen henkilöstön kapasi teetti 
ja laatu, joka valmistelee säädöksiä. Vaikka sitä koskevaa aineistoa  ei ole 
koottu erityisesti tämän katsauksen pohjaksi, on kuitenkin hyvä huomata, että 
Suomen lainvalmistelussa on selvästi etenemässä toiminnan ammatillistumis-
kehitys. 

 Sitä ilmentävät osaltaan useat eri tekijät. Päätoimisten ammattilainvalmistelijoi-
den määrä on tehtyjen kartoitusten valossa ollut kasvussa. Lainvalmistelutyötä 
varten on käytössä useita ohjeistoja, jotka ovat vakiintumassa ja pitkälti yhden-
mukaisia paitsi Suomessa myös muissa kehittyneissä valtioissa sekä Euroopan 
unionissa. Erilaisia ohjeistoja, tarkistuslistoja ja lainvalmistelun arviointia var-
ten kehiteltyjä kriteerejä, joiden luomisessa ja vakiinnuttamisessa OECD:llä on 
ollut keskeinen asema, voi luonnehtia nykyisin säädösvalmistelutyötä ja lain-
säädännön laatua kuvastaviksi ja ohjaaviksi yleisiksi standardeiksi. 

 Tämä kehitys on ollut tärkeä osa lainvalmistelutyön ammatillistumista ja sen 
eriytymistä suhteessa tyypilliseen hallinnon virkatyöhön tai yleisiin asiantun-
tijatehtäviin. Vaikka ammatillistumiskehitys onkin vasta alkuaskeleissa, on jo 
nähtävissä, että Suomessakin aikaisempaa useammat toimijat kykenevät tar-
kastelemaan lainvalmistelutyön osakysymyksiä ja lakien laatua paljolti yhden-
suuntaisten käsitteiden ja tarkastelutapojen avulla tavalla, joka ei olisi voinut 
tulla kysymykseen vielä 1980-luvun puolivälissä.
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MARJUKKA LITMALA: PERHEOIKEUDEN KEHITYSLINJOJA 
1985–2005

1 Perheoikeus oikeudenalana

1.1 Yleistä

Suomalaisessa perhe-elämässä ja perhemalleissa tapahtuneet muutokset ovat ol-
leet viimeisten vuosikymmenien kuluessa mittavia. Perheen muodot ja rakenteet 
ovat varsin toisenlaisia kuin esimerkiksi 1900-luvun alkupuolella. Perhettä perus-
tavat parit eivät välttämättä avioidu edes lapsia hankkiessaan, eivät välttämät-
tä elä yhdessä koko elämäänsä ja hankkivat mahdollisesti lapsia useammankin 
kumppanin kanssa elinkaarensa aikana – eivätkä välttämättä ole keskenään edes 
eri sukupuolta. Perhe-elämässä tapahtuneilla muutoksilla on toki ollut heijastus-
vaikutuksia lainsäädäntöön, myös perheoikeudellisiin säännöksiin. 

Perheoikeus oikeudenalana kattaa perheen ja sen jäsenten oikeudellista ase-
maa jäsentävät ja määrittävät yksityisoikeudelliset säännökset. Perheoikeus voi-
daan jaotella kahteen lohkoon, parisuhdelainsäädäntöön ja lapsioikeuteen. Viime 
vuosikymmenien kuluessa perheoikeuden piiri on saanut uudenlaista sisältöä. 
Lapsioikeus muotoutui omaksi koherentiksi oikeudenalakseen 1970-luvulta läh-
tien. 1970-luvulla pohdittiin komiteatyöskentelyn puitteissa myös avioliittolain 
uudis tamistarpeita. Esimerkiksi avioerojen yleistyminen kulminoitui erosäännös-
tön uudistamiseen 1980-luvun lopulla. Parisuhteiden moninaisuuden hyväksynnän 
yleistyminen taas johti samaa sukupuolta olevien parisuhteiden rekisteröimisen 
mahdollistavaan sääntelyyn 2000-luvun alussa.  Toisaalta voi todeta perheoikeu-
den eräiden alueiden pysyneen pitkään staattisina. Koska perheoikeuden alan 
sääntely on perin juurin arvosidonnaista, etenkin parisuhdelainsäädännön alalla 
sääntelyn uudistaminen, muutokset ja uuden sääntelyn luominen ovat jääneet 
joiltain osin vähäisiksi. Avioliittolain olennaisen osan eli puolisoiden varallisuus-
suhteita koskevien säännösten osalta järjestelmän perusratkaisut ovat jo vajaan 
sadan vuoden ikäisiä. Vvaikka yhteiselämään asetutaan nykyisin yhä useammin 
pysyvästi vihkimättäkin, avopuolisoiden väliset oikeussuhteet ovat Suomessa 
– toisin kuin muissa Pohjoismaissa – edelleen sääntelemättä.

Kuten edellä jo ilmeni, perhelainsäädännön osittainen uudistamistyö alkoi aktii-
visesti 1970-luvulla. Uudistamistyö ei lähtenyt liikkeelle sattumanvaraisesti vaan 
pohjautui yhteiskunnassa tapahtuneeseen perhekäsityksen vähittäiseen muuttu-
miseen. Yhteiskunnan taloudellinen ja kulttuurinen perusta sekä sen muutokset 
ovat kiinteässä yhteydessä perhekäsitykseen ja sen muutoksiin. Yhteiskunnassa 
tapahtuvat muutokset muotoavat ylipäätään sitä, mitä minäkin aikakautena pide-
tään tietyllä oikeudenalalla oikeana ja vääränä, hyvänä ja huonona. Perhekäsitys 
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sisältää näkemyksiä muun muassa siitä, mitä perheellä tarkoitetaan sekä mikä on 
perheen asema ja sen tehtävät yhteiskunnassa. Ideologisesta näkökulmasta per-
hekäsitys sisältää näkemyksiä asioiden toivotusta tilasta, epäkohdista ja toimenpi-
teistä, joilla epäkohtia voidaan mahdollisesti korjata.1

Avioliitolle rakentuvan, niin sanotun perinteisen kahden sukupolven ydinperheen 
– isä, äiti ja lapset – asema on ollut keskeinen suomalaiseen perhekäsitykseen 
liittynyt kysymys. Keskiössä on ollut yhtäältä ydinperheen suhde yhteiskuntaan 
ja toisaalta sen suhde muihin perhemuotoihin. Suhteessa yhteiskuntaan perheen 
tehtävät ja niiden jakautuminen perheen ja yhteiskunnan kesken on ollut keskei-
nen kysymys. Perhemuotojen välillä kyse on puolestaan ollut siitä, mikä paino on 
annettava ydinperheelle suhteessa muihin perhemuotoihin. Nämä seikat eivät ole 
jääneet (eivätkä jää) pelkäksi yhteiskuntakeskustelun perustaksi. Niillä on voima-
kas vaikutuksensa perheoikeuden, paitsi parisuhdelainsäädännön, myös lapsen 
asemaa koskevan sääntelyn muotoutumiseen. Aikaan sidoksissa oleva perhekä-
sitys – sekä yksityis- että julkisoikeudellisessa mielessä – muovaa luonnollisesti 
myös lainsäätäjän tavoitteita sekä keinoja näiden tavoitteiden saavuttamiseksi .2

Läheissuhteisiin liitetään lainsäädännössä erilaisia oikeuksia, etuuksia ja velvolli-
suuksia. Näin ollen on melko mahdotonta määritellä esimerkiksi perhe-käsite yksi-
selitteisesti siten, että samalla voitaisiin ottaa huomioon kaikki mahdolliset läheis-
suhteiden ulottuvuudet ja niihin liitettävät oikeusseuraamukset. Lainsäädännössä 
perhe – ja parisuhdekin – määritellään tarkoitukseen sopivalla tavalla riippuen 
siitä, mikä perheen piirteistä – esimerkiksi keskinäiset tunnesuhteet, taloudellinen 
yhteenkuuluvuus, elatus, hoiva – kussakin asiayhteydessä korostuu. Kaikkiaan 
muun muassa avoliittojen yleistyminen, eronneisuuden lisääntyminen, uusperhei-
den muodostuminen ja samaa sukupuolta olevien parisuhteiden rekisteröintimah-
dollisuus ovat muuttaneet ja muuttamassa käsityksiä parisuhteen ja perheen pe-
rinteisistä muodoista. Toisin kuin aiemmin, enää ei ole määriteltävissä yhtä ainoaa 
oikeaa parisuhteen tai perheen muotoa taikka käsitettä. Lainsäädäntökin sisältää 
ja väistämättä tulee jatkossakin sisältämään useita erilaisia perheen määritelmiä. 
Tämän ei sinänsä tarvitse olla ongelma. Ongelmallista on se, että erilaiset perheet 
saattavat olla keskenään erilaisessa juridisessa asemassa, koska niiden muodot 
ovat erilaisia. Kaikkiaan, vaikka lainsäädännön lähtökohtana ei olekaan vain yksi 
hyväksyttävä perhemalli, sisältyy säännöksiin usein vähintään välillisiä ja erilaisia 
perheen muotoja rajaavia oletuksia siitä, mitä (oikealla) perheellä – ja parisuh-
teella – tarkoitetaan.3 

1 Aarnio 1981.
2 Mt.
3 KM 1992:12; Litmala 2003. Esimerkiksi viime aikoina ”oikeasta” perhemallista on keskusteltu jul-

kisuudessa varsin vilkkaasti eduskunnassa parhaillaan käsittelyssä olevan hedelmöityshoitojen an-
tamisen edellytyksiä sekä toimenpiteen osapuolten ja hoidon avulla syntyneen lapsen oikeudellista 
asemaa koskevan hallituksen esityksen (HE 3/2006 vp) yhteydessä.
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Seuraavassa luodaan pääpiirteinen katsaus yksityisoikeuteen lukeutuvan perhe-
oikeuden alan kehitykseen vuosina 1985–2005. Kiinnostuksen kohteina ovat 
lapsioikeuden keskeinen, lapsen huoltoa, asumista, tapaamisoikeutta ja elatus-
ta koskeva sääntely sekä parisuhdelainsäädäntö.  Lapsen statusta määrittelevät 
isyyslainsäädäntö ja ottolapsilaki sekä kansainvälinen perheoikeus rajautuvat tar-
kastelun ulkopuolelle. 

2 Lapsioikeus

Erillinen lapsilainsäädäntö alkoi Suomessa rakentua 1970-luvulla. Noin kymme-
nessä vuodessa lasta koskevat vanhat hajanaiset säännökset korvattiin tarkoi-
tuksenmukaisilla uusilla sääntelykokonaisuuksilla. Ns. lapsipaketin säätäminen 
käynnistyi konkreettisesti isyyslain (700/1975) ja lapsen elatusta sääntelevän lain 
(704/1975) myötä 1970-luvun puolivälissä. Seuraavasta taulukosta ilmenevät vii-
meisten kolmenkymmenen vuoden kuluessa lasta koskevaan sääntelyyn tehdyt 
olennaisimmat uudistukset.4 

Voimaantulovuosi Säädös
1976 Isyyslaki (700/1975)
1976 Laki lapsen elatuksesta (704/1975)
1976 Laki huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanosta 

(523/1975)
1977 Laki lapsen elatuksen turvaamisesta (182/1977)
1980 Laki lapseksiottamisesta (32/1979)
1983 Holhouslain muutos (368/1983)
1984 Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta (361/1983)
1984 Lastensuojelulaki (683/1983)
1985 Ottolapsilain täydennys (153/1985)
1996 Täytäntöönpanolain uudistus (619/1996)
1999 Elatusturvalain uudistus (73/1996)
1999 Holhouslain kokonaisuudistus (146/1998)

Lasta koskevien sääntelyuudistusten pontimena oli siirtyminen 1900-luvun kulues-
sa hiljalleen perheen autonomian korostamisesta lapsen autonomian ja toisaalta 
integriteetin korostamisen suuntaan. Uusi sääntely sai konkreettiset vaikutteensa 
uudenlaisista käsityksistä lapsen oikeuksista ja edusta sekä toisaalta lasten väli-
sestä tasa-arvosta heidän syntyperästään riippumatta. Lasta koskevat yksityisoi-
keudelliset säännökset perustettiin yhdenvertaisuuden periaatteelle. Kyse oli niin 
sanotusta neutraliteettiperiaatteesta, jonka mukaan lapsella on oikeus yhdenver-
taiseen elatukseen, huoltoon ja yhteydenpitoon vanhempiensa kanssa riippumat-
ta siitä, millaisissa perheoloissa lapsi elää.5 

4 Taulukossa painotutaan lasta koskevaan yksityisoikeudelliseen sääntelyyn.
5 Ks. myös Valjakka 2002.
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Lasta koskevan kansallisenkin sääntelyn keskeisenä oikeusperiaatteena voidaan 
pitää lapsen etua; lapsen edun tulisi olla etusijalla kaikessa lasta koskevassa vi-
ranomais- ja ratkaisutoiminnassa. Lapsen edun periaate pohjautuu ihmis- ja pe-
rusoikeuksiin. Lapsella on Suomessa nimenomaisesti tunnustettu olevan oikeudet 
myös yleisesti perus- ja ihmisoikeuksiin (ks. PL 6.3 §, aiemmin HM 5.3 §). YK:n 
yleissopimuksessa lapsen oikeuksista (Convention on the Rights of the Child, 
1989) kolme keskeistä oikeuspoliittista periaatetta ovat lapsen suojelu, huolenpito 
ja osallistumisoikeus. Sopimuksen tavoitteiden on yksimielisesti katsottu lukeutu-
van Suomen oikeusjärjestykseen. Esimerkiksi lapsen huoltoa koskevan kansallisen 
sääntelyn on todettu hyvin täyttävän sopimuksen tavoitteet.6

2.1 Lapsen elatus

2.1.1 Sääntelyn sisältö ja tausta

Laki lapsen elatuksesta (704/1975) on ollut voimassa vuoden 1976 lokakuun 
alusta. Uuden lain mukanaan tuoma, aiempaan nähden merkittävä muutos liittyi 
tuolloin lapsen syntyperään. Ennen lain voimaantuloa vanhempien elatusvelvol-
lisuus määräytyi eri tavoin riippuen siitä, oliko lapsi syntynyt avioliitossa vai sen 
ulkopuolella. Elatuslaki poisti tämän lapsen syntyperään liittyvän erottelun. Lain 
voimaantulon jälkeen lapsen elatuksesta tulivat vastuuseen hänen vanhempansa 
riippumatta heidän siviilisäädystään. Elatuslain periaatteellisesti tärkeimpiin uudis-
tuksiin kuului myös säätyajattelusta irtautuminen. Aiemmin elatuksen tuli olla ela-
tusvelvollisen olojen mukainen, jolla tarkoitettiin lähinnä hänen varallisuuttaan ja 
yhteiskunnallista asemaansa. Uuden lain myötä kaikille lapsille tunnustettiin yhtä-
läinen oikeus riittävään elatukseen, jonka taso siis määräytyy lapsen tarpeiden 
perusteella.7  

Laissa lapsen elatuksesta todetaan, että alaikäisellä lapsella on oikeus riittävään 
elatukseen. Riittävä elatus käsittää lapsen kehitystason mukaisen aineellisten ja 
henkisten tarpeiden tyydyttämisen, lapsen tarvitseman hoidon ja koulutuksen 
sekä tästä aiheutuvat kustannukset. Elatus on siis tietyllä tavalla kytköksissä lap-
sen huoltoon, se kattaa lapsen huollosta aiheutuvat kustannukset. Elatus muo-
dostaa toisin sanoen lapsen huollon taloudellisen perustan.8 Lapsen vanhempien 
tulee vastata lapsen elatuksesta kykynsä mukaan. Vanhempien yksityisoikeudel-
linen velvoite elättää lastaan on verrattain ankara velvoite. Tätä kuvastaa muun 
muassa se, että esimerkiksi vanhempien ero, vanhemman erottaminen lapsen 
huollosta tai lapsen huostaanotto eivät vaikuta vanhempien elatusvelvollisuuteen. 

6 Ks. tarkemmin Auvinen 2006, s. 195–204. 
7 Helin 1981, s. 135–138.
8 Gottberg 1997, Kaisto & Oulasmaa 1994, Salminen 2002.
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Lapsella on oikeus saada riittävää elatusta pääsääntöisesti siihen saakka, kun hän 
täyttää 18 vuotta.

Käytännössä kysymys lapsen elatuksesta konkretisoituu perheen hajotessa tai sil-
loin, kun lapsen vanhemmat eivät alun alkaenkaan asu yhdessä. Lain mukaan 
lapselle voidaan vahvistaa suoritettavaksi elatusapua, jos vanhempi ei muulla ta-
voin huolehdi lapsen elatuksesta. Elatusapu voidaan vahvistaa myös, jos lapsi ei 
pysyvästi asu vanhempansa luona. Elatusapu voidaan vahvistaa sosiaalitoimen 
vahvistamalla sopimuksella tai tuomioistuimen päätöksellä. Jos vanhemmat ovat 
asiasta erimielisiä, tuomioistuinkäsittely on ainoa vaihtoehto päätöksen aikaan 
saamiseksi. Elatusavusta voidaan antaa myös väliaikainen määräys, kunnes asia 
ratkaistaan.

Tuomioistuimessa elatusavun vahvistaminen voi tapahtua eri tavoin: a) itsenäisel-
lä vahvistamiskanteella niin sanottuna varsinaisasiana, b) isyyden vahvistamista 
koskevan kanteen yhteydessä, c) hakemusasiana vireille pantavan huolto- ja ta-
paamisoikeusasian yhteydessä tai d) avioeroa tai yhteiselämän lopettamista kos-
kevan asian yhteydessä niin sanottuna liitännäisasiana, jolloin tuomioistuin voi 
esimerkiksi vahvistaa vanhempien sopimuksen lapselle maksettavasta elatusavus-
ta avioeroasian käsittelyn yhteydessä. 

Elatusavun määräytymiselle ei ole olemassa täsmällisiä perusteita ja laskukaavo-
ja. Mitään sääntöjä, jotka pakottaisivat määrittämään elatusavun tietyllä tavalla, 
ei siis ole. Sopimusta vahvistettaessa tai elatusaputuomiota harkittaessa tärkeää 
on se, onko elatusapu kohtuullinen. Kohtuullisuusarviossa huomioon otetaan lap-
sen oikeus riittävään elatukseen, vanhempien maksukyky ja muut asiaan vaikutta-
vat seikat. Kaikkiaan lapsen elatusta koskevien tapausten sopimus- ja ratkaisukäy-
täntö on elatuslain elatusavun määräytymistä koskevien varsin avointen kriteerien 
johdosta vaihtelevaa. 

Elatusapua voidaan muuttaa joko sopimuksella tai tuomiolla, riippumatta siitä 
miten aiempi elatusapu on vahvistettu. Kun vanhemmat ovat elatusavun muu-
tostarpeesta yksimielisiä, sopimuksen tai päätöksen muuttaminen ei tuota han-
kaluuksia. Erimielisyystilanteissa elatusavun muuttaminen edellyttää tuomiois-
tuinprosessia. Elatusavun muuttaminen oikeusteitse on kuitenkin hankalaa, koska 
muuttamiselle on laissa asetettu varsin tiukat edellytykset. Näin siksi, että ela-
tuksen pysyvyyttä ja jatkuvuutta on pidetty lapsen edun toteutumisen kannalta 
ensiarvoisen tärkeänä. 

Aiemmin vahvistettua elatusapua voidaan lapsen elatusta koskevan lain mukaan 
muuttaa sopimuksella tai tuomiolla vain, jos niissä olosuhteissa, jotka on otettava 
huomioon elatusapua vahvistettaessa, on tapahtunut niin olennaisia muutoksia, 
että elatusavun muuttamista on sekä lapsen että elatusapua suorittavan vanhem-
man olot huomioon ottaen pidettävä kohtuullisena (ElatusL 11§). Lain mukaan ela-
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tusapua voidaan muuttaa myös silloin, jos elatusapua koskevan sopimuksen ”har-
kitaan olevan kohtuuton” (ElatusL 11§). Tämä tarkoittaa toisin sanoen sitä, että 
elatusapu on alun perinkin sovittu liian suureksi tai pieneksi. Kohtuuttomuuteen 
voidaan siis toisaalta vedota siitäkin huolimatta, että sosiaalitoimi periaatteessa 
tarkistaa sopimuksen kohtuullisuuden ennen sen vahvistamista.

Elatusavun muutoskriteerien ankaruutta on arvosteltu muun muassa lähtien sii-
tä, että elatusavun osalta kyseessä on pitkän kestovelkasuhteen perustaminen 
ja toisaalta muun muassa lapsen kasvu, vanhempien tulokehitys ja perhesuh-
teiden muuttuminen aiheuttavat olosuhteissa merkittäviä muutoksia ilman, että 
olisi osoitettavissa nimenomaista erillistä olosuhteiden muutosta, johon muutos-
vaatimus voitaisiin kytkeä. Kritiikkiä on esitetty myös lähtien siitä, ettei jäykkä 
muutosjärjestelmä erityisemmin edistä lapsen elatuksen pysyvyyttä eikä ole edes 
prosessiekonomisesti perusteltu, koska epäoikeudenmukaisen suureksi koettu 
elatusapu jätetään epäonnistuneiden alentamisyritysten jälkeen helposti maksa-
matta. Elatusapujärjestelmän taloudelliset tavoitteet voivat jäädä näiltä osin saa-
vuttamatta elatusavun pakkoperinnän epäonnistuessa ja lapsen pudotessa viime 
kädessä elatustuen varaan.9 

Lapsen edun kannalta maksujen laiminlyönnillä tai toisaalta elatusapua maksa-
van elatusvelvollisen maksukykyyn nähden liian pieneksi koetulla elatusavulla on 
kielteisiä heijastusvaikutuksia laajemminkin: suhteet sekä lapseen että vanhempi-
en välillä voivat kiristyä, kun raha-asioista syntyy riitaa. Elatusavun muuttamista 
koskevan järjestelmän jäykkyyden on arvosteltu kaikkiaan saattavan pikemminkin 
lisätä kuin vähentää riitaisuuksia ja häiriöitä elatussuhteissa.10 Nykyisten varsin 
avoimien ja täsmentymättömien elatusavun määräytymiskriteereiden on arvos-
teltu johtaneen osin sattumanvaraisiin ratkaisuihin ja summaarisiin, elatusvelvol-
listen bruttotuloihin perustuviin elatusapupäätöksiin ja tätä kautta myös siihen, 
että vahvistettu ja epäoikeudenmukaiseksi koettu elatusapu jätetään varsin usein 
motivaation puuttuessa maksamatta. 

Lapselle voidaan maksaa tietyissä tapauksissa elatustukea julkisista varoista. 
Kuten todettiin, elatustukea maksetaan, jos elatusvelvollinen laiminlyö elatusapu-
jen maksamisen. Näissä tapauksissa elatusvelvollinen on siis velvollinen korvaa-
maan kunnan lapselle maksamat elatustuet. Jos elatusapu on jätetty vahvista-
matta tai vahvistettu elatustuen määrää pienemmäksi esimerkiksi elatusvelvol-
lisen vähävaraisuuden tai muun elatusvastuun vuoksi, elatustuki tai elatustuen 
erotus suoritetaan niin sanottuna ei-korvattavana tukena. Elatustukea maksetaan 
myös avioliiton ulkopuolella syntyneelle lapselle, jonka isyyttä ei ole vahvistet-
tu tai jonka elatusapua ei ole voitu vahvistaa isyyden vahvistamisen yhteydes-
sä. 1970-luvun lopulta voimassa ollut julkisista varoista maksettavaa elatustukea 

9 Gottberg 1995.
10 Ks. elatusavun määräytymisestä ja muutosjärjestelmästä käytyä keskustelua esim. Gottberg 1995; 

Kaisto & Oulasmaa 1994; Vesanen 1999; Litmala 2002; Litmala 2004b; Litmala 2005. 
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koskeva elatusturvasäännöstö (122/1977) uudistettiin vuoden 1999 alusta, jolloin 
uusi elatusturvalaki (671/1998) tuli voimaan.  Uudistuksessa elatustuen saannin 
edellytykset säilyivät pääosin ennallaan. Sen sijaan elatustuen aiempi niin sanottu 
porrastus poistettiin ja kunnan takautumissaatavan vanhentumisaika lyhennettiin 
viiteen vuoteen. Vanhentumisaikaa ei myöskään enää voi katkaista

2.1.2 Tulevaisuuden kehitysnäkymiä

Lapsen elatus on ollut viime vuosina esillä sekä asiantuntijapuheenvuoroissa että 
laajemminkin yhteiskuntakeskustelussa. Kuten edeltä ilmeni, kritiikki on kohden-
tunut yhtäältä kirjavaan elatusapujen määräytymiskäytäntöön ja toisaalta elatus-
apujen muutoskriteereiden tiukkuuteen. Elatusapupäätöksiin liittyvän ongelman 
ratkaisuksi on esitetty lainsäädännön kehittämistä nimenomaan elatusavun mää-
räytymisperusteiden tarkentamisen muodossa. Elatusavun perusteet olisikin hyvä 
saada kirjattua lainsäädännön tasolle. Kriteerien tarkentamisen myötä viranomai-
set ja asian eri osapuolet olisivat selvillä siitä, mitä tekijöitä otetaan huomioon 
elatusapua määritettäessä. Kriteerien tarkentamisen ja selkeyttämisen jälkeen 
elatusapujen määräytyminen ei enää olisi sattumanvaraista ja harkitsematon-
ta, vaan menettely tuntuisi jo alun perin oikeudenmukaisemmalta ja tilanteen 
eri ulottuvuudet huomioon ottavalta. Tällöin elatusapusopimuksiin ja -päätök-
siin todennäköisesti myös sitouduttaisiin – puolin ja toisin – entistä paremmin. 
Elatusavun määräytymiskriteereitä tulisi kuitenkin tarkentaa niin, että lain läh-
tökohta, kokonaisharkintaan perustuva arviointi lapsen tarpeiden näkökulmasta 
säilyisi. Toisaalta, jos elatusavun määräytymisperusteita saataisiin täsmennettyä, 
luotaisiin samalla edellytykset myös olosuhteiden muutoksia joustavammin myö-
täileville elatusavuille. Elatusavun muuttamista koskevaa normistoa olisi siis syytä 
joustavoittaa. Kun sekä elatusavun määräytyminen että sen muuttaminen olisivat 
entistä selkeämmin perusteltuja, olisi tällä mitä todennäköisimmin myönteisiä vai-
kutuksia myös elatussuhteiden häiriöiden vähentämisessä.11  

Vuoden 2004 kertomuksessaan oikeusturva-asiain neuvottelukunta nosti esiin 
myös mainitut lapsen yksityisoikeudellista elatusta koskevaan sääntelyyn liittyvät 
ongelmat.12 Kuten edellä ilmeni, perustavana ongelmana nähtiin juuri se, että laki 
lapsen elatuksesta ei sisällä soveltamisohjeita elatusavun määrittämiseksi. Myös 
erilaisten asiaan kuulumattomien, kuten esimerkiksi kuntataloudellisten tekijöi den, 
vaikutuksia elatusapujen määrittämisessä pidettiin kertomuksessa huolestuttava-
na. Neuvottelukunta kiinnitti huomiota myös elatusavun muuttamista koskevan 
sääntelyn jäykkyyteen ja tästä aiheutuvaan elatusavun muuttamisen liialliseen 
ongelmallisuuteen käytännössä. Kaikkiaan neuvottelukunta piti kannanotoissaan 

11 Käytyä keskustelua, ks. edellinen alaviite.
12 Oikeusturva-asiain neuvottelukunnan kertomus toiminnastaan vuonna 2004 ja sen liite Litmala 

2004b.
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elatusavun määräytymisen peruskriteereitä koskevan yhdenmukaisen ohjeistuk-
sen laatimista sosiaalitoimelle kiireellisenä toimenpiteenä. Tämän lisäksi neuvot-
telukunnan mukaan tulisi pyrkiä kartoittamaan mahdollisuuksia täsmentää elatus-
apujen määräytymiskriteereitä lainsäädäntöteitse. 

Oikeusministeriö asettikin heinäkuussa 2005 työryhmän laatimaan ehdotuksen 
ohjeiksi, jotka koskevat lapsen elatusavun suuruutta.  Tarkoituksena on yhden-
mukaistaa elatusavun suuruuden arviointia. Työryhmän toimeksiannon mukaan 
ohjeistus koskisi sekä elatusavun vahvistamista että aikaisemmin vahvistetun ela-
tusavun muuttamista.  Ehdotus laaditaan lapsen elatuksesta annetun lain poh-
jalta oikeusministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön yhteistyönä. Määräaika 
ehdotuksen laatimiselle on toukokuu 2006. Ohjeistus on tarkoitus saada laajahkon 
lausuntokierroksen jälkeen valmiiksi vielä vuoden 2006 kuluessa. Tässä vaiheessa 
ei siis ole näköpiirissä sääntelytasolle ulottuvia muutoksia. 

2.1.3 Elatuksen empiriaa

Lapsen elatusapua koskevien asioiden vuotuinen kokonaismäärä on nykyisin va-
jaat 40 000. Elatusta koskevien asioiden määrä on yli kolminkertaistunut viimeisten 
15 vuoden aikana. Kuten huoltokysymyksistäkin, valtaosa elatusapua koskevista 
asioista käsitellään sosiaalitoimessa, vain noin 5–8 prosenttia kaikista elatusapu-
asioista ratkaistaan tuomioistuimissa. Sosiaalitoimessa vahvistettujen elatusapu-
sopimusten lukumäärä on ollut viime vuosinakin jatkuvassa kasvussa. Vuonna 
2004 vahvistettujen sopimusten määrä oli runsaat 35 000. 

Täsmällistä lukua alioikeuksissa käsitellyistä elatusapuasioista ei tilastointipuut-
teista johtuen ole saatavilla. Elatusapua koskeva liitännäisvaatimus liittynee kui-
tenkin useimmiten avioeroa ja yhteiselämän lopettamista koskeviin tapauksiin. 
Isyyskanteita on pantu 2000-luvulla vireille keskimäärin runsaat 100 kappaletta 
vuosittain.  Kaikkiaan nykyisin alioikeuksissa vuosittain käsiteltävien elatusapuasi-
oiden määrän voi arvioida olevan noin 2 000–3 000. Ottaen huomioon niin sanot-
tuina varsinaisasioina käsiteltyjen elatusapujuttujen ja mahdollisten liitännäisvaa-
timuksina riitautuneiden juttujen määrät,  arviolta noin kolme prosenttia kaikista 
vuosittain maassamme käsitellyistä lapsen elatusapuasioista – mukaan lukien siis 
myös sosiaalitoimessa vahvistetut sopimukset – on riitaisia. Näyttäisi siis siltä, että 
lapsen elatuksesta riidellään harvemmin kuin lapsen huollosta ja tapaamisoikeu-
desta. 

Sosiaalitoimessa vahvistetut kuukausittaiset elatusavut ovat olleet keskimäärin 
samaa suuruusluokkaa kuin julkisista varoista maksettava täysimääräinen elatus-
tuki eli viime vuosina noin 120 euroa lasta kohden kuukaudessa. Tuomioistuimissa 
määrätyistä elatusavuista ei ole saatavilla yksilöityjä, systemaattisesti koottuja 
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tilastotietoja. Tutkimushavaintojen mukaan ne olisivat kuitenkin selvästi sosiaali-
toimessa vahvistettuja suurempia.13 

Kaikkiaan noin joka kymmenes alle 18-vuotias on viime vuosina saanut julkisista 
varoista maksettua elatustukea. Elatustukea saaneiden lasten määrä on ollut vuo-
sittain runsaat 100 000. Tosin elatustukea saaneiden lukumäärä on viime vuosien 
kuluessa hieman vähentynyt, vuoden 1999 noin 109 000:sta vuoden 2004 noin 
104 000:een.  Vuosittain maksettujen elatustukien kokonaismäärä on ollut pitkällä 
aikavälillä kasvussa, vuonna 2004 määrä oli yhteensä noin 142 miljoonaa euroa, 
kun se vuonna 1999 oli runsaat 133 miljoonaa euroa. 

Noin kaksi kolmannesta maksetuista elatustuista on ollut niin sanottua korvatta-
vaa elatustukea. Elatusvelvollisilta perityksi saatujen elatusapujen määrä on vii-
me vuosina selvästi kasvanut. Kun 1990-luvun lopulla korvattavasta elatustuesta 
saatiin perittyä runsas puolet, on osuus parin viime vuoden aikana ollut noin kak-
si kolmannesta. Kuntien perittävinä olevien elatusapusaatavien saldo oli vuoden 
2003 lopussa yhteensä noin 493 miljoonaa euroa. Elatusapusaatavista suuri osa 
kuitenkin vanheni vuoden 2004 lopussa. Tämä johtui siitä, että vuoden 1999 alus-
ta voimaan tulleessa elatusturvalaissa kunnan takautumissaatavan vanhentumis-
aika lyhennettiin viiteen vuoteen, eikä vanhentumisaikaa voida lain mukaan enää 
katkaista.  

2.2  Lapsen huolto ja tapaamisoikeus

2.2.1 Sääntelyn sisältö ja tausta 

Lapsen huoltoa koskevia kysymyksiä sääntelee keskeisesti laki lapsen huollosta ja 
tapaamisoikeudesta (361/1983), joka on ollut voimassa vuodesta 1984 lähtien. 
Lain sisältöön ei ole asiallisesti ottaen tehty muutoksia sen voimaantulon jälkeen, 
lukuun ottamatta kansainvälisluonteisia, muun muassa kansainvälisen yksityisoi-
keuden alaan kuuluvia ja vieraassa valtiossa annetun päätöksen vahvistamista 
koskevia säännöksiä. 

Lain mukaan lapsen huoltajia ovat hänen vanhempansa tai henkilöt, joille lapsen 
huolto on uskottu. Huoltajien tehtävänä on turvata lapsen kehitys ja hyvinvointi 
laissa säädetyllä tavalla. Lain mukaan lapsen huollon tarkoituksena on turvata 
lapsen tasapainoinen kehitys ja hyvinvointi lapsen yksilöllisten tarpeiden ja toi-
vomusten mukaisesti. Huollon tulee myös turvata lapselle myönteiset ja läheiset 
ihmissuhteet, erityisesti lapsen ja hänen vanhempiensa välillä. Lapselle tulee tur-
vata hyvä hoito ja kasvatus sekä lapsen ikään ja kehitystasoon nähden tarpeelli-
nen valvonta ja huolenpito. Edelleen lain mukaan lapselle on pyrittävä antamaan 

13 Litmala 2001.
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turvallinen ja virikkeitä antava kasvuympäristö sekä lapsen taipumuksia ja toivo-
muksia vastaava koulutus. Laissa todetaan myös, että lasta tulee kasvattaa siten, 
että lapsi saa osakseen ymmärtämystä, turvaa ja hellyyttä. Lasta ei saa alistaa, 
kurittaa ruumiillisesti eikä kohdella muulla tavoin loukkaavasti. Lapsen itsenäis-
tymistä sekä kasvamista vastuullisuuteen ja aikuisuuteen tulee tukea ja edistää.  
Lapsen huolto päättyy, kun hän täyttää 18 vuotta tai jos hän tätä ennen solmii 
avioliiton.14

Lapsen huoltajalla on oikeus päättää lapsen hoidosta, kasvatuksesta, asuinpaikas-
ta ja muista henkilökohtaisista asioista. Huoltaja on pääsääntöisesti myös lapsen 
edustaja hänen henkilöään koskevissa asioissa.  Lapsen huolto merkitsee siis sekä 
velvoitteita että oikeuksia huoltajalle. Lain mukaan huoltajan on kuitenkin ennen 
lasta koskevaa päätöksentekoa keskusteltava lapsen kanssa hänen ikänsä, kehi-
tystasonsa ja asian laatu huomioon ottaen. Lapsen mielipiteisiin ja toivomuksiin 
on siis mahdollisuuksien mukaan kiinnitettävä huomiota.15  Sääntely on näiltä osin 
vanhempia velvoittavaa niin sanottua pehmeää, asianmukaista lapsen mielipiteen 
huomioon ottamista koskevaa sääntelyä. 

Kysymykset lapsen huollosta, asumisesta ja tapaamisoikeudesta nousevat taval-
lisimmin esiin, kun perhe hajoaa tai kun vanhemmat eivät alun alkaenkaan asu 
yhdessä.  Lapsen huoltoa koskevat asiat voidaan järjestää joko sosiaalitoimen 
vahvistamalla sopimuksella tai tuomioistuimen päätöksellä. Vanhempien ero ei 
automaattisesti lakkauta vanhempien oikeutta ja velvollisuutta toimia lapsensa 
huoltajina. Jollei lapsen huollosta tehdä varsinaista sopimusta tai päätöstä, huolto 
jatkuu samalla tavalla kuin ennen eroakin eli yleisimmin vanhempien yhteishuol-
tona. Käytännössä on erotilanteissa kuitenkin varsin yleistä, että asiasta halu-
taan nimenomainen sopimus tai ratkaisu. Asioista voidaan sopia joustavasti, kun 
vanhemmat pystyvät yhteistoimintaan.  Lasta koskevat kysymykset pyritäänkin 
ratkaisemaan ensisijaisesti sopimuksin. Jos vanhemmat ovat lapsen huoltoa ja 
tapaamisoikeutta koskevasta asiasta erimielisiä, asian ratkaisee hakemuksesta 
käräjäoikeus.16  Käräjäoikeus voi tehdä päätöksen lapsen huollosta, asumisesta ja 
tapaamisoikeudesta myös avioeron yhteydessä käsiteltävänä niin sanottuna liitän-
näisasiana. Huoltoa koskeva kysymys saattaa tulla tuomioistuimen käsiteltäväksi 
myös lapsen elatusapua koskevan muutosvaatimuksen yhteydessä.

14 Avioliittolain (234/1929) mukaan alle 18-vuotias ei voi pääsääntöisesti solmia avioliittoa. 
Oikeusministeriö voi kuitenkin myöntää erityisistä syistä alaikäiselle luvan mennä avioliittoon. 
Näissä tilanteissa luvanhakijan huoltajalle on ennen asian ratkaisemista annettava tilaisuus tulla 
kuulluksi, mikäli hänen olinpaikkansa voidaan kohtuullisin toimenpitein selvittää (AL 4 §). 

15 Useissa muissa laeissa on lisäksi erityissäännöksiä, jotka edellyttävät lapsen myötä- tai itsemää-
räämisoikeuden huomioon ottamista ja soveltamista hänen henkilöään koskevissa asioissa. 

16 Vireillepano- ja puhevalta on lain mukaan näissä asioissa lapsen vanhemmalla, huoltajalla ja 
sosiaaliviranomaisella. Mikäli lapsella ei esimerkiksi huoltajan kuoleman johdosta ole huoltajaa 
lainkaan, voi asian panna vireille myös lapsen sukulainen tai muu lapselle läheinen henkilö.
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Tuomioistuimissa käsiteltävissä lapsen huoltoa koskevissa erimielisyystapauksis-
sa tuomioistuimella on velvollisuus hankkia käyttöönsä kaikki ratkaisun kannalta 
tarpeellinen tieto. Tämä tarkoittaa toisin sanoen kaikkea sitä tietoa, joka on tar-
peellista lapsen edun kannalta. Vanhempien tuomioistuimelle antama informaatio 
kattaa osan tästä tietotarpeesta. Usein vanhempien antamat tiedot ovat kuiten-
kin näissä tapauksissa ristiriitaisia ja tosiasioidenkin osalta toisistaan poikkeavia.17  
Lain mukaan tuomioistuimen onkin pääsääntöisesti hankittava asian ratkaisemi-
seksi sosiaalitoimelta myös niin sanottu olosuhdeselvitys. Lain mukaan olosuh-
deselvitystä ei kuitenkaan tarvitse hankkia, jos on ilmeistä, että se ei ole tarpeen 
asian ratkaisemisen kannalta. Käytännössä riitatilanteissa päädytään melko sys-
temaattisesti selvityksen hankkimiseen. Tuomioistuin pyytää selvityksen lapsen, 
lapsen vanhemman, huoltajan ja huoltajaksi esitetyn asuinpaikkakunnan sosiaa-
litoimesta.  Tuomioistuin asettaa useimmiten 2–3 kuukauden määräajan selvi-
tyksen tekemiseksi. Sosiaalitoimi joutuu usein pyytämään lisäaikaa. Käytännössä 
selvitysten tekemiseen kuluu keskimäärin noin viisi kuukautta, monilla suurem-
milla paikkakunnilla tätäkin kauemmin. Etenkin esimerkiksi pääkaupunkiseudulla 
sosiaalitoimen ruuhkaisuus on aiheuttanut sen, että olosuhdeselvitysten tekemi-
seen on kulunut kohtuuttomankin pitkä aika, joissakin tapauksissa peräti 1–1,5 
vuotta.18

Sosiaalitoimen vahvistamassa sopimuksessa tai tuomioistuimen päätöksessä voi-
daan määrätä myös siitä, kumman vanhemman luona lapsi asuu. Lapsen asuminen 
voidaan järjestää monin eri tavoin, mutta tätäkin asiaa pohdittaessa lähtökohtana 
on lapsen etu.  Lapsella on oikeus pitää vanhempien erosta huolimatta yhteyttä 
molempiin vanhempiinsa ja säilyttää suhteensa sekä äitiin että isään.  Laissa tämä 
on ilmaistu toteamalla, että tapaamisoikeuden tarkoituksena on turvata lapselle 
oikeus pitää yhteyttä ja tavata vanhempaansa, jonka luona hän ei asu. Edelleen 
laissa todetaan, että lapsen vanhempien tulee keskinäisessä yhteisymmärryksessä 
ja pitäen silmällä ennen kaikkea lapsen etua pyrkiä siihen, että tapaamisoikeuden 
tarkoitus toteutuu lapsen huoltoa koskevien periaatteiden mukaisesti. 

Jos sosiaalitoimen vahvistamaa sopimusta tai tuomioistuimen päätöstä ei noudate-
ta, joudutaan turvautumaan lainsäädännön mahdollistamiin pakkokeinoihin huol-
to- ja tapaamispäätösten täytäntöönpanemiseksi. Täytäntöönpanolain (619/1996) 
mukaisia pakkokeinoja ovat uhkasakko ja nouto. Täytäntöönpantavia tuomioistui-
men päätöksiä ovat lapsen huoltoa koskeva päätös, päätös lapsen luovuttamisesta 
huoltajalleen, lapsen tapaamisoikeutta koskeva päätös ja päätös siitä, kenen luo-
na lapsen tulee asua. Täytäntöön voidaan panna myös väliaikaismääräys lapsen 

17 Auvinen 2004, s. 260.
18 Selvityksen tekeminen kestää keskimäärin 5–6 kuukautta, joissakin tapauksissa jopa 1–1,5 vuot-

ta. Pelkästään selvityksen aloituksen jonotusaika saattaa venyä useiksi kuukausiksi. On saatu viit-
teitä siitä, että esimerkiksi Espoossa selvityksen aloittamista saatetaan joutua asiaruuhkista ja 
resurssipulasta johtuen odottamaan peräti 12 kuukautta. Ks. Auvinen 2002; Helsingin Sanomat 
29.10.2004.
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huollosta, tapaamisoikeudesta ja asumisesta. Myös sosiaalitoimen vahvistamat 
sopimukset ovat täytäntöönpantavissa. Huoltoa ja/tai tapaamisoikeutta koskevaa 
päätöstä ei voida panna täytäntöön vastoin 12 vuotta täyttäneen lapsen omaa 
tahtoa.  Tätäkin nuoremman lapsen vastustus voi olla ratkaisevaa, jos lapsi kat-
sotaan riittävän kehittyneeksi ilmaisemaan mielipiteensä ja tahtonsa asiassa. Lain 
esitöiden mukaan lapsella on tämä niin sanottu kielto-oikeus riippumatta siitä, mi-
hin vaiheeseen täytäntöönpano on edennyt. Jos taas lapsi on esimerkiksi 13–15-
vuotias, lapsen tahdon vastainen täytäntöönpano jäänee useimmiten merkitykset-
tömäksi, koska – kuten Helin ym. ovat osuvasti todenneet – ”lapsi otaksuttavasti 
äänestää päätöksen nurin jaloillaan”.19 On myös hyvä huomata se, että lapselle on 
annettu nimenomaan täytäntöönpanoasioissa suurempi itsemääräämisoikeus kuin 
varsinaisista aineellisista huolto- ja tapaamisratkaisuista päätettäessä. Kaikkiaan 
korostettakoon vielä, että lapsen tahdon selvittäminen on erittäin tärkeää siksi, 
että huolto ja tapaamisoikeus ovat lapsen oikeuksia eivätkä velvollisuuksia.

Lapsen huoltoa, asumista ja tapaamisoikeutta koskevan sääntelyn pääperiaatteen 
mukaisesti sekä sosiaalitoimen että tuomioistuimen on näitä kysymyksiä ratkais-
tessaan otettava huomioon ennen kaikkea lapsen etu ja kiinnitettävä huomiota 
erityisesti siihen, miten huolto ja tapaamisoikeus parhaiten toteutuvat vastaisuu-
dessa. Asian ratkaisu ei siis ole sidoksissa siihen, mitä esimerkiksi lapsen vanhem-
mat vaativat tai esittävät asian ratkaisemiseksi, vaan päätös tulee tehdä erityisesti 
lapsen edun näkökulmasta.  Laissa korostetaan myös lapsen oman mielipiteen 
tarkoituksenmukaista huomioon ottamista. 

2.2.2 Tulevaisuuden kehitysnäkymiä

Lapsen huoltoa, asumista ja tapaamisoikeutta koskeva tematiikka on viime vuosi-
na ollut jatkuvasti esillä sekä julkisuudessa että päättäjätahojen kannanotoissa ja 
puheenvuoroissa. Esimerkiksi oikeusturva-asiain neuvottelukunta, eduskunnan oi-
keusasiamies ja eduskunnan lakivaliokunta ovat kiinnittäneet huomiota tällä per-
he-elämän oikeusolojen lohkolla ilmeneviin ongelmiin. Yksi keskeisimpiä ongelmia 
on ollut tuomioistuimessa käsiteltäviin lapsen huoltoa koskeviin riita-asioihin liitty-
vä sosiaalitoimen olosuhdeselvitys. Selvityksen laatimisen viiveisiin on kiinnitetty 
huomiota etenkin ns. ruuhka-Suomen osalta. Kritiikkiä on esitetty myös selvitys-
ten laatutasoon liittyen; sosiaalitoimen on tärkeää huolehtia asian käsittelyn kan-
nalta riittävästä tasapuolisuudesta, huolellisuudesta ja ammattitaidosta.  Toinen 
ongelma on ollut yleisesti erittäin puutteellinen empiirinen tietopohja lapsen huol-
toa koskevista asioista, alkaen perusfaktatiedoista, kuten esimerkiksi riitaisten ta-
pausten vuosivolyymistä ja esiintymistiheydestä.

19 Helin ym. 1997, s. 60–63.
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Lainsäädännön mahdollisia kehittämistoimiakin silmällä pitäen Oikeuspoliittisessa 
tutkimuslaitoksessa käynnistettiin oikeusministeriön toimeksiannosta syyskesällä 
2005 tutkimushanke huoltoriidoista. Hankkeen tarkoituksena on paikata nykyisellään 
vajavaista tietovarantoa ja tuottaa päätöksenteon pohjaksi perustietoa huoltoriitojen 
määrästä, yleisyydestä, prosessien kulusta, kestosta, osapuolten vaatimuksista, pro-
sessien lopputuloksesta ja huoltoriitakierteistä. Hankkeen määräaika on vuosi 2006. 

Erilaisten viralliskannanottojen seurauksena sosiaalitoimen resursointiin ja olosuh-
deselvitysten laadintaan sekä esimerkiksi valvottujen tapaamisten järjestämiseen 
alettiin kiinnittää aiempaa enemmän huomiota. Ongelmia ei ole kuitenkaan saatu 
vielä riittävissä määrin hallintaan. Oikeusministeriö ja sosiaali- ja terveysministe-
riö asettivatkin maaliskuussa 2005 ministeriöidensä virkamiesten muodostaman 
työparin selvittämään lasten ja vanhempien välisten valvottujen tapaamisten jär-
jestämisen vaatimat lainsäädännön kehittämistarpeet. Työparin toimeksiantoa 
laajennettiin marraskuussa 2005 käsittämään myös mahdollisuudet vähentää 
viiveitä sosiaalitoimen tekemien lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevien 
olosuhdeselvitysten laatimisessa. Työryhmä jätti hallituksen esityksen muotoon 
kirjoitetut ehdotuksensa helmikuussa 2006.  Ehdotuksessa laintasoinen säänte-
lykeino nähdään siis ensisijaisena ongelmien poistamiseksi tai vähentämiseksi. 
Sääntelyuudistusten ohella ehdotuksessa korostetaan ammattitoimijoiden ohja-
uksen ja koulutuksen tärkeyttä. 

Työpari ehdottaa, että tuettuja ja valvottuja tapaamisia koskevat nimenomaiset 
säännökset kirjattaisiin lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annettuun lakiin. 
Ehdotuksen mukaan lakiin tulisi sisällyttää säännökset siitä, millä edellytyksillä 
tuomioistuin voi määrätä, että lapsen ja vanhemman väliset tapaamiset toteu-
tetaan tuettuina tai valvottuina. Oikeustilaa ei kuitenkaan suoranaisesti näillä 
säännöksillä pyritä muuttamaan, koska tällaisen määräyksen antaminen on oi-
keuskäytännössä jo nykyisinkin mahdollista. Laissa ei kuitenkaan nykyisellään 
ole säännöksiä esimerkiksi siitä, minkä tahon tulisi huolehtia tapaamisten val-
vonnasta. Ehdotuksen mukaan säännösten kirjaaminen lainsäädäntöön selkeyttäi-
si ja yhdenmukaistaisi käytäntöä.  Vastaavasti lakiin ehdotetaan sisällytettäväksi 
myös säännökset siitä, millä edellytyksellä sosiaalitoimi voi vahvistaa vanhempien 
välisen sopimuksen, jossa on sovittu tapaamisten toteuttamisesta tuettuina tai 
valvottuina.  Sosiaalihuoltolakiin (710/1982) puolestaan ehdotetaan otettavaksi 
säännökset kunnan velvollisuudesta järjestää tukea ja valvontaa tapaamisiin.20

Työpari perustelee sääntelytason kirjauksia sillä, että näin turvattaisiin lapsen ja 
vanhemman tapaamisiin liittyvän mahdollisen ulkopuolisen tahon myötävaikutuk-
sen jääminen mahdollisimman vähäiseksi ja poikkeukselliseksi. Työpari toteaa ni-
menomaisesti, ettei sääntelyn avulla ole tarkoitus lisätä tapaamisten määräämistä 
tuetuiksi tai valvotuiksi nykyisestä. Päinvastoin, tällainen määräys voitaisiin antaa 
vain, mikäli laissa säädetyt edellytykset täyttyisivät. Ehdotus ei työparin mukaan 

20 Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2006:7.
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liioin aiheuttaisi muutoksia lain periaatteelliseen lähtökohtaan eli siihen, että ta-
paamisoikeutta koskeva asia on ratkaistava ennen kaikkea lapsen edun mukaises-
ti ottaen huomioon, miten tapaamisoikeus toteutuisi parhaiten vastaisuudessa. 
Työpari korostaa edelleen myös lapsilainsäädännön yhtä pääperiaatetta eli lapsen 
omien toivomusten ja mielipiteen lain mukaista huomioon ottamista.21 

Työpari tarjoaa ratkaisuja myös sosiaalitoimen laatimien olosuhdeselvitysten ajal-
listen viipymisten vähentämiseen. Se ehdottaa, että lapsen huollosta ja tapaamis-
oikeudesta annettuun lakiin kirjataan nimenomainen yleinen säännös sosiaalitoi-
men velvollisuudesta tehdä selvitys ja antaa se tuomioistuimelle ilman aiheeton-
ta viivytystä. Ehdotuksen mukaan tämä nimenomainen säännös korostaisi muun 
ohella kuntien velvoitetta osoittaa tehtävän hoitamiseen riittävät resurssit. Lisäksi 
lakiin ehdotetaan sisällytettäväksi myös selvityksen tekemisen aloittamista kos-
keva määräaikasäännös. Sosiaalitoimen tulisi ehdotuksen mukaan ottaa yhteyttä 
vanhempiin tai muihin selvityksen yhteydessä kuultaviin henkilöihin kahden viikon 
kuluessa siitä, kun tuomioistuimen selvityspyyntö on saapunut sosiaalitoimelle. 
Määräajan säätämisen tavoitteena on työparin mukaan selvitysprosessin ripeän 
käynnistymisen varmistaminen ja sellaisten tilanteiden estäminen, joissa asian 
käsittely pysähtyy pitkäksi aikaa selvityspyynnön esittämisen jälkeen. Ehdotuksessa 
korostetaan tässä yhteydessä lapsen vanhempien tukemisen ja tiedonsaannin tär-
keyttä. Edellä mainitun lisäksi ehdotuksessa esitetään täsmennettäväksi lapsen 
huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun asetuksen (556/1994) säännöksiä siten, 
että tuomioistuimet aina yksilöisivät selvityspyynnössään, mistä seikoista selvitystä 
erityisesti tarvitaan. Tässä yhteydessä työpari nostaa esille myös tuomarikunnan 
sekä sosiaaliviranomaisten ohjauksen ja koulutuksen. Työpari on ehdotuksessaan 
pyrkinyt myös lyhyehkösti kartoittamaan ehdotustensa vaikutuksia viranomaisten 
toimintaan sekä sen taloudellisia ja yhteiskunnallisia vaikutuksia.22

2.2.3 Huollon empiriaa 

Yhtäältä avoliittojen yleistyminen ja toisaalta yleistynyt eronneisuus ovat johta-
neet siihen, että lapsen huoltoa, asumista ja tapaamisoikeutta koskevien asioi-
den vuotuinen kokonaismäärä on jatkuvasti lisääntynyt. Määrä on – kuten elatus-
apuasioidenkin – yli kolminkertaistunut viimeisten runsaan 15 vuoden kuluessa. 
Suurin osa lapsen huoltoa, asumista ja tapaamisoikeutta koskevista asioista saa 
ratkaisunsa kuntien sosiaalitoimissa.  Näitä asioita ratkotaan nykyisin kaikkiaan 
noin 43 000 tapausta vuosittain, joista noin joka yhdeksäs tai kymmenes tuomio-
istuimessa.23 

21 Mt.
22 Mt. 
23 Litmala 2005.
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Huoltomuoto ratkaisee päätöksentekovallan lasta koskevissa asioissa. Vanhem-
pien sopimusvallan rajat ovat tässä suhteessa laissa tarkoin määritellyt. Valitta-
vana on vanhempien yhteishuolto tai jommankumman vanhemman yksin-
huolto. Tuomioistuinratkaisuista ei ole saatavilla tilastotietoja huoltomuodoista. 
Sosiaalitoimen vahvistamista sopimuksista tiedot ovat saatavilla, tosin ainoastaan 
kokonaislukuina. Stakesin tilastoissa ei enää erotella huoltomuotoja sen mukaan, 
onko kyseessä aviolapsi vai ei.  

Kaikkiaan lapsen huoltoa koskevien sopimusten huoltomuotojen jakautumisen 
välillä ei ole tapahtunut viime vuosina suuria muutoksia. Joitakin hienoisia muu-
toksia on kuitenkin kokonaisuutena ottaen havaittavissa. Yhteishuoltosopimusten 
osuus kaikista sopimuksista on nykyisin hieman yli 90 prosenttia, kun se esimer-
kiksi 1990-luvun alkupuoliskolla oli hieman vajaat 90 prosenttia. Huollosta yksin 
äidille on sovittu viime vuosina noin joka 13. sopimuksessa, kun 1990-luvulla näin 
tehtiin noin joka kymmenennessä sopimuksessa. Isien yksinhuoltoa koskevien so-
pimusten osuus on ollut viime vuosina noin prosentti kaikista sopimuksista, kun se 
1990-luvun alkupuoliskolla oli noin kaksi prosenttia. Lähivanhempien sukupuolija-
kaumat ovat edelleen varsin perinteiset. Nykyäänkin valtaosassa lapsen asumista 
koskevista sopimuksista on sovittu lapsen asumisesta äidin luona. Viime vuosina 
kokonaisuudessa on ollut kuitenkin havaittavissa hienoista lisäystä isien lähivan-
hemmuuden suuntaan. Nykyisin noin 19 prosentissa tapauksista on sovittu lapsen 
asumisesta isän luona. Luku on noin kaksi prosenttiyksikköä suurempi kuin 1990-
luvun loppupuoliskolla.24  

Kaikkiaan on ilmeistä, että suurin osa vuosittain tehdyistä lapsen huoltoa, asumis-
ta ja tapaamisoikeutta koskevista ratkaisuista on käytännössäkin toimivia. Tätä 
näkökulmaa tukee tuomioistuimissa ratkaistavien asioiden ja toisaalta aiempien 
sopimusten ja päätösten muuttamisten suhteellisen vähäinen määrä. Riitaisten 
tapausten osuutta on täsmällisten tilastolukujen puuttuessa vaikea todeta tar-
kasti. Määrä on kuitenkin arvioiden mukaan suhteellisen pieni, noin 5 prosenttia 
kaikista ratkaisuista.25 Lukumääräisesti tämä tarkoittaisi noin 2 000 lapsen huoltoa 
koskevaa riitatapausta vuosittain. Toisaalta osa huoltoriidoista muodostuu krooni-
siksi, tuomioistuimen puoleen käännytään yhä uudelleen ja uudelleen, ehkä peräti 
siihen asti, kunnes lapsi on täysi-ikäinen.26 

Yhtenä riitaisten tapausten kuvaajana voidaan pitää paitsi tuomioistuimissa ns. 
varsinaisasioina käsiteltyjen tapausten määrää, myös sosiaalitoimelta pyydetty-

24 Litmala 2004a.
25 Ks. Litmala 2002, s. 33; Auvinen & Kaivosoja 2003. Tarkkojen tilastolukujen puuttuessa on vai-

kea todeta tarkasti, riidelläänkö lapsen huoltoa koskevista kysymyksistä Suomessa useammin kuin 
esimerkiksi Ruotsissa. Ruotsalaislähteiden mukaan vanhempiensa eron kokee vuosittain vajaat 
60 000 lasta ja näissä tapauksissa noin 10 prosenttia lapsen huoltoa koskevista kysymyksistä rat-
kaistaan tuomioistuimissa.  Lukumääräisesti ruotsalaisissa tuomioistuimissa käsiteltiin esimerkiksi 
vuonna 2000 yhteensä noin 6 000 lapsen huoltoa koskevaa riitaa (Rejmer 2003, s. 16).

26 Ks . Auvinen ja Kaivosoja 2003.
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jen olosuhdeselvitysten määrää. Sosiaalitoimi on vuosina 2001–2004 antanut tuo-
mioistuimille yhteensä keskimäärin noin 1 000 selvitystä vuodessa. Selvitysten 
vuotuinen kokonaismäärä on selvästi suurempi kuin 1990-luvulla; esimerkiksi 
vuosina 1994–1998 sosiaalitoimessa tehtiin keskimäärin 800 olosuhdeselvitystä 
vuodessa.

Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevia täytäntöönpanoasioita on käsitelty 
viime vuosina kaikkiaan noin 280 vuosittain, vuonna 2005 yhteensä 323 kappa-
letta. Valtaosa vireille tulleista täytäntöönpanoasioista on koskenut lapsen tapaa-
misoikeutta. Tutkimuksen mukaan vain noin 15 prosenttia tapauksista on koske-
nut lapsen huoltoa.27 Tapaamisoikeuden täytäntöönpanoa on hakenut tavallisim-
min lapsen isä ja huollon täytäntöönpanoa äiti. Täytäntöönpano on tavallisimmin 
koskenut suhteellisen pieniä lapsia. Tämä on ymmärrettävää; vanhemmat lapset 
päättävät usein itse siitä, tapaavatko he toista vanhempaansa vai eivät ja hei-
dän mielipiteellään on vaikutusta myös huoltopäätökseen. Vireille tulleista täy-
täntöönpanoasioista huomattava osa, noin puolet, on sovittu tai jätetty sillensä. 
Tavanomaisin pakkokeino hyväksytyissä asioissa on ollut uhkasakko; lapsen nou-
toon ryhdytään erittäin harvoin. Kaikkiaan täytäntöönpanoon edenneiden tapaus-
ten osuus on ollut vain noin puoli prosenttia kaikista sosiaalitoimessa ja tuomio-
istuimissa käsitellyistä lapsen huoltoa, tapaamisoikeutta ja asumista koskevista 
asioista. Näistäkin siis noin puolet on sovittu tai jätetty sillensä.28

3 Parisuhdelainsäädäntö

Yksityisoikeudellisen perheoikeuden sääntelyalaan lukeutuva parisuhdelainsää-
däntö kattaa Suomessa nykyisellään avioliittolain (234/1929) ja lain rekiste-
röidyistä parisuhteista (950/2001). Avoliiton oikeudelliset vaikutukset perustuvat 
sen sijaan yksittäisiä tilanteita koskeviin erityissäännöksiin ja useissa tapauksissa 
– kuten esimerkiksi sosiaalioikeudellisessa sääntelyssä – avoliitto rinnastetaankin 
avioliittoon.29 Avoliittoa ei siis kuitenkaan ole säännelty niin sanotulla yleislailla. 
Avopuolisoiden omistussuhteet avoliitossa ja sen päättyessä määräytyvät näin 
ollen yleisiä siviilioikeudellisia oikeusohjeita noudattaen. Seuraavasta taulukosta 
ilmenevät parisuhdelainsäädännön alan keskeiset lakiuudistukset viimeisten run-
saan 70 vuoden ajalta. 

27 Jaakkola 2002.
28 Ks. myös Litmala 2003. 
29 Samaa sukupuolta olevia avoliitossa eläviä henkilöitä kohdellaan juridisessa katsannossa kuitenkin 

tässä suhteessa kuten yksineläviä henkilöitä.
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Voimaantulovuosi Säädös
1930 Avioliittolaki (234/1929)
1948 Asumuseroa koskeva säännöstö avioliittolakiin 
1988 Laki avioliittolain muuttamisesta (411/1987)
2002 Laki rekisteröidyistä parisuhteista (950/2001)
2002 Kansainvälisen yksityisoikeuden alaan kuuluvat säännökset (lisäys 

avioliittolakiin 1226/2001)

Parisuhdelainsäädännön alalla viimeisten parinkymmenen vuoden kuluessa 
tapahtuneet muutokset liittyvät avioliittolain osittaisuudistukseen vuonna 1988 ja 
samaa sukupuolta olevien parien suhteen virallistamismahdollisuuden voimaan-
tuloon vuonna 2002. Muutoin tällä oikeudenalalla tapahtuneet muutokset ovat 
varsin harvalukuisia satojen vuosienkin katsannossa. Viime vuosina on tällä perhe-
oikeuden alalla – kuten lapsioikeudessakin – keskitytty lähinnä kansainvälisoikeu-
delliseen ulottuvuuteen. 

3.1 Avioliittolainsäädäntö

Nykyinen aviopuolisoiden varallisuussuhteita sääntelevä avioliittolaki on ollut 
voimassa vuodesta 1930 lähtien. Avioliittolain voimaan tulon jälkeen avioeroja 
voitiin myöntää ainoastaan tuomioistuinteitse ja vain laissa säädetyin perustein. 
Näitä eroperusteita olivat uskottomuus, sukupuolitauti, pahoinpitely, rikollisuus, 
huumaavien aineiden väärinkäyttö, mielisairaus, välien rikkoontuminen ja eril-
lään asuminen, hylkääminen ja katoaminen. Näytön liiton rikkoutumisesta tutki 
tuomioistuin. Kun toinen puoliso voitiin osoittaa ’syylliseksi’ avioliiton rikkoutu-
miseen, saattoi hän joutua vahingonkorvausvastuuseen tai menettää oikeutensa 
tasinkoon. Vuonna 1948 lakiin lisättiin asumuseroa koskeva säännöstö, joka mah-
dollisti puolisoiden yhteisestä hakemuksesta eron ilman näyttöä toisen puolison 
syyllisyydestä välien rikkoontumiseen. Puolisoiden oli kuitenkin osallistuttava so-
vitteluun, jossa etsittiin mahdollisuuksia yhteiselämän jatkamiseen. Asumuseron 
myöntämistä voitiin hakea tuomioistuimelta sen jälkeen, kun sovittelusta oli saa-
tu todistus. Tämän jälkeen puolisoiden tuli vielä asua vuosi erillään palaamatta 
sittenkään yhteiselämään. Vasta tämän jälkeen lopullinen ero oli mahdollinen. 
Oikeuskäytännössä sovellettiin kaikkia edellä mainittuja eroperusteita, mutta ylei-
simpiä olivat puolisoiden erillään asuminen joko asumuserotuomion jälkeen tai 
muutoin välien rikkoutumisen johdosta.30 

Ajan kuluessa syyllisyys- ja välien rikkoutumisen periaatteille rakentuneet avio-
eroperusteet alkoivat tuntua ahtailta ja aikansa eläneiltä. Lain uudistaminen tuli 
muutoinkin ajankohtaiseksi. Myös avioliiton solmimista ja purkamista koskeva lain 

30 Litmala 2001.
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uudistushanke sai alkunsa vuonna 1970, jolloin naisen asemaa tutkinut komitea 
ehdotti lain kokonaisuudistusta.31 Avioliittolakikomitea sai mietintönsä valmiiksi 
pari vuotta myöhemmin.32

Komitea piti avioerosäännösten uudistamisen lähtökohtana ajatusta avioliitosta 
kahden tasavertaisen ihmisen välisenä keskinäiseen kiintymykseen perustuvana, 
vapaaehtoisena yhteiselämän muotona. Yhteiskunnan ei komitean mielestä tul-
lut asettaa esteitä avioliiton purkamiselle, mikäli se ei enää täytä tehtäväänsä. 
Komitea korosti myös, että niillä seikoilla, jotka ovat vaikuttaneet puolison ero-
päätökseen, ei ole merkitystä. Syyllisyyden tai välien rikkoutumisen selvittelemi-
selle tuomioistuimessa ei nähty olevan enää tarvetta. Jommankumman puolison 
yksipuolisellekaan erovaatimukselle ei ehdotuksen mukaan ollut tarvetta esittää 
perusteluja. Ehdotuksen mukaan ero olisi voitu myöntää välittömästi puolisoiden 
ollessa asiasta yksimielisiä ja jos alle 16-vuotiaiden lasten elatuksesta ja huollosta 
oli sovittu tyydyttävällä tavalla. Muissa tapauksessa ero olisi myönnetty 6 kuukau-
den harkinta-ajan jälkeen. Koska eroperusteista luovuttaisiin, oikeudenkäyntikin 
muodostuisi yksinkertaisemmaksi. Komitea piti hyvänä asiana sitä, että puolisoi-
den yksityiselämän julkisuuteen tuomisesta oikeussalissa vältyttäisiin.33  

Komitea oli kuitenkin ehdotuksistaan erimielinen. Eriävissä mielipiteissä todettiin 
ehdotusten lisäävän avioerojen määrää sekä perheiden hajotessa erilaisia vaikeuksia, 
ahdistusta, mielenterveysongelmia ja nuorisorikollisuutta. Syyllisyysperiaatteesta 
kokonaan luopumista pidettiin suorastaan mahdottomana. Erotuomion perusteiksi 
ehdotettiin muun muassa todettua pysyvää välien rikkoutumista, puolison uskot-
tomuutta tai puolisoon kohdistunutta törkeää pahoinpitelyä. Eriävissä mielipiteissä 
kannatettiin myös harkintavallan pidättämistä tuomioistuimelle; tuomioistuimen 
olisi selvityksen pohjalta tullut ratkaista se, onko avioliiton jatkumiselle edellytyk-
siä. Kannanotot 6 kuukauden harkinta-ajan riittämättömyydestä ilmensivät puo-
lestaan ajatuksia yhteiskunnan velvollisuudesta vastustaa harkitsemattomia ja 
ilman perusteita haettavia eroja. Tätä ajatusta ilmensivät osaltaan myös mielipi-
teet siitä, että eron hakeminen olisi sopivaa aikaisintaan 3 kuukauden kuluttua 
vihkimisestä. Kaikkiaan eriävissä mielipiteissä korostui laajalti käsitys siitä, että 
komitean ehdotusten taustalla vallitsivat aivan liian yksipuoliset ja liberaalit indivi-
dualistiset käsitykset avioliitosta ja perheestä. 

Komiteanmietintö sai myös lausuntokierroksella varsin ristiriitaisen vastaanoton.34 
Erimielisyyden seurauksena mietinnön esitykset avioliiton solmimisesta ja pur-
kamisesta jäädytettiin ja otettiin uudelleen esille vasta vajaat kymmenen vuot-
ta myöhemmin. Vuonna 1980 asetettiin avioliittotoimikunta valmistelemaan esi-
tystä avioliiton solmimista ja purkamista koskevien säännösten uudistamiseksi. 

31 KM 1970:A8. 
32 KM 1972:A21.
33 KM 1972:A21.
34 Jaakkola 1975, s. 33–38.
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Toimeksiannon mukaisesti toimikunnan tuli työssään ottaa huomioon paitsi aiempi 
komiteatyö myös Ruotsin lainsäädäntö. Toimikunnan mietintö valmistui vuonna 
1983 ja se sai lausuntokierroksella myönteisen vastaanoton.35

Laki avioliittolain muuttamisesta (411/1987) tuli voimaan vuoden 1988 alusta. 
Uudistuksen avioliiton solmimista ja purkamista koskevat säännökset perustuvat 
pitkälle avioliittotoimikunnan mietintöön. Hallituksen esitys ei kuitenkaan sisältä-
nyt enää edellä jo esitettyä ehdotusta välittömästä, niin sanotusta pikaerosta.36 
Pikaeron mahdollisuus oli esillä vielä eduskuntakäsittelyssä, mutta lakivaliokunnan 
asiaa koskeva ehdotus hylättiin.

Hallituksen esityksessä uuden lainsäädännön tavoitteena pidettiin erosäännöstöä, 
joka tekisi mahdolliseksi ”avioeron seuraamuksia harkitusti sovitellen purkaa sel-
laiset avioliitot, joiden jatkuminen on toivotonta”. Oikeudenkäyntien osalta tavoit-
teena oli, etteivät ne kärjistäisi tai synnyttäisi uusia puolisoiden välisiä ristiriitoja. 
Tästäkin syystä katsottiin tarpeelliseksi luopua syyllisyysperiaatteesta eron perus-
teena. Erosäännöstöä oli tarkoitus kehittää lisäten puolisoiden harkintavaltaa ja 
-mahdollisuuksia päätöksentekoon. Toisaalta korostettiin eroa koskevan päätök-
sen oikeudellisten ja tosiasiallisten seuraamusten huomioon ottamista avioeron 
jälkeisessä tilanteessa. Samalla ehdotettiin erityisen perheasioiden sovittelujärjes-
telmän luomista. Hallituksen esityksessä todettiin, että tarkoituksena ei ole luoda 
järjestelmää, joka tekisi mahdolliseksi nopeisiin päätöksiin perustuvat avioerot. 
Keskeisenä tavoitteena pidettiinkin riitaisten ja pikaisten erojen hillitsemistä, jot-
ta tärkeä päätös syntyisi ja toteutuisi parhaalla mahdollisella tavalla harkiten ja 
ottaen huomioon kaikkien osapuolten kannalta eron vaikutukset. Pääsääntöinen 
6 kuukauden harkinta-aika nähtiin tarkoituksenmukaisena sekä puolisoiden että 
etenkin lasten olojen järjestämisen kannalta. 

Avioliittolakiin on siis tehty sen voimassaolon aikana joitakin olennaisia muutok-
sia, mutta puolisoiden varallisuussuhteita koskeva järjestelmä on pysynyt runsaat 
75 vuotta ennallaan. Lainvalmistelutyössä aviovarallisuusjärjestelmämme uudis-
tamista pohdittiin laajalti komiteatyöskentelyn puitteissa 1970-luvulla.37 Kuten 
tunnettua, komiteanmietinnöissä esitetyt uudistamisehdotukset eivät kuitenkaan 
johtaneet jatkotoimenpiteisiin. Asia nousi seuraavan kerran esiin vasta vajaat 
30 vuotta myöhemmin. Oikeusministeriön toiminta- ja taloussuunnitelmaan vuo-
sille 2007–2011 on kirjattu toteamus, että aviovarallisuutta koskeviin säännöksiin 
liittyvät mahdolliset muutostarpeet selvitetään ja tehdään tarvittaessa sitä kos-
kevat lainsäädännön muutokset.38 Toimintasuunnitelma pohjautuu pääministeri 

35 KM 1983:20; Jaakkola 1984.
36 HE 62/1986.
37 KM 1972:A21; KM 1976:29.
38 Oikeusministeriön toiminta ja hallinto 2006:1; ks. myös Oikeusministeriön toiminta- ja taloussuun-

nitelma 2006–2009.
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Matti Vanhasen hallituksen ohjelmaan, joka sisältää lupauksen avioliittolain varalli-
suussäännösten ajanmukaisuuden selvittämisestä.39 

Oikeusministeriö solmi huhtikuussa 2005 Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen ja 
Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan yksityisoikeuden laitoksen 
kanssa sopimuksen  aviovarallisuusjärjestelmän toimivuutta käytännössä kartoit-
tavan tutkimushankkeen toteuttamisesta. Laaja, monipuolisia empiirisiä aineistoja 
koostava ja analysoiva tutkimushanke käynnistyi toukokuussa 2005 ja se saate-
taan sopimuksen mukaan päätökseen vuoden 2006 loppuun mennessä. Muun 
muassa tämän hankkeen tulosten valossa tulee arvioitavaksi se, onko lainsäädän-
töön tarpeellista tehdä muutoksia. 

3.2 Avopuolisoiden oikeusasema

Avoliitto on valinnaisena, pysyväksi aiottuna parisuhde- ja perhemuotona yleisty-
nyt ja edelleen yleistymässä. Avoliittojen osuus kaikista parisuhteista on nykyisin 
noin viidennes. Lukumääräisesti avopareja on maassamme noin 280 000. Nykyisin 
yli puolet esikoislapsista syntyy avioliiton ulkopuolella, useimmiten avoliitossa elä-
ville vanhemmille. Kaikkiaan runsas kolmannes lapsista syntyy avioliiton ulkopuo-
lella. Avoliittojen varallisuusoikeudellista puolta ei ole säännelty yleislailla, toisin 
kuin avioliiton ja vuodesta 2002 lähtien myös rekisteröityjen parisuhteiden osalta. 
Vaikka avoliitto on yhtenä valinnaisena parisuhteen muotona varsin yleinen ja 
”ulkoapäin” katsottuna samankaltainen kuin avioliittokin, siihen ei voida soveltaa 
avioliittolain säännöksiä. Avopuolisoilla ei myöskään ole toisiinsa nähden lakimää-
räistä perimysoikeutta. Avopuolisoiden omistussuhteet avoliitossa ja sen päättyes-
sä määräytyvät näin ollen yleisiä siviilioikeudellisia oikeusohjeita noudattaen.

Vuosien kuluessa on käytetty joitakin puheenvuoroja siitä, että avopuolisoiden 
oikeusturvaa koskevat ongelmatilanteet saataisiin systemaattisesti hahmotettua 
ja kartoitettua. Jo 1990-luvun alkupuolella ehdotettiin avoliittojen ottamista huo-
mioon myös yksityisoikeudellisessa sääntelyssä. Vuonna 1992 ehdotettiin lainval-
mistelun käynnistämistä tavoitteena säännellä avoparien yhteisen kodin purkami-
nen liiton päätyttyä oikeudenmukaisella tavalla. Ehdotuksen tavoitteena oli niukka 
sääntely, joka takaisi oikeudenmukaisen jaon siten, että vältettäisiin avopuolisoi-
den sitominen laajaan taloudelliseen yhteyteen.40  Kuten tunnettua, mainittu eh-
dotus ei johtanut toimenpiteisiin sääntelyn valmistelemiseksi. Keskustelu avopari-
en yksityisoikeudellisesta asemasta vaimeni ehdotuksen jälkeen useiksi vuosiksi. 

Avopuolisoiden oikeusasema nousi jälleen esille, kun oikeusministeriö asetti ke-
sällä 2003 perintökaaren uudistamistarpeita kartoittaneen työryhmän. Työryhmä 

39 Pääministeri Matti Vanhasen hallituksen ohjelma 24.6.2003.
40 KM 1992:12.



107

päätyi vuonna 2004 valmistuneessa mietinnössään siihen, että avopuolisoiden 
asemaa tulisi jäämistöoikeuden kentässä joiltain osin parantaa.41 Työryhmä ei pi-
tänyt mahdollisena antaa avopuolisoille perintöoikeutta. Sen sijaan työryhmä kat-
soi, että perittävän avopuolison ja avopuolisoon rinnastuvan henkilön asemaa olisi 
parannettava antamalla hänelle oikeus saada harkinnanvaraista avustusta jäämis-
töstä.  Avustuksen saaminen koskisi ehdotuksen mukaan lähinnä tilanteita, jois-
sa osapuolilla oli yhteinen talous, suhde oli kestänyt pitkään tai siitä oli syntynyt 
yhteinen lapsi. Avustuksen suuruus olisi harkinnanvarainen, ja sillä turvattaisiin 
erityisesti asumisen jatkuvuutta ja yhteisen kodin säilymistä esimerkiksi antamalla 
eloon jääneelle määräaikainen käyttöoikeus perittävän asuntoon. Kaikkiaan tar-
koituksena olisi pehmentää taloudellista muutosta, joka kohtaa perhettä perittä-
vän kuollessa. Työryhmän mietintö oli laajahkolla lausuntokierroksella, jonka mää-
räaika päättyi marraskuussa 2004. Oikeusministeriö päättää oman ilmoituksensa 
mukaan mahdollisista jatkotoimista syyskaudella 2006.42

Avopuolisoiden oikeusturvaa puolison kuoleman varalta on siis pyritty joiltain osin 
kartoittamaan. Tämän lisäksi on kuitenkin pidetty perusteltuna pohtia avopuolisoi-
den taloudellista turvaa myös erotilanteissa. Esimerkiksi oikeusturva-asiain neu-
vottelukunta otti kantaa eroavien avoparien oikeusaseman selvittämiseksi vuoden 
2004 kertomuksessaan.43 

Oikeusministeriön lainvalmisteluosastolla aloitettiin muistion laatiminen avoliit-
tojen erotilanteisiin liittyvistä varallisuusoikeudellisista ongelmista alkuvuodesta 
2005. Muistion laadinnan tarkoituksena oli avioliitonomaisen suhteen eli avoliiton 
erotilanteeseen liittyvistä varallisuusoikeudellisista ongelmista johtuvan sääntely-
tarpeen arviointi. Arviomuistio valmistui toukokuussa 2005 ja sen laajahkon lau-
suntokierroksen määräaika päättyi elokuussa 2005.44 Oikeusministeriö on ilmoit-
tanut päättävänsä mahdollisista jatkotoimista keväällä 2006.45

Muistiossa ehdotetaan harkittavaksi sääntelyä, jolla pyrittäisiin turvaamaan avo-
puolisoiden taloudellinen vähimmäissuoja liiton purkautuessa. Ensinnäkin niin sa-
notun yhteisomistusolettaman nimenomaista sääntelyä pidetään muistiossa pe-
rusteltuna. Olettama koskisi avopuolisoiden omistamia irtaimia esineitä. Lisäksi 
muistiossa pidetään perusteltuna säätää avopuolison oikeudesta hyvitykseen 
yhteistalouden hyväksi antamistaan panoksista tapauksissa, joissa omaisuuden 
jako omistussuhteiden perusteella johtaisi toiselle koituvaan perusteettomaan 
etuun toisen puolison kustannuksella. Edelleen muistiossa ehdotetaan selvitet-
täväksi muun muassa sitä, miten osapuolten asunnon tarve voitaisiin ottaa huo-

41 Oikeusministeriön työryhmämietintöjä 2004:6.
42 Ks. http://www.om.fi /665.htm.
43 Oikeusturva-asiain neuvottelukunnan kertomus toiminnastaan vuonna 2004 ja sen liite Litmala 

2004b.
44 Avoliiton purkautumiseen liittyvät varallisuusoikeudelliset ongelmat (OM 5/41/2005).
45 Ks. http://www.om.fi /665.htm.
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mioon avoliiton purkautumisen jälkeisessä omaisuuden jaossa. Myös pesänjaka-
jan määrääminen toimittamaan avopuolisoiden omaisuuden erottelua ja ratkaise-
maan mahdollisia hyvitysvaatimuksia tulisi tehdä avoliittolaisillekin mahdolliseksi. 
Mainittu mahdollinen uusi sääntely tulisi ehdotuksen mukaan ulottaa koskemaan 
myös avopuolisoihin rinnastettavia samaa sukupuolta olevia parisuhdekumppa-
neita sekä mahdollisesti myös muita yhdessä asuvia henkilöitä.

Viime vuosikymmenten perhe-elämän muutoksia koskevan yhteiskuntakehityk-
sen valossa on kaikkiaan tärkeää huolehtia siitä, että avopuolisoiden oikeusturvaa 
koskevat mahdolliset ongelmatilanteet saataisiin systemaattisesti hahmotettua ja 
kartoitettua. Kuten oikeusministeriön perintökaaren uudistamistarpeita kartoitta-
nut työryhmä mietinnössään toteaa, avopuolisoiden oikeusturvaa puolison kuole-
man varalta on perusteltua parantaa. Perintökaaren uudistamisen valmisteluvaihe 
on meneillään, joten nähtäväksi jää, missä määrin avopuolisoiden oikeusturva 
jäämistöoikeuden osalta paranee – vai paraneeko se. Yhtä perusteltua kuin kuole-
mantapauksen yhteydessä on kuitenkin pohtia avopuolisoiden taloudellista turvaa 
myös erotilanteissa.  Ensi vaiheessa olisi perusteltua selvittää esimerkiksi sitä, 
missä määrin ja minkälaisia oikeusturvaongelmia esiintyy erotilanteisiin liittyen 
pitkäaikaisissa avoliitoissa.46 Empiiristä tietoa näistä mahdollisista ongelmista ei 
tällä hetkellä ole saatavilla.

3.3 Samaa sukupuolta olevien parisuhteiden sääntely

Suomi oli pitkään Pohjoismaista ainoa, jossa samaa sukupuolta olevilla pareilla ei 
ollut mahdollisuutta virallistaa suhdettaan. Laki rekisteröidystä parisuhteesta tuli 
Suomessa voimaan maaliskuun alusta 2002 pitkällisen koko 1990-luvun kestä-
neen yhteiskuntakeskustelun, aloitteiden ja valmistelun jälkeen.47 Tanskassa sa-
maa sukupuolta olevien parisuhteen rekisteröintiä koskeva laki on ollut voimassa 
lokakuun alusta 1989, Norjassa elokuun alusta 1993, Ruotsissa vuoden 1995 alus-
ta ja Islannissa kesäkuun lopusta 1996.48  

46 Litmala 2004b.
47 Eduskunta hyväksyi parisuhdelain syyskuussa 2001. Homoseksuaalisuus oli Suomessa krimina-

lisoitu aina vuoteen 1971. Ns. sairausluokituksesta homoseksuaalisuus poistettiin vuonna 1981. 
Rikoslaissa syrjintä homoseksuaalisuuden perusteella säädettiin rangaistavaksi teoksi vuonna 
1995. Vuoden 1999 alusta voimaan tulleessa rikoslain uudistuksessa ns. kehotuskielto kumot-
tiin ja suojaikäraja säädettiin samaksi (16 vuotta) sekä hetero- että homosuhteissa. Perustuslain 
(731/1999) mukaan ketään ei saa asettaa eriarvoiseen asemaan sukupuolisen suuntautumisensa 
vuoksi (PeL 6.2 §); ks myös esim. yhdenvertaisuuslaki (21/2004) 6 §.

48 Tanskan laki ”Lov om registreret partnerskab (Lov nr. 372 of 7. juni 1989), Norjan laki ”Lov om 
registrert partnerskap” (Lov 30. april 1993 nr. 40) , Ruotsin laki ”Lag om registrerat partner-
skap” (1994:1117)  ja Islannin laki ”Lög um stadfesta samvist”. Pohjoismaiden lisäksi virallistami-
nen on mahdollista mm. Ranskassa, Saksassa, Alankomaissa ja Belgiassa. Muiden Pohjoismaiden, 
Alankomaiden ja Saksan sääntely vastaa pääasiallisesti Suomen lainsäädäntöä (VNA 141/2002). 
EU:n puitteissa jäsenmaille on suositeltu lainsäädäntöä parisuhteen virallistamisesta. Useissa EU:n 
jäsenmaissa ei vielä tunnusteta rekisteröityjäkään parisuhteita samaa sukupuolta olevien välillä.
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Perhetoimikunnan mietinnössä vuodelta 1992 vertailtiin erilaisia perhemuotoja ja 
päädyttiin siihen, että samaa sukupuolta olevien parisuhteet olivat erityisen poik-
keavassa asemassa. Tätä ei pidetty kaikilta osin perusteltuna. Toimikunta piti eri-
tyisenä epäkohtana sitä, etteivät samaa sukupuolta olevat henkilöt voi keskenään 
sopia perhelainsäädännön piiriin tulemisesta, vaikka homoseksuaaleilla on saman-
lainen tarve yhteiselämänsä sääntelyyn ja oikeussuojaan kuin heteroseksuaaleilla-
kin. Perhetoimikunta ehdottikin lainvalmistelun käynnistämistä samaa sukupuolta 
olevien parisuhteiden rekisteröinnin mahdollistamiseksi.49 Vuosina 1993 ja 1996 
valtiopäivillä tehdyt lakialoitteet eivät johtaneet sääntelyyn.

Vuoden 1993 valtiopäivillä tehtiin lakialoite (LA 4/1993 vp) samaa sukupuolta 
olevien henkilöiden parisuhteen rekisteröinnistä. Sääntelyn tarpeellisuutta pe-
rusteltiin lähinnä samankaltaisin argumentein kuin perhetoimikunnan mietinnös-
sä. Lakialoite kuitenkin raukesi, koska eduskunta ei ehtinyt käsitellä sitä ennen 
vuonna 1995 pidettyjä eduskuntavaaleja. Vuoden 1996 valtiopäivillä tehtiin jäl-
leen lakialoite kahden samaa sukupuolta olevan henkilön parisuhteen virallista-
misen sallimiseksi (LA 26/1996 vp). Parisuhteen virallistamisen oikeusvaikutukset 
poikkesivat tässä lakialoitteessa aikaisemmasta sikäli, että virallistetun parisuh-
teen osapuolia ei rinnastettaisi aviopuolisoihin sovellettaessa lapseksiottamista 
koskevia säännöksiä. Lakivaliokunta päätyi ehdottamaan lakialoitteen hylkäämis-
tä. Samalla ehdotettiin, että eduskunta hyväksyisi toivomuksen, jonka mukaises-
ti hallitus ryhtyisi asianmukaisiin lainsäädäntötoimiin samaa sukupuolta olevien 
kumppaneiden yhteiselämään liittyvien oikeudellisten epäkohtien poistamiseksi. 
Eduskunnan päätös oli lakivaliokunnan ehdotusten mukainen. 

Joulukuussa 1997 oikeusministeriö asetti työryhmän, jonka tehtävänä oli selvit-
tää samaa sukupuolta olevien kumppaneiden yhteiselämään liittyvien epäkohtien 
poistamiseksi tarpeelliset lainsäädäntötoimenpiteet ja koordinoida eri ministeriöi-
den yhteistyötä asiassa. Työryhmän ehdotus luovutettiin oikeusministeriölle tou-
kokuussa 1999.50 Työryhmän tarkastelussa kiinnitettiin huomiota nykyisen lainsää-
dännön aiheuttamiin käytännön ongelmiin ja toisaalta siihen, esiintyykö erilaisten 
parisuhteiden sääntelyssä sellaista erilaista kohtelua, jota ei voida hyväksyttävästi 
perustella. Työryhmän mukaan lainsäädännön tila ei ollut kummassakaan suh-
teessa tyydyttävä.  Työryhmä ehdotti, että samaa sukupuolta oleville annettaisiin 
mahdollisuus virallistaa parisuhteensa pääasiallisesti samankaltaisin oikeusvaiku-
tuksin kuin avioliittoon vihkimisellä.51 

Lakiehdotus samaa sukupuolta olevien parisuhteiden rekisteröinnistä hyväksyt-
tiin syksyllä 2001. Laki rekisteröidystä parisuhteesta (950/2001) tuli voimaan 

49 KM 1992:12.
50 Lainvalmisteluosaston julkaisu 2/1999.
51 Työryhmä ehdotti myös, että erillishankkeina kullakin hallinnonalalla tulisi selvittää se, miltä osin 

sääntelyä on tarpeen muuttaa, jotta sitä voitaisiin soveltaa myös niihin samaa sukupuolta oleviin 
pareihin, jotka eivät virallista parisuhdettaan. 
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maaliskuun alusta 2002.  Virallistettu parisuhde on lain mukaan avioliitosta eril-
linen oikeudellinen instituutio, mutta sen solmimisen ja oikeusvaikutusten sään-
telyssä tukeudutaan avioliittoa koskeviin säännöksiin samalla tavoin kuin muis-
sa Pohjoismaissa on menetelty. Virallistettua parisuhdetta koskevat näin esimer-
kiksi säännökset omaisuuden jaosta parisuhteen purkauduttua, perintöoikeus, 
keskinäinen elatusvelvollisuus ja oikeus saada elatusapua toiselta osapuolelta.  
Rekisteröityyn parisuhteeseen ei kuitenkaan sovelleta säännöksiä, jotka koskevat 
aviopuolisoa yksinomaan hänen sukupuolensa perusteella, nimilain säännöksiä 
puolison sukunimestä eikä lapseksiottamisesta annetun lain säännöksiä puolison 
oikeudesta ottaa ottolapsi. 

Parisuhteen virallistaminen ei siis anna mahdollisuutta yhteiseen lapseksiottami-
seen, joten lasten asema samaa sukupuolta olevien vanhempien perheissä jäi lain 
voimaan tullessa avoimeksi. Toisaalta esimerkiksi sosiaali- ja terveysministeriön 
asettama toimikunta esitti 2003 perheen sisäisen adoption ja tietyissä tapauksissa 
myös vieraan lapsen adoption sallimista rekisteröidyissä parisuhteissa.52 

Samaa sukupuolta olevien suhteiden virallistamiseen liittyvän lainvalmistelun pit-
källinen vireilläolo heijastui myös yleiseen kansalaismielipiteeseen – ja varmasti 
myös päinvastoin. Suomalaisten suhtautuminen samaa sukupuolta olevien liittoi-
hin kehittyi 1990-luvulla nopeasti myönteisempään suuntaan. Vuonna 1992 toteu-
tetun tutkimuksen mukaan vain viidennes miehistä ja noin neljännes naisista kan-
natti samaa sukupuolta olevien liittojen laillistamista suhtautumalla myönteisesti 
väitteeseen ”Homoseksuaalisten parien solmimat liitot pitäisi voida laillistaa niin 
kuin avioliitot”.53 Vuonna 1996 Taloustutkimus Oy:n tekemässä selvityksessä jo 
44 prosenttia haastatelluista vastasi myönteisesti kysymykseen ”Tulisiko mieles-
tänne homojen ja lesbojen saada solmia avioliitto?”. Vuonna 2002 myönteisesti 
asiaan suhtautuneiden osuus oli noussut jo kahteen kolmannekseen vastaajista. 

Parisuhteita rekisteröitiin odotetusti varsin vilkkaasti lain voimaantulon jälkeen. 
Vuonna 2002 suhteita rekisteröitiin yhteensä 456 kappaletta. Vuonna 2003 rekis-
teröintejä tehtiin 190, vuonna 2004 186 ja vuonna 2005 yhteensä 200. Näin ollen 
vuoden 2005 loppuun mennessä on rekisteröity yhteensä 1 032 samaa sukupuol-
ta olevien parisuhteita. Aluksi yli puolet suhteista oli miesparien suhteita, mutta 
sittemmin sukupuolten välinen suhde on tasoittunut. Rekisteröityjen parien eroja 
on tuomittu vuoden 2005 loppuun mennessä yhteensä 53. Perhetilastojen tieto-
kantojen mukaan maassamme oli vuoden 2004 lopussa yhteensä 66 rekisteröityä 
parisuhdetta, joissa parin kanssa yhteisessä taloudessa eli myös lapsia. 

52 Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2003:10.
53 Kontula, O. & Haavio-Mannila, E. (toim.). 1993. Suomalainen seksi. Tietoa suomalaisten sukupuo-

lielämän muutoksista. WSOY.
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4 Yhteenvetoa

Tässä artikkelissa on luotu pääpiirteinen katsaus yksityisoikeuteen lukeutuvan 
perheoikeuden alan kehitykseen vuosina 1985–2005. Tarkastelun kohteina ovat 
keskeinen yksityisoikeudellinen lapsia koskeva sääntely ja parisuhdelainsäädäntö.  
Valitut lainsäädäntölohkot ovat vahvasti kansallista sääntelyä, vaikkakin sääntelyn 
taustalla ilmenee myös kansainvälisiä impulsseja. 

Valitulla tarkastelujaksolla uudistukset ovat olleet vähäisiä. Lapsioikeus muotou-
tui omaksi oikeudenalakseen 1970-luvulta lähtien. Vuonna 1976 tuli voimaan laki 
lapsen elatuksesta samoin kuin laki lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan 
päätöksen täytäntöönpanosta. Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta tuli 
voimaan vuonna 1984, täytäntöönpanolain uudistus vuonna 1999.  Avioliittolain 
erosäännöstö uudistettiin 1988. Parisuhteen moninaisuuden hyväksynnän yleis-
tyminen johti samaa sukupuolta olevien parisuhteiden rekisteröimisen mahdollis-
tavaan sääntelyyn vuonna 2002.  Perheoikeuden eräät keskeiset alueet ovat toi-
saalta pysyneet varsin pitkään staattisina. Etenkin parisuhdelainsäädännön alalla 
sääntelyn uudistaminen on jäänyt joiltain osin vähäiseksi. Avioliittolain olennaisen 
osan eli puolisoiden varallisuussuhteita koskevien säännösten osalta järjestelmän 
perusratkaisut ovat jo vajaan sadan vuoden ikäisiä, vaikka ositukseen liittyvää 
sääntelyä muutettiin 1988. Vaikka yhteiselämään asetutaan nykyisin yhä useam-
min pysyvästikin vihkimättä, avopuolisoiden väliset oikeussuhteet ovat Suomessa 
– toisin kuin muissa Pohjoismaissa – edelleen sääntelemättä. Viime vuosien lain-
valmistelutoiminta on keskittynyt etenkin kansainvälistymiskehityksen huomioon 
ottamisen mahdollisuuksiin ja paineisiin. 

Tiivistäen voi todeta, että sekä parisuhdelainsäädännön että lapsen asemaa kos-
kevan yksityisoikeudellisen sääntelyn keskeisenä lähtökohtana nähtiin pitkään en-
sisijaisesti avioliitolle rakentuva kahden sukupolven ydinperhe – perinteinen isä, 
äiti ja lapset -asetelma. Tätä avioliitto-ydinperhettä pidettiin yhteiskunnan yhtenä 
tukipilarina, jonka tehtävänä oli toteuttaa tärkeitä yksilöllisiä ja sosiaalisia tehtä-
viä. Perheoikeuden alan sääntelyä sen sisältämine perinteisine perhekäsityksineen 
voitiinkin aina 1970-luvulle asti – ja monin osin tästä eteenpäinkin – pitää vahvas-
ti ideologisena; sääntely suosi ydinperheitä ja näistä avioliittoperheillä oli erityis-
asema.  Erillisen lapsilainsäädännön rakentuminen 1970- ja 1980-luvuilla sekä esi-
merkiksi avioliittolain muutokset vuonna 1988 perustuivat aiemmasta poikkeavalle 
perheajattelulle. Uuden sääntelyn taustalle hahmottui useampia vaihtoehtoja sal-
liva ydinperheajattelu. Yhden huoltajan perheet nousivat sääntelytasolla yhden-
vertaiseen asemaan ydinperheen kanssa. Avioliiton ohella myös muunlainen pari-
suhdemalli alkoi saavuttaa hyväksyntää ja avioliiton jotakuinkin itsestään selvänä 
pidetty elinikäisyys alkoi murentua. Pääperiaatteeksi alkoi sääntelyn puitteissakin 
muotoutua ”maltillinen neutraliteettikäsitys” eli se, että erilaisia perhemuotoja ei 
tulisi asettaa keskenään eriarvoiseen asemaan. Naisen ja miehen välisen tasa-ar-
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von lisääntyminen, avioliiton elatusluonteen asteittainen lieventyminen sekä mm. 
avioeroa koskevien näkemysten neutraloituminen puolestaan vaikuttivat tärkeinä 
tekijöinä paitsi lapsilainsäädännön sisältöön, myös suoranaisesti avioeroa koske-
van sääntelyn muutoksiin eromenettelyn helpottumisena.
 
Kuten edeltä voi havaita, perheoikeuden alalla Suomessa tehdyt sääntelyuudis-
tukset ovat tarkastelujaksolla 1985–2005 olleet varsin harvalukuisia – tosiasialli-
sesti ne ovat olleet sitä vuosisatojenkin mittakaavassa. Perhe- ja jäämistöoikeu-
den alalla vuosisatojen saatossa tapahtuneiden muutosten harvalukuisuutta on 
selitetty yksinkertaisesti sillä, että alaan liittyvä arvomaailma on hitaasti ja jähme-
ästi muuttuvaa. Tilanne vallitsevan arvoilmaston ja lainsäädännön ajanmukaisuu-
den suhteen on kuitenkin ollut joiltain osin jo pitkään päälaellaan. Arvomaailma, 
asenteet ja käsitykset ovat jo aikaa sitten muuttuneet – mutta lainsäädäntö on 
jähmettynyt. Moniarvoisessa yhteiskunnassa erilaiset parisuhde- ja perhemuodot 
ja toisaalta tasa-arvoistuneessa yhteiskunnassa yksilölliset elämänkulut ovat va-
kiinnuttaneet asemansa ja saavuttaneet hyväksyttävyytensä. Tämä arvomaail-
man muutos ei kaikilta osin kuitenkaan ole heijastunut lainsäädännön sisältöön. 
Perheoikeuden alan sääntely kaipaisikin monin osin kattavaa uudelleen arviointia.  
Uudelleen arvioinnin tarpeita on hahmotettavissa sekä parisuhdelainsäädännön 
että lapsioikeu dellisen sääntelyn alalla.54 

Toisaalta perheoikeuden alalla silmiin pistävää nyt kyseessä olevan tarkastelujak-
son 1985–2005 puitteissa on ollut se, että lainsäädännön vaikutusten ja tosiasi-
allisen toimivuuden seuranta ja arviointi on ollut suhteellisen puutteellista. Näin 
huolimatta siitä, että alaan on toki kohdentunut tutkimus- ja seurantatoimintaa.55 
Perheoikeuden alan eri sääntelyalueiden vaikutuksiin ja tosiasialliseen toimivuu-
teen liittyvät tietopuutteet ovat kuitenkin varsin mittavat. Empiiristä tietoa ns. 
ruohonjuuritason soveltamiskäytännöistä – ei pelkästään oikeuskäytännön tasolla 
– on lapsioikeuden ja parisuhdelainsäädännön alueella saatavilla edelleen vali-
tettavan harvalukuisesti.  Riittävä empiiristiedollinen pohja on kuitenkin yksi laa-
dukkaan lainsäädännön aikaansaamisen peruskriteereistä samoin kuin sääntelyn 
vaikutusten mahdollisimman kattava etu- ja jälkikäteisarviointikin. Mainittujen pe-
ruskriteerien täyttäminen mahdollistaa osaltaan myös kulloinkin tarkoituksenmu-
kaisten mahdollisten vaihtoehtojen hahmottamisen ja pohdinnan. Perheoikeuden 
alalla, kuten monilla muillakin sääntelyaloilla, huomiota on kiinnittänyt ylipäätään 
se, että kiinnostus empiiristiedollisen pohjan rakentamiseen tai yksinkertaisesti 
oikeudellisten ilmiöiden reaalitodellisuuteen muutoin kuin oikeuskäytännön tasol-
la, on lakiuudistusten tarpeellisuutta pohdittaessa ja lainvalmistelussa edelleen 
vajavaista. 

54 Ks. tarkemmin Litmala 2003; ks. myös oikeusturva-asiain neuvottelukunnan kertomus toiminnas-
taan vuonna 2004 ja sen liite Litmala 2004b. 

55 Parhaillaan ovat oikeusministeriön toimeksiannosta Oikeuspoliittisessa tutkimuslaitoksessa käyn-
nissä esimerkiksi aviovarallisuusjärjestelmän toimivuutta sekä lasten huoltoa ja tapaamisoikeutta 
koskevan sääntelyn toteutumista kartoittavat tutkimushankkeet.



113

Voimakkaasti arvolatautuneena oikeudenalana perheoikeudelliseen sääntelyyn 
ehdotetut muutokset ja korjaustoimenpiteet herättävät usein voimakasta, lähinnä 
periaatteellisista lähtökohdista nousevaa vastustusta. Paitsi lakien yleensä, myös 
perheoikeuden alan lakien vaikutusten ja toimivuuden tarkastelussa olisi kuiten-
kin tarpeen sisäistää ja soveltaa eräänlaista elinkaariajattelua jäsentämällä lain 
voimaantulon jälkeinen aika voimaantulo-, opettelu-, toteuttamis- ja vakiintumis-
vaiheeseen, säädöksen uudelleen arviointiin ja mahdolliseen muuttamiseen. Näin 
pystyttäisiin paitsi avarampaan tarkasteluun, myös hahmottamaan sääntelyn sys-
teemiluonne ja nykyajan oikeussääntelylle ominainen tilapäisyys ja ehdollisuus. 
Tietyssä mielessä eräin osin sattumanvaraisen lakien uudistamistyön sijaan tulisi 
painottaa aiempaa systemaattisempaa sääntelyn ajanmukaisuuden tarkastelua. 
Myös perheoikeuden alan sääntelyn osalta on aika ajoin tarpeellista selvittää, mil-
tä osin säännökset ovat yhteiskunnan muutosten seurauksena mahdollisesti van-
hentuneet ja ovatko muutokset synnyttäneet uusia suojan arvoisia tarpeita, joihin 
nykylainsäädäntö ei vastaa. Lainvalmisteluun liittyvät teknisluontoiset ongelmat, 
prosessin etukäteen mahdollisesti hahmottuva työläys ja mittavuus sekä mahdol-
liset resurssiongelmat eivät nekään saisi olla välttämättömien kehittämistoimenpi-
teiden – tai vähintäänkin niiden kartoittamisen – esteinä. 

Kaikkiaan on selvää, että lainsäätäjän tehtävänä on luoda nyky-yhteiskunnan vaa-
timusten mukaista sääntelyä – ja arvioida uudelleen vuosikymmeniä saati mel-
keinpä sata vuotta voimassa olleen sääntelyn, tai sääntelemättömyyden, ajanmu-
kaisuutta. Perheoikeuden alueella on hyvä ottaa huomioon myös se, että lainsää-
täjän tarkoituksena ja sääntelyn viimesijaisena tavoitteena on useimmiten, ellei 
yksinomaankin, auttaa ihmisiä selviytymään konkreettisista oikeudellisista ongel-
mistaan muutoinkin vaikeissa elämäntilanteissa, kuten esimerkiksi perheiden 
hajotessa. 
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KALLE MÄÄTTÄ: KULUTTAJANSUOJA SUOMESSA 
1985–2005 – KULUTTAJIEN ETUJEN AJAJASTA 
SISÄMARKKINOIDEN VAHVISTAJAKSI

1 Kuluttajansuojasta ja sen lähikäsitteistä

Kuluttajansuojan tarkastelussa on otettava huomioon muutamia reunaehtoja. 
Ensinnäkin sopimusoikeuden kantavia elementtejä on sopimusvapauden periaate. 
Siihen kuuluu, että osapuolet saavat päättää, tekevätkö he sopimusta ylipäänsä 
lainkaan, kenen kanssa he sopimuksen tekevät, minkä sisältöisen sopimuksen 
he laativat ja minkä muotoisena sopimus laaditaan. Periaatteen taustalla on se, 
että sopimuskumppanit solmivat sopimuksen ainoastaan, kun se on heidän oman 
etunsa mukaista, ja sellaisin ehdoin, että he voivat parantaa sopimuksin hyvin-
vointiaan.1

On selvää, että kuluttajansuojalainsäädäntö merkitsee poikkeusta tähän sopimus-
vapauden periaatteeseen. Tai kuten Jyrki Tala (2003) on korostanut, pyrkimys tie-
tyn vähimmäistason turvaamiseen kuluttajansuojassa merkitsee sopimusvapauden 
periaatteesta poikkeamista.2 

Toisaalta sopimustoiminnasta säännellään jo muutoinkin kuin kuluttajansuojalain-
säädännöllä, ja myös sopimusvapauden periaatteesta poiketen. Tässä voidaan 
viitata oikeustoimen pätemättömyysperusteisiin oikeustoimilaissa ja kohtuullista-
missäännöksiin useissa laeissa. Korostetusti sopimusvapauteen on kajottu sopi-
muspakolla, toisin sanoen elinkeinonharjoittajan on eräissä tapauksissa solmittava 
sopimus asiakkaan kanssa, jollei käsillä ole erityisiä vastasyitä.3

Edellä mainitut näkökohdat tekevät osaltaan ymmärrettäväksi sen, että EU:ssa 
on kummunnut yleisemminkin kiinnostus sopimusoikeudelliseen sääntelyyn kuin 
pelkästään suoranaisia kuluttajansuoja-asioita koskien. Tältä osin on korostettu 
muun muassa sitä, että kuluttajia koskevaa sopimusoikeutta tarkistettaisiin epä-
johdonmukaisuuksien poistamiseksi, puutteiden korjaamiseksi ja lainsäädännön 
yksinkertaistamiseksi.4

Mitä kuluttajansuojalla ja kuluttajien edulla käytännössä tarkoitetaan? Mikä kulloin-
kin on kuluttajan edun mukaista, ei ole suoraviivaisesti pääteltävissä.5 Esimerkkinä 

1 Ks. esim. Posner (2002), s. 842. Ks. sopimusvapauden periaatteesta laajemmin Craswell (1994).
2 Tala (2003), s. 5.
3 Sopimuspakosta on säädetty esimerkiksi luottolaitostoiminnasta annetussa laissa, sähkömarkkina-

laissa ja viestintämarkkinalaissa.
4 Ks. esim. Euroopan komissio (2002). Ks. myös Defl orian (2002) kuluttajansuojan ja sopimus-

oikeuden välisestä suhteesta.
5 Ks. myös Ramsay (1998), s. 410.
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olkoon pohdinta siitä, voisiko KSL 7 luvun mukaan kulutusluoton korko vaihdella 
jonkin muun koron, viitekoron, muutoksia vastaavasti. Tältä osin on päätelty ai-
van oikein, että korkotason sitominen viitekorkoon voi olla myös kuluttajan edun 
mukaista. Jos viitekoron käyttö ei olisi lainkaan sallittua, on todennäköistä, että 
luotonantajat varautuvat korkotason nousuun myöntämällä korkeampikorkoisia 
luottoja kuin mihin muutoin olisi tarvetta. Viitekorkosidonnaisuuden on katsot-
tu merkitsevän myös sitä, että kuluttaja saa hyväkseen korkotason alenemisesta 
koituvan hyödyn.6

Läheskään aina ei ole selvää, edistetäänkö lainsäädännöllä välittömästi kulutta-
jansuojaa, vaikka asia käsiteltäisiinkin kuluttajansuojan nimikkeen alla. Esimerkiksi 
rahoituspalvelujen etämyyntidirektiivin tavoitteena on ollut poistaa lainsäädäntö-
jen eroista johtuvia tarjonnan esteitä, jotta erityisesti sähköinen kaupankäynti 
voisi kehittyä EU:n alueella. Tämä ei toki ole itseisarvo vaan samassa yhteydes-
sä on korostettu sitä, että näin kuluttajien mahdollisuudet hankkia rahoituspal-
veluja muualtakin kuin asuinpaikkavaltiostaan voisivat lisääntyä.7 Yleisemminkin 
Eurooppa-kuluttajaoikeudessa8 on havaittavissa vahva painotus sisämarkkinoiden 
vahvistamiseen. Kuluttajansuoja on ollut tässä suhteessa toissijaisessa asemassa, 
vaikka siitä onkin aina muistettu muistuttaa. 

Edellä mainittu johdattaa samalla kysymykseen siitä, kuinka kuluttajansuoja ja 
kilpailun edistäminen kulkevat käsi kädessä. Avaamalla kilpailua on oletettu sa-
malla edistettävän kuluttajien etuja. Tähän kytkeytyy kuitenkin moninaisia ongel-
makohtia. Esimerkiksi kilpailun avaaminen tietyillä yleishyödyllisillä palvelualoilla, 
kuten sähkö- ja telemarkkinoilla, ei vääjäämättä ole kohentanut kuluttajan etuja, 
vaan se on paremminkin luonut uudenlaisia haasteita kuluttajansuojalainsäädän-
nön kehittämiseksi.9 Tämä keskustelu ei toisaalta ole vielä saavuttanut Suomea 
koko voimallaan.10

Tiettyjen peruskäsitteiden määritteleminen on tarpeen, jotta pystymme tarkasti 
rajaamaan käsillä olevan kysymyskokonaisuuden. Yksi tällainen peruskäsite on 
kuluttajapolitiikka.11 Kuluttajapolitiikka kattaa määritelmällisesti kuluttajiin markki-
noilla liittyvät taloudelliset, oikeudelliset ja turvallisuusseikat, kuluttajatiedotuksen 

6 HE 238/1992 vp.
7 Ks. lähemmin HE 122/2004 vp.
8 Eurooppa-kuluttajaoikeudella tarkoitetaan EU:n tasolla muodostunutta kuluttajansuojaa välittö-

mästi tai välillisesti edistävää sääntelyä, erityisesti kuluttajansuojadirektiivejä. Ks. esim. Howells 
– Wilhelmsson (1996). Ks. lisäksi KOM (2001) 531 lopullinen.

9 Ks. erityisesti SOU 2005:4.
10 Hienoisessa määrin yllä mainittua problematiikkaa muistuttaa keskustelu kilpailunrajoituslain ja 

elinkeinonharjoittajien välisten sopimussuhteiden sääntelystä annetun lain välillä. Ks. lähemmin 
Määttä (2005), s. 205–206 ja siinä viitatut lähteet. 

11 Ks. kuluttajapolitiikan käsitteestä esimerkiksi Kuluttajapoliittinen ohjelma vuosille 2004–2007.
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ja -valistuksen sekä sen, että pyritään edistämään kuluttajajärjestöjen ja muiden 
sidosryhmien osallistumista kuluttajapolitiikan kehittämiseen.12 

Toinen peruskäsite on kuluttaja.13 Samalla on pantava merkille, etteivät kuluttajat 
suinkaan muodosta homogeenista ryhmää, vaan kuluttajat jakaantuvat lukuisaan 
joukkoon erilaisia alaryhmiä. Tässä voidaan viitata esimerkiksi asutuskeskuksissa 
asuviin kuluttajiin ja toisaalta syrjäseuduilla asuviin kuluttajiin14; vanhuksiin, joil-
la ei ole mahdollisuutta hyödyntää tietoverkkoja; maksuhäiriöisiin nuoriin; sekä 
asunnon hankinnan takia ylivelkaantuneisiin kuluttajiin. Kuluttajien muodostaman 
ryhmän heterogeenisuudesta johtuen myös kuluttajanlainsäädännön kehittämi-
seen voi olettaa kohdistuvan haasteita. 

Mielenkiintoinen lisänyanssinsa on se, että kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien 
välinen rajakaan ei ole jyrkkä. Tässä voidaan kuriositeettina viitata vakuutussopi-
muslain 3 §:ään, jossa todetaan, ettei lain säännöksistä voida poiketa vakuutuk-
senottajan vahingoksi, jos hän on kuluttaja tai kuluttajaan rinnastettavissa oleva 
elinkeinonharjoittaja. Viimeksi mainitulla tarkoitetaan elinkeinonharjoittajia, jotka 
tiedoiltaan, taidoiltaan ja taloudellisilta edellytyksiltään ovat sopimussuhteen sel-
västi heikompi osapuoli. Säännös kattaa itsenäiset ammatinharjoittajat ja usein 
myös pienyritykset.15

Esimerkiksi Larry Garvin (2004) on korostanut sitä, että pienyritykset ovat pa-
remminkin verrattavissa kuluttajiin kuin suuryrityksiin. Tässä yhteydessä hän on 
kiinnittänyt huomiota pienyritysten rajoitettuihin taloudellisiin voimavaroihin, in-
formaation puutteeseen ja siihen, että pienyritykset helpommin tekevät päätök-
senteossaan virheitä kognitiivisista rajoituksista johtuen. 

Tarkasteluajanjaksolla kuluttajan määritelmää on muutettu 1.7.1994 voimaantul-
leella lainsäädännön muutoksella. KSL 1 luvun 4 § kuuluu nykyisin seuraavasti: 
”Kuluttajana pidetään tässä laissa luonnollista henkilöä, joka hankkii kulutushyö-
dykkeen pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin harjoittamaansa elinkeinotoimin-
taa varten.”16 Merkille pantava piirre on myös se, ettei kuluttajan käsite ole yhte-
neväinen kuluttajansuojalainsäädännössä. Tässä voidaan viitata valmismatkalain 
(1079/1994) 3.2 §:ään.17

12 Euroopan yhteisöjen komissio (2002).
13 Ks. esim. Howells – Wilhelmsson (1996), s. 2–5. 
14 Toisaalta Kuluttajapoliittisessa ohjelmassa vuosille 2004–2007 on korostettu sitä, että alueellisen 

neuvonnan riittävyys ja laatu on kohdistuttava tasapuolisesti koko maassa. 
15 Ks. lähemmin HE 114/1993 vp. Toisaalta vahingonkorvauslaissa säädetään isännänvastuusta siten, 

että se kattaa työntekijöiden ohella myös sellaiset itsenäiset yrittäjät, jotka ovat rinnastettavissa 
työntekijään.

16 Ks. tarkemmin lainsäädännön muutokseen vaikuttaneista syistä HE 360/1992 vp.
17 ”Matkustajalla tarkoitetaan sitä, joka on tehnyt matkanjärjestäjän tai välittäjän kanssa valmismat-

kaa koskevan sopimuksen tai jolla on oikeus osallistua matkalle sellaisen sopimuksen perusteella, 
jonka muu henkilö tai yhteisö on tehnyt matkanjärjestäjän tai välittäjän kanssa.”
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Voidaan myös kysyä, missä laajuudessa lainsäädäntö otetaan huomioon, kun 
analysoidaan kuluttajansuojalainsäädännön kehitystä. Tässä yhteydessä voidaan 
puhua kuluttajansuojalainsäädännöstä suppeassa mielessä ja laajassa mielessä. 
Ensin mainitulla viitataan kuluttajansuojalakiin ja vastaaviin erityislakeihin, joiden 
pääasiallinen ja ensisijainen tavoite on kuluttajien suojaaminen. Kuluttajansuojalaki 
(38/1978) koskee kulutushyödykkeiden tarjontaa, myyntiä ja muuta markkinoin-
tia elinkeinonharjoittajilta kuluttajille. Erityislakeina tulevat kysymykseen asunto-
kauppalaki (843/1994), kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä annettu 
laki (1074/2000)18, kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta an-
nettu laki (75/2004)19 sekä valmismatkalaki (1079/1994).20 Samoin huomioon on 
otettavissa lait, joilla säädetään kuluttajansuoja-asioita käsittelevistä viranomai-
sista.21 Tutkimusekonomisista syistä erityislainsäädäntö sivuutetaan tässä tutki-
muksessa. 

Laajassa mielessä kuluttajansuojalainsäädäntöön kuuluvat edellä mainitun lisäksi 
kaikki muut lait ja alemman tasoiset säädökset, joissa säädetään tavalla tai toisella 
kuluttajansuojasta, vaikka asianomaisen säännöksen ensisijainen ja pääasiallinen 
tavoite ei olisikaan kuluttajien suojaaminen. Tässä voidaan viitata lakiin saatavien 
perinnästä, jossa säädetään kuluttajasaatavista, samoin kuin rikoslakiin, jossa sää-
detään muun muassa kulutusluottorikoksista.

Edellä esitetyn täydennyksenä on todettava, että oikeudellisen sääntelyn ohella 
on otettava huomioon sosiaaliset normit, tai yleisemmin ei-oikeudelliset normit, 
sekä niiden välinen suhde. Psykologisessa taloustieteessä on tehty tältä osin mie-
lenkiintoinen havainto, joka osoittaa, ettei sosiaalisia normeja ja oikeudellisia nor-
meja voi yksinkertaisesti ”summata”, vaan että oikeudelliset normit jossain määrin 
ovat omiaan korvaamaan sosiaalisia normeja.22 Näin ollen esimerkiksi kuluttajan-
suojalainsäädännön voidaan olettaa edistäneen kuluttajan etuja tietyssä määrin, 
mutta samanaikaisesti on otettava huomioon, että lainsäädäntö on saattanut hei-
kentää sosiaalisten normien vaikutusta.

18 Ks. lähemmin HE 58/2000 vp.
19 Yllä mainitulla lailla kumottiin tuoteturvallisuuslaki (914/1986).
20 Ks. lähemmin HE 237/1992 vp.
21 Yllä mainittua silmällä pitäen yksi potentiaalinen jaottelu olisi yleinen ja erityinen kuluttajan suoja. 

Ensin mainitussa tapauksessa kuluttajansuojalainsäädäntö koskee kaikkia kuluttajasopimuksia, 
jollei nimenomaan ole toisin säädetty. Erityinen kuluttajansuoja kattaa puolestaan vain sellaiset 
kuluttajasopimukset, joita koskien laki on nimenomaan säädetty. Jaottelu ei ole vietävissä yksin-
kertaisesti läpi, koska kuluttajansuojalaki kattaa koko joukon erityiskysymyksiä. Toisaalta kulutta-
jansuojalain tietyt luvut olisi voitu säätää erillisinä lakeina.

22 Ks. tarkemmin Frey (1993). Ks. myös Panther (2000), s. 1018–1019 ja siinä viitatut lähteet.
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2 Kuluttajansuojalainsäädännön kehitysvaiheet 1985–2005

Vuosien 1985 ja 2005 välillä on kuluttajansuojalakia koskien säädetty yhteensä 20 
muutossäädöstä.23 Ensimmäinen näistä ajoittuu voimaantuloltaan vuoden 1987 
alkuun ja koski kulutusluottosopimuksia, ja viimeisin huhtikuun alkuun 2005 kos-
kien erityisesti rahoituspalvelujen ja rahoitusvälineiden etämyyntiä. 

Muutossäädösten voimaantulo ei ole ajoittunut tasaisesti tarkasteluajanjaksolle. 
Erityisesti merkillepantavaa on se, että vuosille 1994 ja 1995 on ajoittunut yhteen-
sä seitsemän muutossäädöstä. Toisaalta vuosien 1984 ja 1993 välillä tuli voimaan 
ainoastaan kolme kuluttajansuojalain muutossäädöstä, kun taas vuosien 1996 ja 
2005 välillä muutossäädöksiä on tullut voimaan tasaisemmin ja enemmän, yh-
teensä kymmenen kappaletta.

Osin edellä esitetyn perusteella kuluttajansuojalainsäädännön kehitysvaiheet voi-
daan jakaa kolmeen osaan. Ensinnäkin vuosia 1985–1991 voi luonnehtia kansalli-
sen kehittämisen vaiheeksi. Tällöin siis kuluttajansuojalainsäädännön kehittäminen 
lähti liikkeelle kansallisista tarpeista, vaikka toisaalta toki viitattiin kansainvälisiinkin 
esikuviin. Tämän vaiheen päättymistä vuoteen 1991 voidaan perustella sillä, että 
vuonna 1992 hallitus jätti jo eduskunnalle useita esityksiä kuluttajansuojalainsää-
dännön uudistamiseksi. Leimallinen piirre lainsäädäntöuudistuksille ennen Suomen 
EU-jäsenyyttä olikin uudistusvalmistelun kasautuminen. Esimerkiksi hallituksen esi-
tyksessä HE 218/1992 vp otettiin huomioon tuolloin muutoin valmisteilla olleet uu-
distusehdotukset. Hyvin pian tämän jälkeen tuli myös erillinen hallituksen esitys HE 
238/1992 vp, jolla kansallista lainsäädäntöä mukautettiin kulutusluottodirektiiviä 
vastaavaksi.

Vuosien 1992 ja 1995 välistä aikaa voi luonnehtia kasautuneeksi kuluttajansuo-
jalainsäädännön sopeuttamisvaiheeksi EU-lainsäädäntöön, siinä määrin olen-
naisessa määrin lainsäädäntöä mukautettiin tällöin kuluttajansuojadirektiivejä 
vastaavaksi.24 Vuodesta 1996 vuoteen 2005 kuluttajansuojalainsäädännön ke-
hittämisessä on edelleen ohjaavana tekijänä ollut EU-lainsäädäntö ja erityisesti 
kuluttajansuojadirektiivit, mutta tämä vaihe ei ole sillä tavoin kasautunut kuin 
edellinen sopeuttamisvaihe. 

23 Tässä viitataan nimenomaan kuluttajansuojalain yhteydessä mainittuihin muutossäädöksiin.
24 Toisaalta yllä mainittuun vaiheeseen liittyen voidaan viitata erityisesti asuntokauppalain ja valmis-

matkalain säätämiseen. Molemmat lait tulivat voimaan vuonna 1995.



122

3 Kuluttajansuojalainsäädännön funktioista

Tässä yhteydessä kuluttajansuojan funktioita lähestytään erityisesti oikeustalous-
tieteellisestä näkökulmasta. Oikeustaloustieteellistä näkökulmaa voidaan perus-
tella ensinnäkin sillä, että kuluttajansuoja-asiat koskevat markkinoilla tapahtuvia 
transaktioita, jolloin puheena oleva lähestymistapa on soveliaampi kuin puhutta-
essa niin sanotuista implisiittisistä markkinoista.25 Toiseksi oikeustaloustieteellinen 
lähestymistapa on omaksuttu laajenevassa määrin kansainvälisesti viime vuosina 
myös kuluttajansuojasääntelyä analysoitaessa.26 Toisaalta tämä tutkimus ei ole 
vielä rantautunut Suomeen. 

Tavoitteena on siis hahmottaa, minkälaiset syyt puhuvat yleisesti kuluttajansuojan 
puolesta yhtä lailla kuin yksittäisten sääntelyvaihtoehtojen puolesta. Tässä yhtey-
dessä keskitytään kuluttajansuojalainsäädäntöä yleisesti puoltaviin näkökohtiin. 
Sen sijaan yksittäisten säännösten kohdalla perustelut voivat olla jossain määrin 
erilaisia jäljempänä mainittuihin näkökohtiin verrattuna.27 Lisäksi on otettava huo-
mioon se, että erilaiset perustelut kuluttajansuojalle voivat limittyä toinen toistensa 
kanssa. Esimerkiksi Euroopan yhteisöjen komissio (2002) on korostanut kulutta-
jien ja elinkeinonharjoittajien välillä vallitsevaa rakenteellista epätasapainoa, joka 
johtuu kuluttajien tiedon, lainsäädännön tuntemuksen ja taloudellisten resurssien 
puutteesta. Suomessa hallituksen esityksessä (HE 13/1994 vp) korostettiin puoles-
taan sekä informaatioasymmetriaa että epätasapuolista neuvotteluasemaa seuraa-
vasti: ”Esityksen tavoitteena on parantaa tiedoiltaan ja taloudelliselta asemaltaan 
heikomman osapuolen asemaa luottosuhteessa.”

Ensimmäistä funktiota voidaan kutsua informaatioasymmetriaperusteluksi. 
Esimerkiksi rahoitus- ja vakuutuspalveluiden sopimussisältöjen tulkinta ja vas-
tuukysymykset sekä tuotevertailut edellyttävät käytännössä usein asiantuntija-
apua, toisin sanoen kuluttajien oma tietämys ei riitä näiden kysymysten ratkaise-
miseen.28 Tässä yhteydessä voidaan oikeustaloustieteellisemmin puhua siitä, että 
informaation hankinta- ja prosessointikustannukset olisivat kuluttajille huomat-
tavan korkeat. Näiden informaatiokustannusten minimoimiseksi onkin paikallaan 
järjestää toiminnot kuluttajansuojan avulla.29

25 Implisiittisillä markkinoilla tarkoitetaan esimerkiksi perheoikeuteen kuuluvia instituutioita, kuten 
avioliittoja ja avioeroja, sekä rikosoikeuteen liittyviä kysymyksiä. 

26 Tosin oikeustaloustieteellistä analyysiä kuluttajansuojasta on tehty jo aikaisemminkin, ks. esim. 
Beales – Craswell – Salop (1981).

27 Ks. tarkemmin esim. Gomez (2001), joka viittaa takuun vakuutusfunktioon, laadun signalointifunk-
tioon sekä kontrolliperiaatteeseen. Ks. myös Akerlof (1970), s. 488–500.

28 Kuluttajapoliittinen ohjelma vuosille 2004–2007. Ks. myös SOU 2005:4, s. 773.
29 Informaatioasymmetriaperustelua ovat korostaneet muun muassa Hadfi eld – Howse – Trebilcock 

(1998) sekä Gomez (2003). Tässä yhteydessä on hyvä huomauttaa, että puheena olevasta peruste-
lusta on käyty keskustelua erityisesti informaatiotaloustieteen piirissä. Ks. viimeksi mainittuun liittyen 
esim. Beales – Craswell – Salop (1981).
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Edellä mainittua koskien on otettava huomioon se, että kuluttajien informaatiohan-
kintakustannusten alentaminen voi kuitenkin olla omiaan johtamaan siihen, että 
kuluttajien informaatioprosessointikustannukset kasvavat. Toisin sanoen, vaikka 
kuluttajalla olisi käytettävissään aikaisempaa suuremmassa määrin informaatiota 
kulutushyödykkeestä ja sen vaihdantaan liittyvistä seikoista, hän ei kuitenkaan 
pysty prosessoimaan kaikkea tätä informaatiota, vaan yksinkertaistetusti sanoen 
hän jää ”informaatiotulvan” alle.30 Toisaalta tässä yhteydessä voidaan viitata ratio-
naaliseen välinpitämättömyyteen syynä informaation puutteelliselle prosessoin-
nille. Toisin sanoen tietojenantovelvollisuuden sääntelyssä on otettava huomioon 
yli-informaatioprobleema: sääntely voi velvoittaa niin laajaan tietojenantovelvol-
lisuuteen, että kuluttajat eivät enää ota sitä varteen kulutushyödykkeiden han-
kintapäätöksiä tehdessään.31 Joka tapauksessa merkille pantava piirre on se, että 
vaikka kuluttajansuojalainsäädäntö turvaisikin informaatiohankintakustannusten 
alenemisen, kuluttajat eivät kuitenkaan vääjäämättä tee kannaltaan päätöksiä, 
jotka parhaiten palvelisivat heidän etuaan. 

Toisaalta informaatioasymmetriaperustelu on jossain määrin asetettavissa kyseen-
alaiseksi, koska informaatio-ongelmat muodostavat monitahoisen kokonaisuu-
den. Ensinnäkin voidaan kiinnittää huomiota negatiivisen valikoitumisen ja mo-
raalisen uhkapelin muodostamiin ongelmiin epäsymmetrisen informaation takia.32 
Esimerkiksi negatiivisen valikoitumisen ongelma (niin sanottu sitruunaongelma) 
voi johtaa siihen, että markkinoille jäävät ainoastaan heikkolaatuisimmat hyödyk-
keet.33 Sitruunaongelman on todettu aktualisoituvan, jos seuraavat kolme ehtoa 
täyttyvät: Ensinnäkin kuluttajien on oltava kykenemättömiä arvioimaan hyödyk-
keen laatua ennen sen hankintaa. Toiseksi laadukkaampien tuotteiden on oltava 
kalliimpia kuin heikkolaatuisempien hyödykkeiden. Kolmanneksi yrityksillä ei ole 
keinoja varmistaa hyödykkeiden laatua, toisin sanoen ne eivät voi luotettavalla 
tavalla signaloida kuluttajille myymänsä hyödykkeen laatua. Näissä olosuhteissa 
markkinat eivät siis toimi toivotulla tavalla, koska yritykset eivät voi taata hyödyk-
keidensä hyvää laatua.34

Toisaalta George Akerlof (1970) on osaltaan osoittanut, että vaikka sanotut on-
gelmat on otettava vakavasti varteen, markkinat voivat itsekin korjata ne. Tässä 
voidaan viitata esimerkiksi takuun käyttämiseen hyödykkeiden vaihdannassa kei-
nona signaloida hyödykkeen laatua ja välttää puheena olevat ongelmat. Näin ollen 

30 Yli-informaation aiheuttamasta ongelmasta on varoiteltu myös kansainvälisessä kirjallisuudessa, 
ks. esim. Haupt (2003). Koska informaationkin rajahyöty on aleneva, ei tietojenantovelvollisuuden 
osalta pidä suinkaan tähdätä informaation määrän maksimointiin, vaan pyrkimyksenä ainakin oi-
keustaloustieteellisestä näkökulmasta olisi oltava optimaalinen informaation määrä. Tällöin tieto-
jenantovelvollisuuden laajentamisesta aiheutuvat rajakustannukset ovat yhtä suuret kuin lisäinfor-
maatiosta saatavissa oleva rajahyöty. 

31 Ks. esim. Hynes – Posner (2002), s. 195 erityisesti kulutusluottomarkkinoita koskien.
32 Ks. esim. Milgrom – Roberts (1992), s. 126–204.
33 Ks. tarkemmin Akerlof (1970), s. 488–500.
34 Ks. esim. Rubin (2000), s. 278.
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kuluttajansuojasääntelyäkin ajatellen ei pidä nojata pelkästään siihen, että mark-
kinoilla on epäsymmetrisen informaation ongelma, vaan pitää lisäksi arvioida, pys-
tyvätkö markkinat itse korjaamaan asianomaiset ongelmat.35 

Voidaan myös kysyä, kuinka paljon saatetaan luottaa siihen, että mainekustan-
nukset (tai pikemminkin pelko niistä) ohjaavat elinkeinonharjoittajien käyttäyty-
mistä siten, ettei kuluttajakaupassa aiheudu ongelmia.36 Mainekustannukset ai-
heutuvat elinkeinonharjoittajan epäasianmukaisesta käyttäytymisestä asiakkaita 
kohtaan ja heijastuvat vähentyneinä asiakasmäärinä ja voittojen pienenemisenä. 
Mainekustannusten on todettu ohjaavan erityisesti sellaisia elinkeinonharjoittajia, 
jotka ovat investoineet huomattavasti markkinointiin. Jos tällaiset elinkeinohar-
joittajat käyttäytyvät epäasianmukaisesti kuluttajia kohtaan, heidän investointinsa 
markkinointiin menevät hukkaan.37 

Samoin on otettava huomioon se, että esimerkiksi negatiivisen valikoitumisen on-
gelma voidaan tarvittavassa määrin korjata muilla oikeusinstituutioilla kuin ku-
luttajansuojalainsäädännöllä. Tässä voidaan viitata siihen, että tavaramerkit pal-
velevat tällaista tarkoitusta. Lisäksi on syytä kiinnittää huomiota siihen, että ku-
luttajansuojalainsäädäntö voi itsekin aiheuttaa esimerkiksi moraalisen uhkapelin 
ongelman.38 

Edelliseen viitaten onkin asetettavissa kriittisesti kyseenalaiseksi:

- Onko kuluttajansuojalainsäädäntöä kehitettäessä otettu tarvittavassa 
määrin huomioon markkinoiden kyky huolehtia informaatio-ongelmien 
korjaamisesta?39

- Onko kuluttajansuojalainsäädäntöä kehitettäessä osattu ottaa huomioon 
asianmukaisesti se, että muutkin oikeusinstituutiot saattavat palvella in-
formaatio-ongelman korjaamista?40

35 Ks. myös Rubin (2000), s. 279 ja siinä viitattu kirjallisuus.
36 Oikeustaloustieteessä onkin korostettu, että yksi keskeinen keino markkinoilla ratkaista informaa-

tio-ongelmia, ovat juuri mainekustannukset eli elinkeinonharjoittajien pyrkimys varjella hyvää mai-
nettaan, ks. esim. Svorny (2000), s. 302–303 ja siinä viitatut lähteet. 

37 Ks. lähemmin Gomez (2001).
38 Ks. esim. Rekaiti – van den Bergh (2000).
39 Esimerkiksi kolmannet osapuolet voivat huolehtia markkinoilla tarvittavan informaation tuottami-

sesta, ks. esim. Hynes – Posner (2002), s. 173. Toisaalta, ellei elinkeinonharjoittaja pysty erot-
tamaan toisistaan kuluttajia, joilla on informaatiota, niistä kuluttajista, joilla tätä informaatiota ei 
ole, elinkeinonharjoittaja ei voi käyttää hyväkseen yksityistä informaatiotaan. Tämä on yksi näkö-
kohta arvioitaessa kuluttajansuojasääntelyn tarvetta ja tarkoituksenmukaisuutta. Ks. esim. Posner 
(2002), s. 844 ja siinä viitatut lähteet.

40 Edellä esitetyn ohella huomioon voidaan ottaa esimerkiksi tiettyjen elinkeinojen luvanvaraisuus 
keinona kontrolloida epäsymmetrisestä informaatiosta ja osin myös muista markkinahäiriöistä ai-
heutuvia ongelmia kuluttajakaupassa, ks. esim. Svorny (2000), s. 296–328.
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- Onko kuluttajansuoja-asioissa edellä mainituista syistä ajauduttu ylisään-
telyyn, toisin sanoen vähemmälläkin sääntelyllä olisi pystytty saavutta-
maan ne tavoitteet, joita kuluttajansuojalainsäädännöllä on ollut?

- Onko osattu ottaa varteen se, että kuluttajansuojasääntely voi itsessään 
johtaa esimerkiksi moraalisen uhkapelin ongelmaan, toisin sanoen kulut-
tajat käyttäytyvät sääntelyn johdosta huolimattomammin kuin he muutoin 
käyttäytyisivät?41

Tärkeä näkökohta informaatioasymmetriaa koskien on hyödykkeiden jaottelu 
etsintä-, kokemus- ja luottamushyödykkeisiin. Etsintähyödykkeitä ovat hyödyk-
keet, joiden laatu on havaittavissa jo ennen hankintapäätöstä ja hyödykkeen käyt-
töä; kokemushyödykkeiden osalta hyödykkeen laatu on havaittavissa vasta, kun 
kuluttaja on käyttänyt hyödykettä; luottamushyödykkeiden kohdalla kuluttaja ei 
pysty havaitsemaan hyödykkeen laatua vielä senkään jälkeen, kun hän on käyt-
tänyt hyödykkeen. Informaatio-ongelman osalta etsintähyödykkeet ovat näistä 
ongelmattomin, kun taas luottamushyödykkeet ovat hyvin ongelmallisia.42 Kulut-
tajansuojalainsäädäntöä kehitettäessä ei ole kuitenkaan ainakaan eksplisiittisesti 
kiinnitetty tähän kulutushyödykkeiden luonteen eroavuuteen huomiota. 

Toisaalta epäsymmetrisen informaation ongelma on tullut aika ajoin hyvinkin 
eksplisiittisesti esille kuluttajansuojalainsäädäntöä kehitettäessä. Tässä voidaan 
viitata 1990-luvun alkupuolelle ajoittuneeseen palveluksen virhettä koskevan 
sääntelyn uudistamiseen.43 ”Lakiehdotuksessa on niin ikään nimenomainen sään-
nös toimeksisaajan velvollisuudesta ilmoittaa tilaajalle sellaisista havaitsemistaan 
seikoista, joiden vuoksi palvelus ilmeisesti ei olisi tilaajan kannalta tarkoituksen-
mukainen. Esimerkkinä voidaan mainita, että toimeksisaaja sopimusta tehtäes-
sä tai sen jälkeen toteaa esineen korjaamisen vaativan niin suuria toimenpitei-
tä, että korjaustyön kustannukset olisivat epäsuhteessa esineen arvoon ja uuden 
tavaran hankintakustannuksiin. Säännöksellä pyritään siihen, että elinkeinonhar-
joittaja sekä ennen sopimuksentekoa että sopimussuhteen aikana asettaa oman 
asiantuntemuksensa kuluttajan käytettäväksi. Tavoitteena on, ettei kuluttaja 
tilanteissa, joissa hänen omat tietonsa ovat asian arvioimiseksi riittämättömät, 
joudu maksamaan turhia kustannuksia hänelle hyödyttömästä tai ilmeisen epäedul-
lisesta palveluksesta, milloin huolellisen elinkeinonharjoittajan olisi pitänyt ennalta 
havaita, ettei palvelusta kannata suorittaa.”

41 Ks. esim. Gomez (2003) ja siinä viitatut lähteet. Ks. myös Rubin (2000), s. 271–295 yleisesti infor-
maatiota koskevasta sääntelystä.

42 Ks. esim. Gomez (2003) ja Haupt (2003). Ks. myös Rubin (2000), s. 272 sekä s. 277–278.
43 Ks. tarkemmin HE 360/1992 vp.
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Kuluttajansuojalainsäädännön funktiona voidaan viitata myös rajoitettuun ratio-
naalisuuteen.44 Ensinnäkin on selvää, että kuluttajat eivät pysty kalkyloimaan 
päätöksiään 18 desimaalin tarkkuudella vaan päätökset tehdään enemmän tai 
vähemmän ”näppituntumalla”. Toisaalta erittäin relevantti tekijä ovat kuluttajan 
päätöksenteon taustalla olevat riskiharhat. Tässä voidaan viitata muun muassa 
optimismiharhaan: ihmiset ovat tutkimusten mukaan päätöksenteossaan liiallisen 
optimistisia. Esimerkiksi kuluttajien on todettu vähättelevän todennäköisyyttä, 
että kulutushyödykkeessä olisi virhe tai sitä, että elinkeinonharjoittaja ei kunni-
oittaisi takuuehtoja.45 Samoin voidaan viitata status quo -harhaan: ihmiset me-
nettelevät toiminnoissaan, kuten kuluttajakaupassa, aikaisemmin menettelemäl-
lään tavalla eivätkä siis priorisoi ajattelussaan sitä, miten päätöksiä voisi muuttaa. 
”Rationaalisuusvaje” voi ilmetä myös siinä, että päätöksenteossa pyritään välttä-
mään ristiriitaisuutta: esimerkiksi kuluttaja voi painottaa ostopäätöksiä tehdes-
sään liialti tekemänsä päätöksen hyviä puolia ja ylikorostaa huonoja puolia niissä 
hankinnoissa, joita hän ei ole tehnyt. Lisäksi voidaan viitata saatavuusharhaan: 
ihmisillä, mukaan lukien kuluttajilla, on taipumus luottaa liikaa informaatioon, 
joka heillä on saatavilla. Näin on siitä huolimatta, että saatavilla oleva informaa-
tio olisi irrelevanttia esimerkiksi vahingonvaaran todennäköisyyden arvioimiseksi. 
Kokoavasti esimerkiksi Larry Garvin (2004) on korostanut, että suuri osa kulutta-
jansuojalainsäädännön tarpeesta on selitettävissä tarpeella säännellä kuluttajan 
päätöksenteon taustalla olevia riskiharhoja.46 

Kuluttajansuojaa on perusteltu myös sillä, että varsinkin suurilla yrityksillä on mo-
nopolivoimaa, jonka avulla ne sananmukaisesti pystyvät alistamaan kuluttajat 
tahtoonsa.47 Tämä käsitys on kuitenkin asetettu kirjallisuudessa kyseenalaiseksi 
yhtäältä, koska monopolivoiman aiheuttamia ongelmia voidaan säännellä kilpai-
lulainsäädännöllä, ja toisaalta, koska suurimmalla osalla yrityksiä ei ole mono-
polivoimaa sanottavassakaan määrin. Myös käytännön kuluttajansuojaongelmat 
ilmenevät usein markkinoilla, joilla on useita pieniä yrityksiä, joten monopolivoi-
maperustelu kuluttajansuojalainsäädännölle ei saa tukea tästäkään näkökulmas-
ta. Lisäksi kuluttajansuojan on osoitettu olevan epätarkoituksenmukainen keino 
monopolivoimasta aiheutuvien ongelmien korjaamiseksi.48

44 Aivan tuntematonta rationaalisuudella argumentointi ei ole ollut lainuudistustenkaan yhteydessä. 
Esimerkiksi lisäetutarjouksia koskevaa sääntelyä uudistettaessa (HE 79/2000 vp) todettiin seuraa-
vaa: ”Kuluttajien rationaalisen päätöksenteon kannalta ei liioin näyttäisi olevan erityistä eroa sillä, 
tarjotaanko hänelle kuulakärkikynä kirjoituslehtiön mukana (sallittu kylkiäinen) vai aikakauslehden 
yhteydessä (kielletty kylkiäinen).”

45 Lähellä optimismiharhaa on luottamusharha. Ks. optimismi- ja luottamusharhan suhteesta esim. 
Garvin (2004). 

46 Ks. myös Gomez (2003). Tässä voidaan viitata myös siihen, että kotimyyntisäännösten tarkoituk-
sena on ollut turvata ostajalle tämän myyntitavan yhteydessä vapaan harkinnan mahdollisuus kau-
panteon jälkeen, ks. esim. HE 7/1982 vp. 

47 Tätä näkökulmaa korosti jo Kessler (1943).
48 Ks. viimeksi mainitusta Gomez (2003) ja hänen viittaamansa lähteet.
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Näistä näkökohdista ei ole pitkä matka näkemykseen, jonka mukaan kuluttajan-
suojalainsäädäntö on tarkoitettu tasapainottamaan kuluttajan ja elinkeinonhar-
joittajan epätasapuolista neuvotteluasemaa.49 Epätasapuolista neuvotteluasemaa 
lähimpänä taloustieteellisenä käsitteenä onkin pidetty monopolivoimaa (tai mark-
kinavoimaa). Elinkeinonharjoittajalla katsotaan olevan markkinavoimaa, jos hän 
pystyy nostamaan hyödykkeen hintaa rajakustannusten yläpuolelle tuotantoa ra-
joittamalla.50 Toisaalta on myönnettävä, että epätasapuolinen neuvotteluasetelma 
voi palautua informaatioasymmetriaan,51 eikä sen siis tarvitse olla puhtaasti mark-
kinavoimaan perustuva asia. Esimerkiksi Richard Hynes ja Eric A. Posner (2002) 
ovat todenneet, että kulutusluottomarkkinoilla, joilla on lukuisia elinkeinonharjoit-
tajia, voi yksittäiselläkin luotonantajalla olla monopolivoimaa, koska kuluttajien ei 
ole ilmaista verrata toisiinsa luottojen hintoja ja muita sopimusehtoja.52 

Seuraavaksi tarkastellaan monopolivoima-argumenttia kotimaisen lainsäädännön 
kehittämisen valossa, ja erityisesti siitä näkökulmasta, onko kuluttajansuojalain-
säädäntö ainoastaan yksipuolisesti kuluttajien edut huomioon ottavaa. Vaikka 
kuluttajasuojalainsäädäntö on usein pakottavaa kuluttajan eduksi ja hänen oi-
keusturvansa vahvistamiseksi, tämä ei ole kuitenkaan tarkoittanut, että kulutta-
jansuojalainsäädännön kehittämisessä olisi suljettu silmät elinkeinonharjoittajien 
intresseiltä. Elinkeinonharjoittajien intressien huomioon ottamista voidaan valot-
taa muutamalla esimerkillä.

Esimerkki 1: Mainoskampanjan keskeyttäminen aiheuttaa elinkeinonharjoittajalle 
hukkaan menneitä kustannuksia. Tämän vuoksi ovat kuluttajiin kohdistettavan mai-
nonnan tilaaja tai suorittaja voineet epäselvissä tapauksissa ottaa yhteyttä kulutta-
ja-asiamieheen varmistuakseen mainonnan lainmukaisuudesta.53 

Esimerkki 2: Säännökseen, joka koskee kuluttajan oikeutta saada noutamatta 
jäänyt tavara tai suoritus vastikkeetta, on lisätty poikkeus sen varalta, että tämä 
kuluttajan oikeus muodostuisi elinkeinonharjoittajalle ilmeisen kohtuuttomaksi 
seuraamukseksi.54 

Esimerkki 3: Taloelementtien kauppaa ja rakennusurakkaa säänneltäessä koros-
tettiin tilaajan myötävaikutusvelvollisuutta ja sen laiminlyömisen seuraamuksia.55 
Toisaalta yleisemmin on aiheellista ottaa huomioon sekin, että elinkeinonharjoit-
taja voi torjua vahingonvaarasta aiheutuvia kustannuksia usein ottamalla vakuu-

49 Ks. esim. Beale (1986).
50 Ks. esim. Posner (2002), s. 842.
51 Ks. myös Gomez (2003).
52 Hynes – Posner (2002), s. 172.
53 HE 218/1992 vp.
54 HE 218/1992 vp.
55 HE 360/1992 vp.
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tuksen.56 Joka tapauksessa mainitun perusteella on tehtävissä se päätelmä, ettei 
kuluttajansuojalainsäädäntö tähtää yksinomaan kuluttajien suojaamiseen, vaan 
kysymys on ainakin aika ajoin kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien etujen välises-
tä puntaroinnista. 

Muutoinkin lainvalmistelun yhteydessä on ajoittain pystytty eksplisiittisesti ja asi-
anmukaisesti ottamaan huomioon markkinoiden toiminta ja sen heijastusvaiku-
tukset sääntelyvaihtoehtoja analysoitaessa. Tässä voidaan viitata hallituksen esi-
tykseen HE 360/1992 vp siltä osin kuin siinä oli kysymys taloelementtien kauppaa 
ja rakennusurakkaa koskevista sääntelystä. ”Vaikka kiinteän hinnan periaate olisi 
selvä pääsääntö, ei sitä kaikissa olosuhteissa voida noudattaa täysin ehdotto-
masti. Taloelementtien toimitus samoin kuin rakennus- tai korjausurakka on tyy-
pillisesti pitkäkestoinen tapahtumasarja. Sen vuoksi on tarpeen, että toimeksi-
saajalle annetaan tietty mahdollisuus sopimusehdoin varautua sellaisiin yllättäviin 
kustannusmuutoksiin, joita ei sopimusta tehtäessä ole voitu ennakoida. Näin voi-
daan välttyä siltä, että hintataso joudutaan etukäteen asettamaan niin korkeaksi, 
että odottamattomatkin kustannusriskit tulisivat etukäteen huomioon otetuksi.”57 
Tässä lainauksessa tulee hyvin esille se, miten lainvalmistelutyössä tulee ottaa 
vaihtoehtoja eriteltäessä huomioon se, minkälaisia käyttäytymisvaikutuksia kulla-
kin vaihtoehdolla on, ja toisaalta, mikä vaihtoehto parhaiten edistää kuluttajan-
suojalle ominaisia tavoitteita.

Kuluttajansuojasääntelyn taustalla on mainittu olevan myös lukuisia muitakin pää-
määriä, joista tässä voidaan mainita muutama.58 Ensinnäkin jossain määrin ku-
luttajansuojan taustalla on nähty paternalismi: oikeustaloustieteellisesti ilmaisten 
lainsäätäjä pyrkii vaikuttamaan kuluttajien preferensseihin olosuhteissa, joissa ku-
luttajat eivät pysty itse parhaiten arvioimaan pitkän aikavälin etujaan. Rajanveto 
sen suhteen, onko sääntelyssä kysymys paternalismista vai markkinoiden toimi-
mattomuuden korjaamisesta, on käytännössä kuitenkin ongelmallinen. Toiseksi 
kuluttajansuojasääntelyä voi perustella tietyssä laajuudessa myös kontrolliperi-
aatteella. On näet lähdetty siitä, että vahingonvaaran on oltava sen kontolla, joka 
parhaiten pystyy vaikuttamaan vahingon syntymisen todennäköisyyteen sekä sen 
laajuuteen. Usein tämä osapuoli on nimenomaan elinkeinonharjoittaja eikä suin-
kaan kuluttaja.59 Kolmanneksi tärkeä näkökohta kuluttajansuojasääntelyä arvioi-
taessa on kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien suhtautumistapa riskiin. Erityisesti 
kuluttajien ollessa riskinkaihtajia ja elinkeinonharjoittajien ollessa riskineutraaleja 
kuluttajansuojasääntely voi puoltaa paikkaansa. Tässä yhteydessä viitataan usein 
vakuutusfunktioon. Kuluttajansuojalainsäädännön vakuutusfunktio voi tulla suo-
ranaisemminkin esiin kuin mitä pohdinta riskin optimaalisesta kohdentumisesta 
osoittaa. Esimerkkinä viitattakoon seuraavaan toteamukseen: ”Kuluttajan oikeuk-

56 Ks. esim. HE 360/1992 vp.
57 HE 360/1992 vp.
58 Ks. hyvä yleiskatsaus kuluttajansuojan päämääriin Hadfi eld – Howse – Trebilcock (1998).
59 Ks. myös Gomez (2001).
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silla suhteessa aikaisempiin myyntiportaisiin on erityisen suuri merkitys silloin, kun 
tavaran myyjä tai palveluksen suorittaja on tavarassa tai palvelukseen käytetys-
sä materiaalissa olevan valmistusvirheen ilmetessä maksukyvytön tai lopettanut 
toimintansa.”60 Myös jakopoliittiset tavoitteet on nostettu esille yhtenä kulutta-
japolitiikan päämääränä.61 Tämän tavoitteen toteuttamisen on toisaalta todettu 
olevan hankalaa muun muassa siksi, että elinkeinonharjoittajat voivat vyöryttää 
kiristyneen kuluttajansuojan aiheuttamat kustannukset kulutushyödykkeiden hin-
toihin.62 Lisäksi kuluttajansuojasääntelyn puolesta puhuva näkökohta on yhteis-
päätösongelma (collective action problem). Yksittäisellä elinkeinonharjoittajalla ei 
ole välttämättä kannustinta informoida kuluttajia, koska se joutuisi kantamaan 
kaikki kustannukset informoinnista, mutta joutuisi jakamaan hyödyn kaikkien mui-
den elinkeinonharjoittajien kanssa.63 Toisin sanoen törmäämme vapaamatkusta-
jaongelmaan. 

Jo alussa tuotiin esille, että kuluttajansuojan tarkoitusperät voivat vaihdella sään-
nöksestä toiseen jossain määrin ja joskus paljonkin. Niinpä käsittääkseni kulut-
tajansuojaa ei pitäisikään tarkastella niin kategorisesti kuin sitä on käsitelty niin 
meillä kuin osin muuallakin. Nähdäkseni erittäin tärkeä jaottelu kuluttajansuo-
jan suhteen koskee kuluttajakaupan menettelyjä koskevia säännöksiä ja toisaalta 
kuluttajakaupan sisältöön puuttuvia säännöksiä. Esimerkiksi ja erityisesti tietoje-
nantovelvollisuutta koskevat säännökset kuuluvat menettelysäännöksiin, kun taas 
esimerkiksi kuluttajasopimusten kohtuuttomia ehtoja koskevat säännökset lukeu-
tuvat sisältösäännöksiin.64 Kuluttajasopimusten sisällöllisistä säännöksistä voidaan 
mainita välimieslausekkeiden kielto: kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välisessä 
sopimuksessa ei voida kuluttajaa sitovasti määrätä, että sopimuksesta mahdolli-
sesti aiheutuvat riidat on käsiteltävä välimiesmenettelyssä.65 Toisin sanoen yksi 
ryhmä sisällöllisiä määräyksiä ovat säännökset, joilla kielletään tietynlaisten sopi-
musehtojen käyttö kuluttajasopimuksissa. Voineekin väittää, että tietojenantovel-
vollisuuden kaltaiset menettelysäännökset on tarkoitettu korjaamaan informaa-
tioasymmetriaa, kun taas sisältösäännökset on tarkoitettu korjaamaan muitakin 
kuluttajakaupassa ilmeneviä ongelmia.66

60 Ks. tarkemmin HE 360/1992 vp.
61 Ks. esim. Gomez (2003) yleisellä tasolla, ja SOU 2000:29, s. 42 Ruotsin kuluttajapoliittisista tavoit-

teista. 
62 Ks. esim. Gomez (2003).
63 Hynes – Posner (2002), s. 194 viittaavat tähän ongelmaan kulutusluottomarkkinoita koskien, ja 

Gomez (2003) yleisemmin kuluttajansuojaa koskien. 
64 Ks. myös Gomez (2003). Ks. lähemmin kuluttajasopimusten kohtuuttomien ehtojen sääntelystä HE 

218/1994 vp.
65 Ks. tarkemmin HE 360/1992 vp.
66 Myös oikeustoimilain 36 §:n tulkinnassa on oikeustoimen kohtuullistamista puoltavana tekijänä otet-

tu huomioon se, jos sopimuskumppanit eivät ole olleet asiantuntemukseltaan tasavertaisia tai 
muutoin sopimuskumppaneina tasaveroisia. Ks. esim. Määttä (2005), s. 224 ja siinä viitattu oi-
keuskäytäntö.
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Joka tapauksessa kuluttajansuojalainsäädännön tavoitteiston voi väittää olevan 
monivivahteinen eikä pelkästään esimerkiksi informaatioasymmetriaan nojaava.67 
Tässä voidaan viitata hallitukseen esitykseen HE 88/1985 vp, jossa todettiin kulut-
tajansuojalainsäädännön perusajatuksen olevan se, että ”elinkeinonharjoittajan ja 
kuluttajan välisessä sopimussuhteessa kuluttaja on ammattitaitojensa, kokemuk-
sensa ja taloudellisten mahdollisuuksiensa puolesta heikompana sopijapuolena 
erityisen suojan tarpeessa”. Toisaalta markkinointisäännösten funktiona on yhtäältä 
katsottu olevan riittävien tietojen turvaaminen kuluttajille järkevän ostopäätöksen 
tekemiseksi ja toisaalta epäasianmukaisten markkinointikeinojen ehkäise  minen68.69

4 Kuluttajansuojalainsäädäntöä koskevista muutoksista

Yleisellä tasolla voidaan puhua kuluttajansuojalakiuudistuksista. Ne voidaan ja-
kaa yhtäältä voimassa olevia säännöksiä koskeviin muutoksiin ja toisaalta uusien 
säännösten käyttöönottamiseen. Viimeksi mainittu on sisältänyt myös sen, että 
kuluttajansuojalakiin on otettu kokonaan uusia lukukokonaisuuksia. Kuluttajan-
suojalainsäädännön kehitys on tarkasteluajanjaksolla ensisijaisesti ollut uusien 
säännösten sisällyttämistä lainsäädäntöön. 

Sisällöllisesti uudistukset voidaan jakaa seuraavaan kolmeen ryhmään. Ensinnäkin 
aineellisoikeudellisissa uudistuksissa tähdätään lain muutoksiin, joilla on vaikutus-
ta kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välisessä suhteessa. Hyvin olennainen osa 
uudistuksista onkin ollut luonteeltaan aineellisoikeudellisia. 

Toiseksi prosessuaalisissa uudistuksissa vaikutukset eivät ulotu elinkeinonharjoit-
tajan ja kuluttajan väliseen suhteeseen, vaan kysymys on ainoastaan menettely-
tavoista, kuten viranomaisten toimivaltasuhteiden muutoksesta. Esimerkkinä mai-
nittakoon Elinkeinohallituksen toimivaltuuksien siirtäminen Kuluttajavirastolle.70 
Prosessuaalisesta muutoksesta on ollut kysymys myös esimerkiksi siinä, kun ku-
luttajavalituslautakunnan toimivaltaa on jouduttu tarkistamaan sen johdosta, että 
on laajennettu kuluttajan ja kulutushyödykkeiden käsitteitä.71 Lisäksi voidaan vii-
tata muutokseen, jolla lääninhallitukselle säädettiin oikeus määrätä markkinointi-
kielto kulutushyödykkeen hinnan ilmoittamista koskevassa asiassa72.73 

67 Ks. myös Wilhelmsson (1999), s. 725–738.
68 Tätä korostaa muun muassa HE 79/2000 vp. Ks. myös Tala (2003), s. 5. 
69 Esimerkiksi Ruotsissa on onnistuttu selkeähkösti määrittelemään kulloinkin vallitsevat kuluttajapo-

liittiset tavoitteet. Ks. tarkemmin esim. SOU 2000:29, s. 41–68.
70 HE 218/1992 vp ja HE 238/1992 vp. Ks. lähinnä prosessuaaliseksi luonnehdittavasta muutoksesta 

myös esim. HE 208/1988 vp. 
71 HE 360/1992 vp.
72 HE 300/1994 vp.
73 Ks. lisäksi HE 105/2001 vp.
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Kolmanneksi osa uudistuksista on luonteeltaan lakiteknisiä, toisin sanoen niillä ei 
ole vaikutusta elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan väliseen suhteeseen eikä myös-
kään prosessuaalisia vaikutuksia.74 Kysymys on ollut esimerkiksi puhtaasti ter-
minologisista muutoksista, kun sana ”ostaja” on korvattu termillä ”kuluttaja” tai 
sana ”tehoton” termillä ”mitätön”75. Tältä osin voidaan puhua sanontateknisistä 
muutoksista. Lakiteknisissä muutoksissa voi olla kysymys myös uudistusten vaa-
timista uusista viittauksista lainsäädäntöön. Tältä osin voidaan puhua viittaustek-
nisistä muutoksista. Lisäksi kysymys on joskus ollut niin sanotuista korjaustekni-
sistä muutoksista, joilla on yksinkertaisesti korjattu lainsäädäntöön ”pujahtanut” 
virhe.76

Keskeinen jaottelu on tehtävissä kokonaisuudistusten ja osittaisuudistusten välil-
lä. Kokonaisuudistuksille on ominaista se, että esimerkiksi kuluttajansuojalainsää-
däntö otettaisiin kokonaisuudessaan (periaatteessa pykälä pykälältä) uudistuksen 
kohteeksi. Osittaisuudistuksissa tyydytään siihen, että vain tiettyä säännöstä tai 
esimerkiksi tiettyä lain lukua uudistetaan. Käytännössä kuluttajansuojalainsää-
dännölle ovat olleet ominaisia osittaisuudistukset. Osin tämä johtuu uudistusten 
taustasyistä, erityisesti siitä, että lainsäädäntöä on sopeutettu kuluttajansuojadi-
rektiivien asettamiin vaatimuksiin. Toisaalta voi kysyä, eivätkö osittaisuudistukset 
ennen pitkää johda tarpeeseen tehdä kokonaisvaltaisempi uudistus, jotta varmis-
tetaan lainsäädännön eheys ja johdonmukaisuus. Tällaista tarvetta voi vauhdittaa 
osaltaan myös se, että uudistusten taustalla ovat olleet paitsi kuluttajansuojadi-
rektiivit myös kotimaista perua olevat muutostarpeet, kuten kuluttajansuojalain 
niveltäminen kauppalainsäädäntöön. 

Koska kuluttajansuojalainsäädännön uudistuksia on toteutettu pienehköinä osit-
taisuudistuksina, kunkin uudistuksen vaikutusten on voitu todeta olevan pienehköt 
esimerkiksi elinkeinoelämän kustannusrasituksen kannalta. Toisaalta, kun kaikki 
toteutetut osittaisuudistukset otetaan huomioon, voivat vaikutukset muodostua jo 
paljon merkittävämmiksi.

74 On tehtävissä myös jaottelu tosiasiallisiin ja muodollisiin muutoksiin. Ensin mainitussa tapauksessa 
oikeustila todella muuttuu lainsäädäntöuudistuksen myötä, kun taas jälkimmäisessä oikeustila ei 
muutu, vaikka lainsäädäntöä uudistetaankin. Ks. Määttä (2004), s. 48 kilpailunrajoituslain uudis-
tusta koskien.

75 Ks. esim. HE 218/1992 vp.
76 Ks. esim. HE 14/2002 vp, jossa muutokseen johti se, että lainkohdassa mainittiin irtaimen esineen 

valmistaminen, vaikka sanottu kuluttajansuojaluku ei koskenut tällaisia tilauksia.
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5 Kuluttajansuojalainsäädännön muutosten syistä

5.1 EU-sääntely kuluttajansuojalainsäädännön taustalla

Käsillä olevan teeman kannalta keskeinen johtopäätös on tehtävissä jo heti aluksi. 
Erittäin keskeinen tavoite kuluttajalainsäädännön kehittämisessä on ollut 1990-
luvun alkupuolelta lähtien lainsäädännön yhdenmukaistaminen kuluttajansuoja-
direktiivien kanssa.77 Esimerkiksi hallituksen esityksellä HE 218/1994 vp Suomen 
lainsäädäntö saatettiin vastaamaan Euroopan yhteisöjen direktiiviä kuluttajasopi-
musten kohtuuttomista ehdoista eli sopimusehtodirektiiviä. Toisaalta aina kulut-
tajansuojadirektiivien täytäntöönpano ei ole edellyttänyt huomattavia muutoksia 
lainsäädäntöön, vaan muutokset ovat voineet jäädä ensisijaisesti lainsäädäntö-
teknisiksi.78

Kysymys ei ole toisaalta ollut pelkästään Suomen EU-jäsenyyden aikana aktu-
alisoituneista muutoksista. Olennaista lainsäädännön kehittämistyötä tapahtui 
näet jo ETA-sopimuksen myötä, jolloin kotimaista lainsäädäntöä muokattiin siis 
vastaamaan EY:n direktiiveissä asetettuja vaatimuksia. Tällöin toimeenpantuihin 
uudistuksiin liittyen voidaan viitata kotimyyntidirektiiviin79 sekä kulutusluottodirek-
tiiviin.80 Toisaalta tässä yhteydessä on otettava huomioon, että EU-lainsäädännön-
kin taustalla ovat tietyt, tavalla tai toisella markkinaolosuhteisiin ja niillä tapahtu-
neisiin muutoksiin palautuvat syyt.

Kansallisesta kuluttajansuojadirektiivien täytäntöönpanosta todettakoon myös se, 
että vaikka lainsäädännön muutoksen taustalla olisikin kuluttajansuojadirektiivi, on 
muutosta voitu perustella muillakin näkökohdilla. Tässä mainittakoon esimerkiksi 
kulutusluottoja koskevien säännösten uudistaminen, joka palautui osin kulutus-
luottodirektiiviin, mutta osin otettiin huomioon myös se, että KSL 7 luku oli sovel-
tamisalaltaan suppea eikä kattanut esimerkiksi opinto- ja asuntolainoja. Toisaalta 
pantaessa täytäntöön kuluttajasopimusten kohtuuttomia ehtoja koskevaa direktii-
viä pidettiin tärkeänä, että kotoiset laajat kohtuullistamismahdollisuudet ja jousta-
vat sovittelukeinot säilytettäisiin mahdollisimman pitkälti muuttumattomina.81

77 Näin myös Tala (2003), s. 6. Myös Ruotsissa on painotettu tätä seikkaa, ks. esim. SOU 2000:29, 
s. 36. Suomessa EU-valmistelu koskee vahvasti toki muitakin aloja, ks. tarkemmin Valtioneuvoston 
kanslian julkaisusarja 13/2005, s. 28. Asia erikseen on se, kuinka onnistunutta oikeutta kulut-
tajansuojadirektiivit ovat olleet kansallisesta näkökulmasta, ks. kritiikkiä tähän liittyen erityisesti 
Ståhlberg (2003), s. 12–13.

78 Ks. esim. HE 89/2001 vp. Tämän esityksen myötä pantiin täytäntöön Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivi kulutustavaroiden kauppaa ja niihin liittyviä takuita koskevista tietyistä seikois-
ta (1999/44/EY).

79 Euroopan yhteisöjen neuvoston direktiivi muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa neuvo-
teltuja sopimuksia koskevasta kuluttajansuojasta (85/577/ETY). Ks. tarkemmin HE 218/1992 vp.

80 Euroopan yhteisöjen neuvoston direktiivi kulutusluottoja koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetus-
ten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä (87/102/ETY). Ks. tarkemmin HE 238/1992 vp.

81 Ks. tarkemmin HE 218/1994 vp.
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Euroopan unionin vaikutus kuluttajansuojalainsäädännön kehitykseen ei ole tarkas-
teluperiodilla ollut aina yhtä vahva. Esimerkiksi hallituksen esityksessä HE 88/1985 
vp viitattiin EU:ssa valmisteilla olleisiin ohjeisiin sääntelyn kohteena olleesta asiasta. 
Tästä tulemme siihen, että kuluttajansuoja on edennyt monivaiheisesti EU-poli-
tiikassa tarkasteluajanjaksona. Ensinnäkään kuluttajansuoja-asiat eivät sisältyneet 
alun perin Euroopan yhteisön perustamissopimukseen, eli niin sanottuun Rooman 
sopimukseen. Vuonna 1987 perustamissopimukseen liitettiin kuitenkin artikla kor-
kean kuluttajansuojan tasosta yhteisölainsäädännön valmistelun yhtenä tavoittee-
na.82 Vuonna 1993 perustamissopimukseen tehtiin muun muassa lisäys siitä, että 
yhteisö myötävaikuttaa kuluttajansuojan toteuttamiseen. Vuonna 1997 sopimusta 
muutettiin edelleen. Toisaalta EU:n kuluttajapolitiikan tavoitteena on ollut varsinkin 
ennen 2000-lukua lähinnä tukea ja täydentää jäsenvaltioiden kuluttajapolitiikkaa. 
Joka tapauksessa jo tämän lyhyen ”historiikin” perusteella tarkasteluajanjaksoa 
voi luonnehtia EU-tasolla aktivoituvaksi kuluttajapolitiikan kaudeksi. Samalla se on 
heijastunut osaltaan siten, että kansallisella tasolla on siirrytty koko ajan enem-
mässä määrin aktiivisesta kuluttajapolitiikasta reaktiiviseen kuluttajapolitiikkaan.83 
Toisaalta vielä 2000-luvullakin on ollut toki lainsäädäntöuudistuksia, kuten yhdis-
tettyjä tarjouksia, kylkiäisiä ja kulutushyödykkeen hinnan sovittelua koskevat uu-
distukset, joissa ei ole ollut kysymys direktiivien täytäntöön panosta.84 

Kuluttajansuojadirektiivit ovat yleensä olleet vähimmäisdirektiivejä.85 Esimerkiksi 
kuluttajasopimusten kohtuuttomia ehtoja koskeva direktiivi on vähimmäisdirek-
tiivi, joten jäsenvaltiot voivat kuluttajan suojaamiseksi antaa tai pitää voimassa 
tiukempiakin säännöksiä kohtuuttomista ehdoista.86 Suomessa onkin vähimmäis-
direktiivejä täytäntöön pantaessa lähdetty siitä, ettei voimassa olevan lain mu-
kaista kuluttajansuojan tasoa heikennetä perusteettomasti.87 Vähimmäisdirektiivi-
politiikasta muodostaa poikkeuksen rahoituspalvelujen etämyyntidirektiivi, joka 
on siis ollut pääosin täysharmonisointidirektiivi. Mielenkiintoista tässä suhteessa 
on se, että viimeksi mainittu direktiivi on tarkasteluperiodilla kansallisella tasolla 
viimeksi täytäntöön pantu. Tämän perusteella onkin luontevaa kysyä, onko vast-
edes odotettavissa, että täysharmonisointidirektiivit yleistyisivät. Kuluttajansuoja-
direktiivien osalta onkin nähtävissä paineita siirtyä vähimmäisharmonisoinnista 
kohti täysharmonisointia.88 Sen sijaan asetuksia keinona harmonisoida kuluttajan-

82 Tosin EU:ssa julkaistiin ensimmäinen kuluttajapoliittinen ohjelma jo vuonna 1975.
83 Yllä mainittu tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että kansallisesti oma-aloitteinen politiikka on muuttu-

nut kuluttajansuojadirektiivien täytäntöön panemiseksi.
84 Ks. tarkemmin HE 79/2000 vp.
85 Tässä yhteydessä käytetään myös nimitystä minimidirektiivi.
86 Ks. tarkemmin HE 218/1994 vp.
87 Ks. esim. HE 89/2001 vp.
88 Ks. esim. Euroopan yhteisöjen komissio (2002) ja siinä viitatut lähteet. Ks. myös Defl orian (2002) 

ja Howells (2002) vähimmäis- ja täysharmonisointia koskevasta problematisoinnista.
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suojaa EU-alueella ei ole sovellettu.89 Joka tapauksessa kuluttajansuojasääntelys-
sä on nähtävissä elementtejä, jotka oikeuttavat väittämään, että kuluttajansuoja-
lainsäädännöstä on tulossa vielä aikaisempaa EU-vetoisempi oikeudenala. 

Toisaalta Suomessa suhtautumistapa harmonisointiin on muuttunut jo 2000-luvul-
le tultaessa. Vielä vuonna 1996 eduskunnan talousvaliokunta (TaVL 10/1996 vp) 
yhtyi näkemykseen, jonka mukaan suuri osa yhteisön kuluttajansuojasääntelyä ei 
kuulunut sillä tavalla sisämarkkinoiden toteuttamisen ydinalueelle, että jäsenval-
tioiden lainsäädännön täysharmonisointi olisi ollut tarpeen. Sen sijaan jo hallituk-
sen esityksessä (HE 79/2000 vp) asiaa jouduttiin harkitsemaan toisesta näkökul-
masta problematisoitaessa rajat ylittävän sähköisen kaupankäynnin yleistymistä. 
Katsottiin, että ilman täysharmonisointia yritysten olisi vaikeaa ottaa huomioon 
kaikkien niiden valtioiden erilaista lainsäädäntöä, joissa tarjontaa on vastaanotet-
tavissa. Esille tuotiin myös epäilykset siitä, että yleistä eurooppalaista tiukempi ku-
luttajansuoja saattaisi heikentää suomalaisten kuluttajien mahdollisuutta käyttää 
sähköistä kaupankäyntiä hyödykseen tai jopa estää sen.90 

On otettava huomioon, että vaikka tietty direktiivi suurelta osin olisi minimidirek-
tiivi, siihen saattaa sisältyä myös vaatimuksia, joista ei ole mahdollista tehdä poik-
keuksia suuntaan eikä toiseen. Tässä voidaan viitata esimerkiksi kulutusluottodi-
rektiiviin.91 Toisaalta tilanne on kuitenkin tavallisesti se, että kansallisella tasolla 
on harkintavaltaa vähimmäisdirektiivejä täytäntöön pantaessa. Tämä voi ilmetä 
monin tavoin, kuten seuraavat kulutusluottodirektiiviä koskevat esimerkit osoit-
tavat. Yksi ilmentymä joustovarasta on ollut määräys, jonka mukaan jäsenvaltio 
on voinut komissiota kuultuaan olla soveltamatta direktiiviä sellaisiin luottomuo-
toihin, jotka myönnetään markkinoilla vallitsevaa korkotasoa pienemmällä korolla 
ja joita ei yleensä tarjota yleisölle.92 Toinen esimerkki joustovarasta on se, että 
direktiiveissä säädetään vaihtoehtoisista menetelmistä, joilla direktiivi on täytän-
töön pantavissa jäsenvaltioissa. Esimerkiksi kulutusluottodirektiivissä on säädetty 
vaihtoehtoisista luotonantajien valvontaa, valitusasioiden käsittelyä ja kuluttaja-
neuvontaa koskevista järjestelyistä. Kolmanneksi joustovaraa on merkinnyt käy-
tännössä sekin, että direktiivit ovat ajoittain määräyksiltään varsin tulkinnanvarai-
sia. Esimerkkinä mainittakoon, että kulutusluottodirektiivin soveltamista asunto-
luottoihin pidettiin taannoin tulkinnanvaraisena, kun kulutusluottosäännöksiä KSL 
7 luvussa uudistettiin.93 Osin edelliseen liittyen direktiiveissä ei aina välttämättä 
säädetä velvollisuuksista yksityiskohtaisesti. Tästä olkoon esimerkkinä kulutus-
luottodirektiivin määräys, jonka mukaan jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, 

89 Joka tapauksessa asetukset ovat herättäneet mielenkiintoa EU-tasolla. Ks. esim. Defl orian (2002) 
ja siinä viitatut lähteet. Samalla on tuotu esille se, ettei direktiivien ja asetusten ero sääntelyssä 
ole huomattavan suuri, koska direktiivit ovat olleet kuluttajansuojassa hyvinkin yksityiskohtaisia. 
Ks. erityisesti Howells (2002), s. 6–8.

90 Ks. myös Määttä (2005), s. 10–11.
91 Ks. erityisesti HE 238/1992 vp.
92 HE 238/1992 vp.
93 HE 238/1992 vp.
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ettei säännöksillä kierretä sopimukselle annetun muodon avulla eikä erityisesti 
siten, että luoton kokonaismäärä jaetaan useaan eri sopimukseen.94 

Joskus kuluttajansuojadirektiivi on pantu täytäntöön puutteellisesti, mikä on myö-
hemmin johtanut lainsäädännön uudistamiseen. Näin tapahtui sopimusehtodirek-
tiivin95 täytäntöönpanon yhteydessä.96 Tärkeä huomio tässä yhteydessä on se, 
että Euroopan yhteisöjen tuomioistuin oli antanut eräiden direktiivien tulkinnasta 
ennakkoratkaisuja, jotka osaltaan osoittivat, ettei Suomen silloinen lainsäädäntö 
vastannut direktiivien vaatimuksia.97 Mainittakoon kuitenkin, että Euroopan yhtei-
söjen tuomioistuimen ratkaisukäytäntö ei ole muutoin muodostunut keskeiseksi 
kuluttajansuojalainsäädännön kehittämisen kannalta maassamme vuosien 1985 
ja 2005 välillä.98 

EU:n tasoisen kuluttajapolitiikan kehittämisen on katsottu olleen ehdoton edel-
lytys sisämarkkinoiden asteittaiselle vahvistumiselle.99 Tavaroiden ja palveluiden 
vapaa liikkuvuus on edellyttänyt yhteisiä tai ainakin yhdenmukaisia sääntöjä, jotta 
on voitu taata kuluttajien etujen riittävä suoja ja poistaa sääntelyn aiheuttamat 
esteet ja kilpailun vääristyminen. Johdonmukaisella ja yhtenäisellä ympäristöl-
lä pyritään varmistamaan kuluttajien luottamus rajat ylittävään kaupankäyntiin 
kaikkialla EU:ssa.100 Tässä yhteydessä on viitattu ensinnäkin siihen, että kulu-
tushyödykkeiden hintaerot jäsenmaiden välillä ovat edelleen suuret. Toisaalta, 
koska kuluttajat eivät ole varmoja siitä, miten kuluttajansuojaa sovelletaan ulko-
mailta hankittuihin hyödykkeisiin, he tyytyvät oman jäsenvaltionsa tarjontaan.101 
Tapahtunutta muutosta politiikan painospisteessä on kansainvälisesti luonnehdittu 
siten, että kuluttajansuojasta on muodostunut hyödyllinen sivuvaikutus päätavoit-
teelle, joka on sisämarkkinoiden toiminnan vahvistaminen.102

Euroopan komissio (2002) on kuluttajapoliittisessa strategiassaan korostanut 
muun muassa kuluttajasääntöjen tehokasta soveltamista. Tältä osin nousee 
hyvin esille se, että muodollis-oikeudelliset kuluttajasäännöt ovat tai ainakin voi-
vat olla kokonaan toinen asia kuin tosiasialliset kuluttajasäännöt. Toisin sanoen 

94 Ks. myös HE 238/1992 vp.
95 Euroopan yhteisöjen neuvoston direktiivi kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista (93/13/

ETY).
96 Ks. tarkemmin HE 14/2002 vp.
97 Asia C-45/96, Bayerische Hypotheken- und Wechselbank, Kok. 1998, s. I-1199 ja asia C-209/98, 

Berliner Kindl Brauerei, Kok. 2000, s. I-1741.
98 Tosin siihen on viitattu esimerkiksi yhdistettyjä tarjouksia ja kylkiäisiä koskevia säännöksiä muu-

tettaessa. Ks. tarkemmin HE 79/2000 vp ja erityisesti yhdistetyt asiat C-267/91 ja C-268/91, Keck 
ja Mithouard, Kok. 1993, s. I-6097.

99 Toisaalta esimerkiksi aikaosuussopimusten kohdalla otettiin vakavasti varteen käytännössä ilmen-
neet ongelmat ja sopimusten kansainvälinen luonne, kun EU:ssa päädyttiin sääntelemään asiasta. 
Ks. tarkemmin HE 181/1997 vp.

100 Ks. esim. Euroopan yhteisöjen komissio (2002).
101 Euroopan yhteisöjen komissio (2002).
102 Collins (2002), s. 3–5.
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kuluttajansuojalainsäädäntö voi olla muodollisesti hyvinkin kunnianhimoista, mut-
ta jos säännösten soveltaminen on hyvin puutteellista, tosiasiallisesti säännöt ei-
vät olekaan läheskään niin kunnianhimoisia. Viimeksi mainittua taustaa vasten on 
ymmärrettävää, että Kuluttajapoliittisessa ohjelmassa vuosille 2004–2007 koros-
tetaan riittävän viranomaisvalvonnan ja tehokkaiden valvontakeinojen varmista-
mista kaikilla aloilla. 

Lisähaaste EU-tasoisessa kuluttajapolitiikassa on ensinnäkin se, että kuluttaja-
näkökohdat olisi sisällytettävä järjestelmällisesti kaikkiin EU:n politiikan asian-
mukaisiin aloihin, ja toiseksi se, että kuluttajapolitiikassa olisi otettava huomioon 
muiden alojen näkökohdat.103

Kokoavasti on todettavissa, että direktiivien täytäntöönpano lienee ollut jo sellai-
senaan lainsäätäjälle esimerkiksi juuri kuluttajansuojan alueella vaativa urakka.104 
Tämä johtuu muun muassa sääntelyn yksityiskohtaisuudesta, vähimmäisdirektiivin 
luonteesta, direktiivien monilukuisuudesta sekä kotimaisen ja eurooppalaisen jär-
jestelmän yhteensopimattomuudesta eräissä tapauksissa.105 Voi myös asettaa ky-
seenalaiseksi, kuinka laadukasta eurooppalainen sääntely kuluttajansuoja-alalla on 
ollut. EU:ssakin on alettu ottaa vakavasti tarve kehittää lainvalmistelua ja parantaa 
säädösten laatua.106 Esimerkiksi erikseen on tähdennetty sitä, että peruutus- ja har-
kinta-aikoja yhdenmukaistettaisiin useissa direktiiveissä.107 Samalla on nähtävissä, 
että EU-vetoinen kehitys on tarkasteluajanjakson loppuvaiheessa aktivoitumassa 
edelleen. 

Kansainväliset vaikutteet kotimaisissa lainsäädäntöuudistuksissa eivät ole tyhjen-
tyneet kuluttajansuojadirektiiveihin. Ensinnäkin voidaan viitata siihen, että joskus 
lainvalmistelun yhteydessä on kiinnitetty huomiota OECD:n antamiin suosituksiin 
kulutusluottosopimuksista108 sekä suositukseen kuluttajansuojaa sähköisessä kau-
pankäynnissä koskevista ohjeista.109 Toiseksi voidaan viitata kansainvälisen kaup-
pakamarin vuonna 1987 hyväksymiin myynninedistämisen kansainvälisiin perus-
sääntöihin, joissa on käsitelty muun muassa lisäetutarjouksia.110

103 Euroopan yhteisöjen komissio (2002).
104 Tämä on yleisempikin ilmiö, johon viitaten on todettu EU-valmistelun vieneen muutamissa minis-

teriöissä enemmän voimavaroja kuin kansallinen säädösvalmistelu. Ks. tarkemmin Valtioneuvoston 
kansalian julkaisusarja 13/2005, s. 28.

105 Ks. myös Ståhlberg (2003), s. 12–13.
106 European Commission (2005).
107 Euroopan yhteisöjen komissio (2002).
108 HE 88/1985 vp.
109 HE 79/2000 vp.
110 HE 79/2000 vp.
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5.2 Kotimaiseen oikeustilaan palautuvat muutokset

Kuluttajansuojalainsäädännön uudistusten taustalla ovat olleet myös kansallisesta 
oikeustilasta tavalla tai toisella johtuvat syyt. Toisaalta tässä yhteydessä on oi-
keampaa puhua kuluttajansuojalain ja muun kansallisen lainsäädännön välisestä 
vuorovaikutussuhteesta, koska kuluttajansuojalainsäädäntö on saattanut edellyt-
tää muutoksia muussakin lainsäädännössä.

Kuluttajansuojalain suhde muuhun lainsäädäntöön (ja päinvastoin) on ollut erit-
täin tiivis. Muuna lainsäädäntönä voidaan viitata esimerkiksi seuraaviin lakeihin:

- arvopaperimarkkinalaki;
- kauppakaari111;
- kauppalaki112;
- korkolaki113;
- laki osamaksukaupasta114;
- laki sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa115;
- laki takauksesta ja vierasvelkapanttauksesta116;
- laki talletuspankkien toiminnasta117;
- laki varallisuusoikeudellisista oikeustoimista118;
- laki velan vanhentumisesta119;
- laki yksityishenkilön velkajärjestelystä120;
- maakaari;
- maanvuokralaki121;
- tuotevastuulaki122;
- vakuutussopimuslaki; sekä
- velkakirjalaki123.

Mainittakoon, että edellä esitetty lista lainsäädännöstä, johon kuluttajansuojalainsää-
dännön kehittäminen on kytkeytynyt, ei ole millään tavalla kattava. Kokonaisuutena 
voikin todeta, että kuluttajansuojalain kehittäminen on ollut osa huomattavan laa-
jaa lainsäädännön kehittämistä.

111 HE 13/1994 vp.
112 Kauppalaki lienee ollut yksi merkittävimmistä yksittäisistä laeista puheena olevassa suhteessa.
113 HE 238/1992 vp.
114 HE 88/1985 vp ja HE 238/1992 vp.
115 Ks. esim. HE 218/1992 vp.
116 HE 14/2002 vp.
117 Tähän viitataan hallituksen esityksessä HE 238/1992 vp.
118 HE 218/1994 vp.
119 HE 187/2002 vp.
120 HE 238/1992 vp.
121 HE 218/1994 vp.
122 HE 360/1992 vp.
123 HE 238/1992 vp.
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Minkälainen suhde kuluttajansuojalainsäädännön ja muun lainsäädännön välillä 
on ollut? Esimerkiksi kysymys on ollut muodossa tai toisessa työnjaosta eri sään-
nösten välillä, kuten siitä, että kiinteän omaisuuden kauppaa on pidetty tarkoituk-
senmukaisempana säädellä maakaaressa kuin kuluttajansuojalaissa.124 Joskus on 
puolestaan päädytty sääntelyssä siihen, että jollei tuotevastuulaista muuta johdu, 
vastuu määräytyy kuluttajansuojalain säännösten mukaisesti.125 Lisäksi muu lain-
säädäntö saattaa toimia tulkinta-apuna kuluttajansuojalain säännöksiä sovelletta-
essa.126

Tässä yhteydessä on syytä erikseen nostaa esille kilpailun ja kuluttajansuojan vä-
linen suhde. Tältä osin voi tietenkin olla kysymys kilpailunrajoituslainsäädännön ja 
kuluttajansuojalainsäädännön välisestä työnjaosta. Mutta asialla on mielenkiintoi-
sempiakin ulottuvuuksia. Esimerkiksi todellisen vuosikoron ilmoittamisen todettiin 
tehostavan kilpailua127; toisin sanoen kuluttajansuojalainsäädäntö saattaa siis tie-
tyiltä osiltaan olla omiaan tukemaan kilpailuprosessien toimivuutta.128 

Yleisemminkin voi periaatteessa väittää, että kilpailun lisääntyminen on omiaan 
edistämään kuluttajien etuja muun muassa alhaisemman hintatason muodossa.129 
Asia ei ole kuitenkaan näin yksinkertainen, koska muutoinhan kuluttajansuojas-
ta voitaisiin huolehtia panostamalla kilpailupolitiikan kehittämiseen. Esimerkiksi 
on otettava huomioon, ettei kilpailu suinkaan kaikilla elinkeinoelämän sektoreilla 
ole toimivaa. Tosin tällöin voidaan ongelmiin puuttua erityisesti määräävän mark-
kina-aseman väärinkäyttökieltoa ja yrityskauppavalvontaa koskevin säännöksin. 
Toisaalta on otettava huomioon tarkasteluajanjaksolla tapahtuneet kilpailunra-
joituslainsäädännön muutokset. Nykymuotoista vastaava kilpailunrajoituslaki tuli 
voimaan vuonna 1988, ja sitä uudistettiin vuonna 1992 ja edelleen vuonna 2004. 

Oma ongelmansa palautuu siihen, että kuluttajansuojalainsäädännön on todettu 
suosivan suuryrityksiä pienten ja keskisuurten yritysten kustannuksella ja että lain-
säädäntö saattaa osaltaan olla muodostamassa jopa markkinoille tulon esteen vii-
meksi mainituille yrityksille.130 Tämä on puolestaan omiaan heikentämään kilpailua 
markkinoilla, minkä johdosta kuluttajien asema markkinoilla voi heiketä. Tästä tul-
laan puolestaan eräänlaiseen sääntelykierteeseen. Kun kuluttajansuojaa vahviste-
taan kuluttajansuojalainsäädännöllä, heikennetään kilpailua, mikä saattaa heijastua 

124 HE 218/1992 vp.
125 HE 360/1992 vp.
126 Esimerkiksi kulutusluottosäännösten soveltaminen edellyttää, että sovittu maksuaika ylittää tavan-

omaisen laskutuskäytännön mukaisen maksuajan. Tavanomaiseksi maksuajaksi katsottiin hallituk-
sen esityksessä (HE 238/1992 vp) korkolain 6 §:ään viitaten kuukauden maksuaika laskun lähet-
tämisestä tai maksuvaatimuksen esittämisestä lukien. 

127 HE 238/1992 vp. Ks. myös HE 88/1985 vp.
128 Ks. myös HE 79/2000 vp ja SOU 2000:29, s. 36. Tala (2003), s. 5 korostaa yleisemminkin kulutta-

jansuojaa yritysten kilpailukeinona. 
129 Ks. esim. SOU 2005:4, s. 754 ja siinä viitatut lähteet.
130 Ks. esim. Haupt (2003).
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kuluttajien aseman heikkenemisenä, mikä puolestaan luo tarpeen vahvistaa ku-
luttajansuojalainsäädäntöä edelleen, mikä voi olla omiaan heikentämään kilpailua, 
jne. Varauksena edelliseen sääntelykierrettä koskevaan spekulointiin on toisaalta 
todettava, että kilpailun edistämisen ja kuluttajansuojan vahvistumisen välinen suh-
de ei ole yksiselitteinen.

Missä määrin ja miten kansallinen oikeuskäytäntö on vaikuttanut kuluttajansuoja-
lainsäädännön kehittämistarpeisiin ja kehittämiseen?131 Ensinnäkin oikeuskäytän-
tö on saattanut kylläkin selkiyttää epäselvää oikeustilaa, mutta koska näin ei ole 
tapahtunut riittävässä määrin, lainsäätäjä on katsonut asiakseen täsmentää oi-
keustilaa. Tässä voidaan viitata esimerkiksi korkeimman oikeuden ratkaisuun KKO 
1984 II 184, joka koski kotimyyntikäsitettä, mutta tietenkin vain yhdessä yksittäis-
tapauksessa.132 Toisaalta tässä voidaan viitata sääntelyyn, joka koskee kuluttajan 
asemaa suhteessa aikaisempiin myyntiportaisiin. Tällöin tuotiin suoraan esille se, 
että oikeuskäytännössä ei ollut muotoutunut selkeitä periaatteita sen suhteen, 
minkälainen vahingonkorvausvastuu tavaran jakeluketjuun kuuluvilla tahoilla on 
tavaran loppukäyttäjälle aiheutuvasta puhtaasta varallisuusvahingosta.133 Samoin 
taannoin katsottiin olevan kyseenalaista, voidaanko KSL 5 luvun säännöksiä myy-
jän velvollisuuksista ja vastuusta soveltaa välittäjänä toimivaan elinkeinonharjoit-
tajaan134, ja lainsäädäntöä uudistettiin.

Lainsäädäntöuudistus on myös joskus katsottu tarpeelliseksi, jotta muutetaan oikeus-
käytännön mukaista oikeustilaa. Esimerkiksi päätöksen KKO 1991:65 katsottiin mer-
kitsevän sitä, ettei korvausvelvollisuus edellytä huolimattomuutta. Hallituksen esityk-
sessä HE 360/1992 vp todettiin kuitenkin, ettei päätöksen tarkoittamissa tilanteissa 
ole aiheellista omaksua huolimattomuudesta riippumatonta vastuuta.135 

Uudistuksessa on ollut ajoittain kysymys ainoastaan lakitekstin täsmentämisestä, 
jolla ei ole edes pyritty minkäänlaisiin muutoksiin oikeustilassa.136 Tältä osin voi-
daan viitata edellä lyhyesti käsiteltyihin lakiteknisiin lainsäädännön muutoksiin. 
Eräissä tapauksissa on puolestaan ollut kysymys siitä, että kuluttajansuojalainsää-
däntöön kodifi oidaan ainoastaan vallitseva oikeuskäytäntö. Tässä voidaan viitata 
epäselvyyssäännön sisällyttämiseen kuluttajansuojalakiin.137

131 Toisaalta kotimaiseen oikeuskäytäntöön on saatettu joissakin tapauksissa viitata, vaikka lainsää-
däntöuudistuksen taustalla onkin ollut esimerkiksi ja erityisesti kuluttajansuojadirektiivit, ks. esim. 
HE 181/1997 vp aikaosuusasuntoihin liittyen. Ks. myös HE 79/2000 vp etäsopimuksiin liittyen ja 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi kuluttajansuojasta etäsopimuksissa (97/7/EY ).

132 HE 218/1992 vp.
133 Ks. tarkemmin HE 360/1992 vp.
134 HE 360/1992 vp.
135 Ks. myös HE 79/2000 vp, jossa lainsäädäntömuutokseen päädyttiin muun muassa sillä perusteel-

la, että lisäetumarkkinoinnin kontrollointi työllisti hyvin huomattavassa määrin viranomaisia, eikä 
sääntelyllä ollut kuitenkaan edistettävissä olennaisessa määrin kuluttajien etua. 

136 Ks. esim. HE 218/1992 vp ja silloisen KSL 6 luvun 1 §:n täsmentäminen. 
137 HE 218/1994 vp, jossa yllä mainitulta osin viitataan korkeimman oikeuden ratkaisuihin KKO 1974 

II 17, KKO 1978 II 126 ja KKO 1990:74.
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Lisäksi on syytä ottaa huomioon sekin mahdollisuus, ettei vallitsevan käytännön 
ja kokemusten ole katsottu puoltavan lainsäädännön muutoksia. Tässä voidaan 
viitata muun muassa seuraavaan toteamukseen: ”Kuluttajien vakuutustoimiston 
ja kuluttajavalituslautakunnan yhdenmukaisten kokemusten mukaan vakuutusten 
suoramyynnissä ei ole kuitenkaan ole käytännössä ilmennyt ongelmia.”138

Lain kiertäminen (tai pikemminkin sen ehkäiseminen) on myös joskus noussut pe-
rusteluksi sille, että kuluttajansuojalakia on katsottu aiheelliseksi muuttaa. Tässä 
voidaan viitata seuraavaan lainaukseen: ”Välitystä on mahdollista käyttää tietoi-
sesti hyväksi kuluttajansuojalain mukaisen pakottavan sopimusrikkomisvastuun 
kiertämiseksi. Tällaista on myös käytännössä ilmennyt.”139 Yleisemminkin voidaan 
viitata käytännössä ilmenneisiin ongelmiin syynä lainsäädännön muutoksille. Tässä 
voidaan tuoda muun muassa esille se, että vakuutusmaksujen sisällyttäminen 
luottokustannuksiin oli käytännössä aiheuttanut ongelmia laskettaessa luotonan-
tajan saatavaa ennenaikaisen maksun ja takaisinottotilityksen yhteydessä. Niinpä 
lainsäädäntöä muutettiin siten, ettei vakuutusmaksuja sisällytetty luottokustan-
nuksiin laskettaessa todellista vuosikorkoa.140 Toisena esimerkkinä mainittakoon 
taannoinen huomio siitä, että päiväsakkoina määrättävä sakkorakkorangaistus oli 
osoittautunut tehottomaksi keinoksi hinnan ilmoittamista koskevien säännösten 
valvonnassa. Niinpä lainsäädäntöä uudistettiin siten, että otettiin käyttöön uhka-
sakko kiellon tehosteena.141

5.3 Ulkoiset olosuhdemuutokset uudistusten taustalla

Osa kuluttajansuojalainsäädännön muutoksista on ollut oikeusjärjestelmään näh-
den ulkoisista olosuhdemuutoksista johtuvia.142 Esimerkiksi rahamarkkinoiden va-
pauduttua 1980-luvulla todettiin kuluttajan aseman luottomarkkinoilla ratkaisevas-
ti muuttuneen. Tässä yhteydessä otettiin huomioon myös se, että kotitalouksien 
velkaantumisaste oli kasvanut huomattavasti asianomaisella vuosikymmenellä.143 

Edellä mainittua on hyvä täsmentää ja täydentää Kuluttajapoliittisessa ohjelmassa 
vuosille 2004–2007 mainituilla kuluttajan elämään vaikuttavilla muutostekijöillä ja 
trendeillä. Näitä onkin mainittu lukuisa joukko:

138 HE 218/1992 vp.
139 HE 360/1992 vp.
140 HE 238/1992 vp.
141 HE 300/1994 vp.
142 Ks. myös Hadfi eld – Howse – Salop (1998) ja SOU 2000:29. Toisaalta toki esimerkiksi kuluttajan-

suojadirektiivien taustalla on mitä moninaisin joukko ulkoisia olosuhdetekijöitä. Kotimaisessa kon-
tekstissa nämä direktiivit ovat kuitenkin välitön perustelu lainsäädännön uudistamiselle ja niiden 
taustalla olevat olosuhdemuutokset välillinen perustelu uudistukselle.

143 Ks. tarkemmin HE 238/1992 vp. Toisaalta deregulaatio rahamarkkinoilla heijastelee sitä, ettei de-
regulaatio ole ollut puhdaspiirteistä, vaan yhdellä sääntelyllä on korvattu toisenlaista sääntelyä. 
Toisin sanoen deregulaatio ja reregulaatio ovat kulkeneet rinnakkain.
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- globalisaatio,
- ympäristö, 
- turvallisuus,
- eettiset kysymykset,
- teknologian tuomat uudet mahdollisuudet,
- taloudelliset riskit,
- yhteiskunnan monikulttuuristuminen, sekä
- julkisten palvelujen laatu ja yksityistäminen.

Nämä muutostekijät kuvastavat osaltaan, ettei kuluttajansuojalainsäädännönkään 
kehittämisessä ole saavutettu stagnaatiotilaa, vaan että kehittäminen jatkuu edel-
leen. Esimerkkinä mainittakoon teknologinen kehitys. Suomessa oli pitkään voi-
massa postimyyntiä koskeva sääntely siitä huolimatta, että erilaiset etämyyntitek-
niikat kehittyivät voimakkaasti. Tilannetta pyrittiin korjaamaan käytännössä sillä, 
että postimyynnin määritelmää tulkittiin laajentavasti. Sääntelyn saattaminen ajan 
tasalle katsottiin kuitenkin aiheellisesti tarpeelliseksi tämän vuosikymmenen alku-
vaiheessa. Uudistusta vauhditti tosin myös Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi kuluttajansuojasta etäsopi muksissa (97/7/EY ).144

6 Periaatteellisia sääntelyvaihtoehtoja

Kuinka yksityiskohtaiseen/joustavaan sääntelyyn kuluttajansuojalainsäädännössä 
on päädytty? Vastaus on selkeä. Pääsääntöisesti kuluttajansuojalainsäädännös-
sä valittu lainsäädäntöstrategia on luonteeltaan yksityiskohtainen. Esimerkiksi ta-
loelementtien kauppaa ja rakennusurakkaa koskevan sääntelyn yhteydessä otet-
tiin huomioon yksityiskohtaista sääntelyä puoltavina tekijöinä ensinnäkin se, että 
näin voidaan vähentää rajanveto-ongelmia, ja toiseksi, että näin voidaan parem-
min ottaa huomioon asianomaisten sopimusten erityispiirteet.145 Aivan aina lain-
säädännössä ei ole kuitenkaan valittu yksityiskohtaista sääntelystrategiaa vaan 
joustava strategia. Esimerkiksi säännökseen, joka koskee kuluttajan oikeutta saa-
da noutamatta jäänyt tavara tai suoritus vastikkeetta, on lisätty poikkeus sen 
varalta, että tämä kuluttajan oikeus muodostuisi elinkeinonharjoittajalle ilmeisen 
kohtuuttomaksi seuraamukseksi. Kohtuuttomuus olisi aina arvioitava tapauskoh-
taisesti.146 

Keskeisimpiä joustavasti kirjoitettuja säännöksiä on KSL 3 luvun 1.1 §: ”Elinkeinon-
harjoittaja ei saa käyttää kulutushyödykkeitä tarjotessaan sopimusehtoa, jota 
kulutushyödykkeen hinta ja muut asiaan vaikuttavat seikat huomioon ottaen on 

144 Ks. tarkemmin HE 79/2000 vp.
145 HE 360/1992 vp. Toisaalta tällöin korostettiin sitä, että KSL 9 luvun säännökset ovat yhdenmukai-

set KSL 5 ja 8 lukujen kanssa, jollei erityisiä syitä poikkeamiin ole.
146 HE 218/1992 vp.
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pidettävä kuluttajien kannalta kohtuuttomana.” Tämän ja muun tällaisen säänte-
lyn taustalla lienee yhtäältä se, ettei kaikkia kohtuuttomina pidettäviä erityisolo-
suhteita pystytä kirjoittamaan lakitekstiin, ja toisaalta se, että yksityiskohtainen 
sopimusehtojen sääntely voisi olla omiaan johtamaan lain kiertämisjärjestelyihin. 

Yksityiskohtaista sääntelyä on perusteltu usein oikeuskohtelun ennakoitavuudel-
la.147 Kuitenkin käytännössä voi olettaa, että yksityiskohtainen sääntely on omi-
aan johtamaan kilpajuoksuun lainsäätäjän ja elinkeinoelämän välillä: markkinoille 
syntyy uudenlaisia instituutioita, teknologia kehittyy, jne., mikä luo jatkuvan tar-
peen kehittää lainsäädäntöä. Käytännön kokemukset kuluttajansuojasääntelystä 
viittaavat osaltaan siihen, että tällainen kilpajuoksu on tosiasia.148

Yksityiskohtaiseen ja joustavaan lainsäädäntöstrategiaan liittyen on aiheellista 
todeta kaksi täydentävää näkökohtaa. Ensinnäkin erityisesti vuonna 2000 toteu-
tettu perustuslakiuudistus on merkinnyt lakitasoisen sääntelyn aseman korosta-
mista, vaikka eräillä tahoilla on korostettu tarvetta ohjata yhteiskunnan toiminto-
ja nykyistä enemmän asetuksilla ja sääntelylle vaihtoehtoisilla ohjauskeinoilla.149 
Toisaalta, koska kuluttajansuojalainsäädäntö rakentuu pääosin yksityiskohtaiselle 
sääntelylle, ongelmia perustuslain mukaisuuden kanssa ei liene ilmennyt. Toiseksi 
EU:ssa on ryhdytty miettimään niin sanotun sekajärjestelmän käyttöönottoa ku-
luttajansuojasääntelyssä, jolloin sääntely osin rakentuisi joustavalle sääntelylle, 
osin yksityiskohtaisten direktiivien varaan.150 Jos tämä toteutettaisiin, merkinnee 
se myös kotimaisessa lainsäädäntöstrategiassa muutosta.

Oma kysymyskokonaisuutensa on se, tulisiko kuluttaja-asioita koskeva lainsää-
däntö koota yhteen lakiin vai eriyttää useampiin lakikokonaisuuksiin. Yhtenäis-
lakiperiaatteesta voidaan puhua silloin, kun kuluttajansuoja-asiat on koottu yh-
teen ja samaan lakiin. Erillislakiperiaatteesta on kysymys puolestaan silloin, kun 
erilaisista kuluttajasopimuksista säädetään erillisissä laeissa. Esimerkiksi Ruotsissa 
ja Tanskassa on kallistuttu jälkimmäisen sääntelyvaihtoehdon suuntaan, kun taas 
Suomessa on nojauduttu enemmän yhtenäislakiperiaatteen kannalle. Tosin maas-
sammekin on joistakin erityiskysymyksistä, kuten prosessuaalisista seikoista, sää-
detty erillisissä laeissa. Erityisinä kuluttajansuojaa edistävinä lakeina voidaan mai-
nita myös esimerkiksi asuntokauppalaki ja valmismatkalaki.

Suomessa on siis korostettu yhtenäislakiperiaatetta. Tosin Suomessa on joskus esi-
tetty vallitsevaa tilannetta laajemmin erillislakiperiaatteen hyödyntämistä. Tässä 

147 Ks. esim. Collins (2002), s. 6. Ks. myös HE 88/1985 vp, jossa kuluttajansuojalain markkinointia ja 
sopimusehtoja koskevia säännöksiä pidettiin liian yleisluonteisina kuluttajan aseman turvaamisek-
si, koska ne eivät riittäneet antamaan ohjeita käyttäytymiseen kulutusluottosuhteissa. 

148 Ks. muutoin joustavan ja yksityiskohtaisen sääntelyn tarkoituksenmukaisuudesta kuluttajansuoja-
sääntelyssä esim. Defl orian (2002).

149 Ks. esim. Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 13/2005, s. 23 sekä s. 66–73.
150 Ks. tältä osin tarkemmin Defl orian (2002).
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voidaan viitata esitykseen erillisestä laista eräitä kuluttajapalveluksia koskien.151 
Erillislakiperiaatteen kannalle ei kuitenkaan asiassa lopulta päädytty. Samalla ta-
valla kävi kulutusluottojen sääntelyn kyseessä ollessa.152 Toisaalta kulutustavaroi-
den välitystoiminnalla ei ole katsottu olleen markkinoilla yhtä suurta käytännön 
merkitystä kuin esimerkiksi kiinteistönvälityksellä. Niinpä katsottiin, ettei tällä alal-
la ole aihetta samanlaiseen erityislainsäädäntöön kuin kiinteistönvälityksessä.153 
Aikaosuusasuntoja koskevaa sääntelyä käyttöönotettaessa kiinnitettiin puolestaan 
huomiota siihen, että tarvittava uusi luku vastaisi soveltamisalaltaan kuluttajan-
suojalain yleistä soveltamisalaa, ja toisaalta siihen, että KSL 2 ja 3 luvussa sää-
detty valvonta- ja seuraamusjärjestelmä koskisi myös aikaosuusasuntoja koskevaa 
sääntelyä.154 Kulutusluotoista säänneltäessä päädyttiin puolestaan yhtenäislakipe-
riaatteen kannalle muun muassa siksi, että kulutusluoton markkinointi liittyy usein 
erottamattomasti kulutushyödykkeiden markkinointiin.155

Käytännössä ei ole ilmennyt olennaista kritiikkiä yhtenäislakiperiaatetta kohtaan. 
Toisaalta voi joka tapauksessa kysyä, olisiko erillislakiperiaate paikallaan sen vuok-
si, että näin voitaisiin erillisillä laeilla panna täytäntöön erilliset kuluttajansuoja-
direktiivit. Jos Suomessa päädyttäisiin kuluttajansuojalainsäädännön kokonaisuu-
distukseen, tämä voisi olla yksi kysymys, jonka voisi nostaa samalla esille. 

Mikä on kuluttajansuojalain säännösten sisäinen yhteys? Esimerkiksi, miten on 
säädetty erikseen tai yhtenäisesti yhtäältä palvelusten kaupasta ja toisaalta ta-
varoiden kaupasta? Kysymystä siitä, säädetäänkö tietyistä kuluttajia koskevista 
sopimuksista yhdenmukaisesti sen kanssa, mitä muualla on säädetty, ei ole prob-
lematisoitu kovinkaan pitkälti. Pikemminkin lainsäädännössä on nojauduttu eri-
tyisolosuhteiden tarkkaan huomioon ottamiseen kuluttajasopimuksissa kiinnittä-
mättä huomiota yhdenmukaisella sääntelyllä saavutettaviin hyötyihin.156 Toisaalta 
tässä yhteydessä on aiheellista viitata muun muassa Euroopan komission (2002) 
kannanottoon, jonka mukaan esimerkiksi harkinta- ja peruutusajoista olisi sää-
dettävä yhdenmukaisesti eri direktiiveissä. Tämä voidaan yleistää pyrkimykseksi 
kuluttajansuojasääntelyn virtaviivaistamiseen. Samalla tämä voisi olla omiaan pa-
rantamaan lainsäädännön läpinäkyvyyttäkin. Toisaalta kansallisella tasolla virtavii-
vaistamisen mahdollisuuksia rajoittavat luonnollisesti kuluttajansuojadirektiivit.

151 Ks. tarkemmin taustasta mainitulle sääntelylle ja sen toteuttamisesta HE 360/1992 vp.
152 Ks. tarkemmin HE 88/1985 vp.
153 HE 360/1992 vp.
154 HE 181/1997 vp.
155 HE 88/1985 vp.
156 Toisaalta useat lausunnonantajat esittivät, että kuluttajakauppaa ja eräitä kuluttajapalveluksia kos-

kevat säännökset yhdistettäisiin samaan lukuun. Hallituksen esityksessä päädyttiin kuitenkin toi-
senlaiseen ratkaisuun, koska mainittujen asioiden käsittelemisen samassa luvussa katsottiin han-
kaloittavan kulloinkin sovellettavan säännöstön hahmottamista. Ks. tarkemmin HE 360/1992 vp.
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7 Kokoavia näkökohtia

Kuluttajansuojalainsäädännön kehittämistä ei voida pitää paljoltikaan iteratiivise-
na prosessina siinä mielessä, että laki olisi ensin säädetty sellaisena kuin se on 
säädetty, minkä jälkeen sitä on jouduttu korjaamaan ja tarkistamaan epäkohtien 
poistamiseksi.157 Pikemminkin leimallinen piirre on lain kattamien hyödykkeiden ja 
toimintojen laajentaminen asteittain ja toisaalta lainsäädännön yhdenmukaista-
minen EU-oikeuden kanssa. Laajentamista kuvaa parhaiten ja yksinkertaisimmin 
kuluttajansuojalain pykälämäärä.158

Osin laajenemiseen liittyvä piirre on ollut kuluttajansuojalainsäädännön yksityis-
kohtaistuminen. Toisaalta yksityiskohtaistuminen nostaa esille kysymyksen siitä, 
onko kaikista asioista tullut säätää laissa vai olisiko lakia alemmantasoinenkin sää-
dös ollut riittävä. Vertailun vuoksi voidaan mainita oikeustoimilaki, joka rakentuu 
varsin yleisen tason sääntelylle. Kysymystä voidaan jatkaa siihenkin suuntaan, 
olisiko tietyt asiat voinut jättää kuluttaja-asiamiehen ohjeilla ratkaistaviksi tai oi-
keuskäytännön varaan. Yksityiskohtainen sääntely on nimittäin omiaan johtamaan 
jatkuvaan säännösten muutostarpeeseen, mikä osin onkin ollut kuluttajansuoja-
lainsäädännössä nähtävissä. Toisaalta samalla on muistettava, että oikeudellinen 
sääntely on aina epätäydellistä eli laeissa ei voida ottaa huomioon kaikkia maail-
mantiloja ja kielikin itsessään on epämääräistä. Näin ollen pyrkimys yksityiskoh-
taiseen sääntelyyn jää vääjäämättä aina pyrkimykseksi. 

Kuluttajansuojalainsäädännön laajentuminen ja yksityiskohtaistuminen nostaa vää-
jäämättä esille sääntelyekonomisuuden periaatteen. Sääntelyä ei pidä laajenta-
mistaan laajentaa ja säätää yksityiskohtaisemmaksi, jos samaan päämäärään on 
päästävissä vähäisemmällä sääntelyllä. Tässä yhteydessä nousee tärkeäksi myös 
kustannus-hyötyanalyysin tekeminen siitä, milloin sääntely ylipäänsä puoltaa paik-
kaansa.159 Tällöin joudutaan kysymään esimerkiksi sitä, olisiko nykylainsäädännön 
päämäärät olleet toteutettavissa itsesääntelyllä tai muutoin kuin lainsäädännön 
kaltaisella varsin raskaalla menettelyllä.160 Toisaalta sääntelyekonomisuuden peri-
aate ei saa kuitenkaan tarkoittaa sitä, että oikeudellinen sääntely minimoidaan, 

157 Näin myös Tala (2003), s. 5. Ks. toisaalta jo ajalta ennen tarkasteluajanjaksoa HE 7/1982 vp, jos-
sa kotimyyntisäännöksissä ilmenneitä epäkohtia esitettiin korjattavaksi. Toki muutoinkin on ilmen-
nyt jossain määrin tarvetta korjata ja tarkistaa säännöksiä myös itse tarkasteluajanjaksolla, mutta 
tämä funktio lainsäädäntöuudistuksissa on pääosin jäänyt toissijaiseen asemaan.

158 Joissakin yksittäistapauksissa sääntelyä on tosin purettukin, kuten lisäetumarkkinointia koskien, 
ks. tarkemmin HE 79/2000 vp.

159 Ks. myös Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 13/2005, s. 25. Yllä mainittua ajattelutapaa ei ole 
suinkaan sivuutettu kokonaan kotimaisessa kuluttajansuojalainsäädäntöä koskevassa kehittämis-
työssä. Esimerkiksi lisäetumarkkinoinnin sääntelystä todettiin, että se olisi työllistänyt kuluttaja-
asiamiestä jatkuvasti ja siinä määrin, ettei sitä voitu pitää tarkoituksenmukaisena asian yleiseen 
merkitykseen suhteutettuna, ks. HE 79/2000 vp. 

160 Ks. esim. Tala (2003), s. 7. Itsesääntelyn puolesta on puhuttu myös EU-tasolla. Ks. esim. Defl orian 
(2002) ja siinä viitatut lähteet.
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vaan pikemminkin sitä, että tähdätään optimaaliseen sääntelyn laajuuteen.161 
Itsesääntelylle ei kuitenkaan ole aina otollisia olosuhteita. Esimerkiksi, jos tietyn 
alan elinkeinonharjoittajat eivät ole järjestäytyneet, itsesääntely voi osoittautua 
käyttökelvottomaksi vaihtoehdoksi162.163 

Lisäksi erittäin vahvasti kuluttajansuojalainsäädännön uudistamista tarkastelu-
ajanjaksona on leimannut pyrkimys yhteen sovittaa puheena oleva lainsäädäntö 
muun lainsäädännön kanssa ja päinvastoin. Toisaalta yhteensovittaminen ei ole 
merkinnyt esimerkiksi kuluttajansuojalainsäädännön mukauttamista sisällöltään 
täysin muuta lainsäädäntöä vastaavaksi. Tämä on noussut vahvasti esille, kun 
lainvalmistelussa on jouduttu pohtimaan kuluttajansuojalain ja kauppalain välistä 
suhdetta.

Toisaalta kuluttajansuojalainsäädännön alan laajeneminen sekä sääntelyn yksi-
tyiskohtaistuminen lienee heijastunut siihen, että lainsäädäntöä on vaadittu sel-
keytettäväksi ja yksinkertaistettavaksi.164 Asia erikseen on se, miten tämä on 
käytännössä toteutettavissa. Tässä yhteydessä on otettava kantaa muun muas-
sa siihen, missä määrin on tarkoituksenmukaista säätää kuluttajansuoja-asioista 
joustavin eikä siis yksityiskohtaisin normein. Toisaalta tällainen uudistus merkitsisi 
käytännössä lainsäädäntövallan delegointia lainsäätäjältä ministeriöille ja kulutta-
javiranomaisille. Saman tien tullaan kysymykseen siitä, missä määrin joustavien 
normien käyttö on sopusoinnussa Suomen perustuslain kanssa.

Samaan aikaan on kuitenkin tarve edelleen laajentaa ja vahvistaa kuluttajan-
suojaa ja ylipäänsä kuluttajapolitiikkaa. Kuluttajapoliittisessa ohjelmassa vuosille 
2004–2007 tuodaan esille seuraavat painopistealueet:

- Kuluttajien taloudellisen turvallisuuden lisääminen.
- Kuluttajanäkökulman varmistaminen asuntomarkkinoilla.
- Laadukkaiden elintarvikemarkkinoiden edistäminen.
- Toimivien julkisten ja yksityisten palveluiden kehittäminen.
- Kuluttajien luottamuksen lisääminen tietoyhteiskunnan palveluihin.
- Kulutuksen ja tuotannon ympäristövaikutusten tunnistaminen ja vastuulli-

sen kulutuksen edistäminen. 

161 Toisin sanoen sääntelyä jatketaan, kunnes sääntelyn rajahyödyt ovat yhtä suuret kuin siitä aiheu-
tuvat rajakustannukset. 

162 Tähän ongelmaan viitataan esimerkiksi hallituksen esityksessä HE 88/1985 vp. Yllä mainitun voi 
ilmaista myös siten, että itsesääntely edellyttää, etteivät transaktiokustannukset tästä sääntely-
vaihtoehdosta nouse tavoittamattoman korkeiksi. 

163 Tärkeä olisi joka tapauksessa hahmottaa, onko muitakin keinoja kuin lainsäädäntö kuluttajansuo-
jan turvaamiseksi ja kehittämiseksi. Ks. esim. SOU 2000:29, s. 41 ja Valtioneuvoston kanslian jul-
kaisusarja 13/2005, s. 30–33.

164 Kuluttajapoliittinen ohjelma vuosille 2004–2007: ”Kuluttajanäkökulman huomioonottamiseksi pää-
töksenteossa tarvitaan tietoa kuluttajien käyttäytymisestä, käsityksistä ja toiveista.” 
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Kuluttajapolitiikan haasteet eivät kuitenkaan typisty edellä mainittuihin. Esimerkiksi 
Ruotsissa on kiinnitetty vakavasti huomiota kuluttajien asemaan markkinoilla, jot-
ka on vapautettu kilpailulle. Tällöin on viitattu erityisesti sähkö- ja telemarkkinoi-
hin, mutta myös muihin vastaavanlaisiin markkinoihin.165 Asia ei ole kuitenkaan 
aivan yksinkertainen, koska toisaalla kilpailun avautumisen on väitetty edistävän 
kuluttajien etua esimerkiksi alhaisempien hintojen muodossa.

Lisäksi on syytä korostaa tarvetta empiiriseen tutkimukseen kuluttajansuoja-asi-
oissa.166 Tähän on lukuisia syitä. Pahimmillaanhan kuluttajansuojan kehittäminen 
voi johtaa käytännössä kuluttajien etujen heikkenemiseen muodossa tai toisessa. 
Esimerkkeinä mainittakoon kuluttajansuojasääntelystä johtuva kulutushyödykkei-
den hintojen nousu, kilpailun heikkeneminen tietyillä markkinoilla sekä matala-
tuloisimpien kuluttajien aseman heikkeneminen markkinoilla.167 Hyvin tärkeässä 
asemassa olisi analysoida empiirisesti, miltä osin tietojenantovelvollisuudella on 
tosiasiallisesti kuluttajansuojaa parantava vaikutus markkinoilla.168 Tällä taval-
la pystyttäisiin sääntely kohdistamaan niille sektoreille, joissa se on todella tar-
peen, ja toisaalta vältyttäisiin ylisääntelyongelmalta eli siltä, että säänneltäisiin 
oikeudellisesti ongelmia, jotka kuitenkin korjaantuvat markkinoilla (tai muiden oi-
keudellisten instituutioiden avulla). Empiirinen tutkimus on myös keino valottaa 
kilpailukykyvaikutuksia.169 Tässä yhteydessä on myös luonteva korostaa tarvetta 
kehittää kuluttajansuojalainsäädännön vaikutusten jälkiseurantaa. Se on samalla 
aiheellista toteuttaa kokonaisvaltaisesti. Yhden uudistuksen vaikutus saattaa  jää-
dä pienehköksi, mutta kun uudistuksia on useampia, kokonaisvaikutukset voivat 
olla merkittäviä.

165 Ks. tarkemmin SOU 2005:4, s. 749–793.
166 Ks. esim. Haupt (2003). Tähän ongelmakohtaan on kiinnitetty joskus huomiota myös lainvalmiste-

lun yhteydessä, ks. esim. HE 88/1985 vp.
167 Vähävaraisimpien kuluttajien aseman heikkenemiseen kuluttajansuojan johdosta on kiinnitetty 

huomiota kansainvälisesti, ks. esim. Haupt (2003). Ks. myös SOU 2000:29, s. 47, jossa tähdenne-
tään tarvetta turvata heikoimmassa asemassa olevien kuluttajien aseman turvaaminen.

168 Ks. esim. Haupt (2003).
169 Kilpailukykyaspekti on varsin harvoin noussut lainsäädäntöuudistuksissa esiin eksplisiittisesti. Ks. 

kuitenkin HE 79/2000 vp.
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VESA MUTTILAINEN: VELKAONGELMIEN 
HALLINTAPOLITIIKAN KEHITYSLINJOJA 1985–2005

1 Johdanto

Suomessa ja monissa muissakin Länsi-Euroopan maissa tehtiin 1980-luvulla kolme 
tärkeää havaintoa yksityisvelallisten asemasta luottomarkkinoilla. Ensiksi luottojen 
käyttö lisääntyi ja velkaongelmat yleistyivät. Tähän kehitykseen vaikutti erityises-
ti rahoitusmarkkinoiden vapautuminen 1980-luvulla. Toiseksi alustava kuva vel-
kaongelmien syistä ja seurauksista alkoi hahmottua. Ongelmat johtuvat yleensä 
yllättävistä muutoksista velallisten oloissa ja aiheuttavat monenlaisia taloudellisia 
ja sosiaalisia haittoja yhteiskunnassa. Kolmanneksi vakavien velkaongelmien kor-
jaamiseen ei ollut tehokkaita lainsäädännöllisiä tai muita keinoja. Siksi velallisten 
avuksi oli etsittävä uusia yhteiskuntapoliittisia ratkaisuja.

Suomessa velallisten asemaa on parannettu 1980-luvulta lähtien lukuisten laki-
uudistusten, muiden julkisen sektorin apumuotojen sekä luotonantajien ja kol-
mannen sektorin ratkaisumallien avulla.1 Velkajärjestelylain (57/1993) säätämistä 
vuonna 1993 voidaan pitää vaikeuksiin joutuneiden velallisten näkökulmasta tär-
keimpänä yksittäisenä uudistuksena ajanjaksolla 1985–2005.

Tässä katsauksessa tarkastellaan velkaongelmien hallintapolitiikan kehitystä 1980-
luvulta 2000-luvulle. Päähuomio kohdistuu velkajärjestelylakiin ja sen vaikutuksiin 
erityisesti velallisten näkökulmasta. Ensin esitellään velallisten aseman vahvista-
misen taustaa. Sitten kuvataan velkajärjestelylain syntyvaiheita ja sisältöä. Sen 
jälkeen tarkastellaan lain välittömiä ja välillisiä vaikutuksia velallisten asemaan. 
Lisäksi esitellään aihealueen kansainvälistä kehitystä. Lopuksi arvioidaan kokoa-
vasti tärkeimpiä sääntelystrategisia valintoja ja niiden ajoitusta.

1 Tutkimuksessa ”Luottoyhteiskunta – kotitalouksien velkaongelmat ja niiden hallinnan muodon-
muutos luottojen säännöstelystä velkojen järjestelyyn 1980- ja 1990-luvun Suomessa” on tarkas-
teltu laajemmin tämän katsauksen aihepiiriä (Muttilainen 2002).



152

2 Velkaongelmien hallintapolitiikan uudistamisen taustaa

2.1 Luottojen säännöstelystä velkojen järjestelyyn

Suomalaisten velkaantumista kontrolloitiin 1940-luvulta 1980-luvulle luottojen 
keskikorkojen säännöstelyn avulla.2 Kohtalaisen vakaa taloudellinen ympäristö 
(mm. jatkuva talouskasvu, negatiiviset reaalikorot, alhainen työttömyys) vähensi 
luotonottajien riskiä joutua velkaongelmiin. Luottosäännöstely piti maksukyvyl-
tään heikot velalliset tehokkaasti luottomarkkinoiden ulkopuolella. Vakavat velka-
ongelmat olivat harvinaisia.

Velkaongelmiin vaikuttaminen ei ollut tärkeä alue yhteiskuntapolitiikassa. Tosin 
velallisia suojattiin kohtuuttomilta ehdoilta ja menettelytavoilta luotonannossa 
sekä velkojen perinnässä ja ulosotossa. Julkinen valta ei kuitenkaan aktiivisesti 
tukenut velallisia ratkaisemaan velkaongelmiaan. Velallisten oli joko maksettava 
velat tai sovittava uudesta maksuaikataulusta erikseen kunkin velkojan kanssa.

Rahoitusmarkkinoiden uudistuminen ja luottosäännöstelyn purkaminen 1980-lu-
vulla muutti luotonannon pelisääntöjä.3 Aikaisempaa epävakaampi toimintaym-
päristö (mm. talouskasvun päättyminen, positiiviset reaalikorot, työttömyyden li-
sääntyminen) lisäsi velallisten riskiä joutua velkaongelmiin. Velkaongelmista alkoi 
muodostua pysyvän luonteinen toimeentuloriski. 

Vaatimukset velallisten aseman vahvistamisesta alkoivat voimistua 1980- ja 1990-
luvun vaihteessa.4 Vaikeuksiin joutuneista velallisista tuli tärkeä kohderyhmä yh-
teiskuntapolitiikassa. Tavoitteena oli tasata velkaongelmien riskejä luottosuhteissa 
sekä auttaa velallisia vakavista velkaongelmista takaisin työ- ja luottomarkkinoille. 
Nämä tavoitteet kiteytyvät parhaiten velkajärjestelylaissa.

Velallisten aseman muutosta luottomarkkinoilla ja velkaongelmatilanteissa voi-
daan kuvata kuvion 1 mukaisesti. Siinä rahoitusmarkkinoiden murros ajoittuu 
vuoteen 1986, jolloin Suomen Pankki poisti luottojen keskikorkosäännöstelyn ja 
luottoa alkoi saada entistä helpommin. Velkaongelmien hallinnan murros puo-
lestaan toteutui vuonna 1993, jolloin velkajärjestelylaki avasi maksukyvyttömille 
yksityishenkilöille mahdollisuuden vapautua veloistaan.

2 Ks. esim. Tarkka 1988.
3 Ks. esim. Kiander & Vartia 1998, liite 1.
4 Ks. esim. Niemi-Kiesiläinen, Tala & Wilhelmsson 1991.
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Kuvio 1 Luottomarkkinoiden ja velkaongelmien hallinnan tärkeimmät mur-
rokset

Velkaantumisen hallinnan murros:
rahoitusmarkkinoiden vapautuminen v. 1986

       
      Luottojen

säännöstely
Vapaa

luotonsaanti   
         

1985   1990   1995 2000 2005
         
    
  

Elinikäinen
velkavastuu

Rajattu
velkavastuu

         
    
  

Velkaongelmien hallinnan murros:
velkajärjestelylaki v. 1993     

Ennen vuotta 1986 luottoja säännösteltiin ja velkaongelmat merkitsivät pahim-
millaan elinikäistä velkavastuuta. Luottosäännöstelystä luopuminen lisäsi kotita-
louksien velkaantumista ja velkaongelmia, mutta ongelmien korjaamiseen ei ollut 
vielä tehokkaita keinoja. Vapaan luotonsaannin ja elinikäisen velkavastuun poli-
tiikkayhdistelmä vuosina 1987–1992 oli kohtalokasta aikaa vaikeuksiin joutuneille 
velallisille. Velallisten uhkakuvat toteutuivat, kun talouslama johti velkaongelmien 
kärjistymiseen 1990-luvun alussa.

Luottosäännöstelyn poistuttua luotonhakijoiden maksukyvyn arvioinnin merki-
tys korostui aikaisempaan verrattuna. Vapailla rahoitusmarkkinoilla maksukyvyn 
luotettava arviointi edellyttää, että luotonantajat saavat luotonhakijoista mah-
dollisimman paljon informaatiota sekä omista rekistereistään että ulkopuolises-
ta luottotietorekisteristä.5 Esimerkiksi Yhdysvalloissa tehdyissä tutkimuksissa on 
havaittu, että henkilön taloudellista asemaa ja luottohistoriaa kuvaavien tietojen 
rekisteröinti luottotietorekisteriin parantaa luotonannon kohdentumista.6 Se taas 
edesauttaa luottomarkkinoiden laajenemista sekä tukee talouskasvua ja kilpailu-
kykyä.

Pian luottosäännöstelyn päättymisen jälkeen luotonantajien saatavilla olevan 
velallisinformaation määrä kuitenkin väheni olennaisesti. Vuonna 1988 voimaan 
tulleen henkilörekisterilain (471/1987) mukaan velallisten luottosopimustietojen 
tallentaminen luottotietorekisteriin ei ollut enää mahdollista. Kun tietosuojalau-
takunta (1/89) ei myöntänyt luottotietoyhtiölle poikkeuslupaa rekisteröidä näitä 
tietoja, rekisteristä poistui tiedot noin 1,5 miljoonan velallisen kulutusluottosopi-
muksista.7 Kuvio 2 kuvaa tämän murroksen ajoittumista.

5 Muttilainen 2004.
6 Ks. esim. Barron & Staten 2003.
7 Ks. tarkemmin Pulkkinen 1988.
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Kuvio 2 Luottotietorekisterin tietosisällön muutos

  
  

Henkilörekisterilaki
v. 1988

        
Velat ja maksuhäiriöt
luottotietorekisterissä

Vain maksuhäiriöt
luottotietorekisterissä   

        
  1985   1990   1995 2000 2005

Henkilötietolakia (523/1999) pohtinut henkilötietotoimikunta ehdotti vuonna 1997 
luottotietorekisterin tietosisällön laajentamista maksuhäiriötiedoista luottosopi-
mustietoihin.8 Ehdotus ei kuitenkaan sisältynyt vuonna 1999 voimaan tulleeseen 
henkilötietolakiin. Sama varovainen linja on jatkunut luottotietolainsäädännön val-
mistelussa 2000-luvulla.9

Edellä esiteltyjen muutosten vuoksi Suomessa muodostui 1980-luvun lopulla ja 
1990-luvun alussa otolliset edellytykset yksityistalouksien velkaongelmien laaje-
nemiselle. Toisaalta samana aikana yhteiskunnassa alkoi syntyä uudenlaisia kei-
noja velkaongelmien torjuntaa ja korjaamista varten.

2.2 Velallisen aseman vahvistumista edistäneitä tekijöitä

Pyrkimys velallisten aseman vahvistamiseen Suomessa 1980-luvulta alkaen joh-
tuu useista syistä. Ensiksi kansainvälinen kehitys on vaikuttanut asiaan. Monissa 
Länsi-Euroopan maissa ryhdyttiin etsimään 1980- ja 1990-luvun vaihteessa uusia 
keinoja velkaongelmien hallintaa varten.10 Tuolloin pohdittiin esimerkiksi luotto-
ehtojen laajemman sääntelyn mahdollisuuksia sekä velkaneuvontapalvelujen ja 
maksukyvyttömyyslainsäädännön tarvetta. Nämä ideat kulkeutuivat Suomeen 
muun muassa oikeustutkijoiden kansainvälisistä seminaareista.

Monissa Länsi-Euroopan maissa päädyttiin yksityishenkilöiden velkaongelmien 
hoitamisessa 1990-luvulla samanlaiseen perusmalliin. Siihen sisältyvät veloista 
vapauttava maksukyvyttömyyslainsäädäntö ja velkaneuvontapalvelujen verkosto. 
Nämä keinot eivät kuitenkaan olleet uusia keksintöjä. Velkaneuvontapalveluja tar-
jottiin esimerkiksi Iso-Britanniassa jo 1970-luvulla.11 Euroopan ensimmäinen vel-
kasaneerauslaki puolestaan säädettiin Tanskassa vuonna 1984.12

8 Henkilötietotoimikunta 1997.
9 Luottotietolainsäädännön kehittämisen vaihtoehdot (OM työryhmämuistio 2003/3).
10 Ks. esim. Huls 1993.
11 Ks. esim. Birmingham settlement 2006.
12 Maksukyvyttömyyslainsäädännön kansainvälistä kehitystä tarkastellaan lähemmin tuonnempana.
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Toiseksi 1990-luvun talouslama poikkeuksellisena talouden häiriönä edesauttoi 
velallisen aseman vahvistamista. Laman aikana tuli viimeistään selväksi, että vel-
kaongelmat olivat lisääntyneet, johtuivat yleensä velallisesta riippumattomista 
syistä ja aiheuttivat monenlaista haittaa yhteiskunnassa. Uusille ratkaisumalleille 
oli tilaa, koska velallisen suoja oli vielä kehittymätöntä. Mahdollisesti myös pank-
kien maineen heikentyminen pankkikriisin vuoksi edisti velallisten asiaa. Pankit 
joutuivat hyväksymään monia sellaisia velallisen suojan uudistuksia, joiden toteu-
tuminen normaalioloissa olisi voinut olla kyseenalaista.

Lamavuosina yleistynyt uudenlainen velkaköyhyys poikkesi perinteisestä köyhyy-
destä, mikä tarjosi hallitusvastuussa olleille porvaripuolueille mahdollisuuden so-
siaalipoliittiseen profi loitumiseen. Velkaongelmat kohdistuivat moniin näiden puo-
lueiden tärkeisiin kannattajaryhmiin, kuten esimerkiksi omistusasujiin, maatalou-
denharjoittajiin ja muihin yrittäjiin.

Kolmanneksi Suomessa julkinen valta on perinteisesti pyrkinyt vähentämään kan-
salaisten liiallista riippuvuutta markkinoista.13 Tätä ajattelutapaa edustaa etenkin 
pohjoismainen sosiaaliturvamalli. Toisen maailmansodan jälkeisinä kasvun vuosi-
kymmeninä sosiaaliturvajärjestelmät kehittyivät voimakkaasti, mutta 1990-luvun 
lama johti monien etuuksien heikentämiseen. Sosiaaliturvajärjestelmiä ei ollut kui-
tenkaan kehitetty velkaongelmien hallintaan, minkä vuoksi velallisten avuksi oli 
kehitettävä muita keinoja.

Oikeuspolitiikassa kansalaisten riippuvuutta markkinoista on pyritty vähentämään 
niin sanotulla ”heikomman suojan” sääntelyllä. Sen merkitys velkasuhteiden sään-
telyssä on laajentunut 1980-luvulta alkaen. Kuluttajansuojalain (38/1978) täyden-
tämistä kulutusluottojen sääntelyllä (385/1986) vuoden 1987 alussa voidaan pitää 
tältä osin periaatteellisesti tärkeänä uudistuksena. Siinä sosiaaliset suoritusesteet 
(esim. työttömyys ja sairaus) säädettiin hyväksyttäviksi luottojen maksamisen lyk-
käysperusteiksi.

Samanlainen päättely johti 1990-luvun alussa pidemmälle vietynä velkajärjestely-
lain säätämiseen. Tällainen markkinoiden sääntelyyn perustuva resurssien uudel-
leenjako ei edellyttänyt julkisten menojen näkyvää lisäämistä. Siksi se sopi hyvin 
lama-ajan todellisuuteen, jossa hyvinvointivaltion laajenemisen rajat olivat tulleet 
vastaan.

13 Saari 1996.
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3 Velkajärjestelylain synty ja keskeiset periaatteet

3.1 Velkajärjestelylain valmistelu ja tavoitteet

Kysymys velallisten asemasta alkoi politisoitua 1980- ja 1990-luvun vaihteessa. 
Useat tahot ilmaisivat lyhyen ajan kuluessa huolensa velkaongelmiin joutuneiden 
henkilöiden avun tarpeesta. Yhtenä tärkeänä avauksena voidaan pitää eduskun-
nassa lokakuussa 1989 tehtyä kirjallista kysymystä, joka koski velkaongelmien 
selvittelyn kehittämistä ja johti lakisääteistä henkilökohtaista konkurssia koskevan 
aloitteen tekemiseen oikeusministeriölle.14 Ministeriössä oli kuitenkin jo ryhdytty 
selvittämään luonnollisille henkilöille tarkoitetun velkaselvittelymallin edellytyksiä 
ja mahdollisuuksia velkavastuun keventämiseen.15 

Vuonna 1990 käynnistyi Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen ja Helsingin yliopis-
ton tutkimus velkasaneerauksen tarpeesta ja mahdollisuuksista. Keväällä 1991 
valmistunut tutkimusraportti sisälsi yksityiskohtaisen ehdotuksen velkojen sanee-
rausmenettelystä. Lisäksi tutkimuksessa ehdotettiin velkaneuvontapalvelujen jär-
jestämistä kuntien sosiaalitoimen ja kuluttajaneuvonnan varaan.16 Ehdotuksesta 
on helppo tunnistaa velkajärjestelylain runko ja keskeiset peri aatteet.

Vuoden 1992 alussa pääministeri Ahon asettama velkatyöryhmä pohti ratkaisu-
keinoja nopeasti lisääntyneisiin velkaongelmiin ja piti tärkeänä lain säätämistä 
velkaneuvonnasta ja -järjestelystä.17 Keväällä 1992 oikeusministeriössä valmistui 
virkamiestyönä esitysehdotus, joka sisälsi ehdotukset laiksi luonnollisen henkilön 
velkaneuvontaa ja velkajärjestelyä koskevaksi lainsäädännöksi.18 Hallituksen esi-
tys laiksi yksi tyishenkilön velkajärjestelystä annettiin eduskunnalle saman vuoden 
syksyllä.19 Siinä velkaneuvontaa ei enää esitetty kuntien lakisää teiseksi velvoitteek-
si, mikä johtui ennen muuta julkisen talouden tilan nopeasta heikkenemi sestä.

Velkajärjestelylaki hyväksyttiin eduskunnassa yksimielisesti ja se tuli voimaan hel-
mikuussa 1993. Lain käsittelyn loppuvaiheissa valtioelinten kesken oli kiistaa lain 
vahvistamisesta. Valtioneuvostossa presiden tin esittelyssä presidentti Koivisto ar-
vioi, että hallituksen esitykset velkajärjestely- ja yrityssaneerauslaeiksi olivat epä-
selvää lainsäädäntöä ja niiden seurauksista ei ollut riittävää tietoa. Presidentti 
päätti kuitenkin vahvistaa hyväksytyt lait laajemman lakipaketin osana.20

14 KK 531/89.
15 Muistio akordin käytöstä maksukyvyttömyystilanteissa 1989.
16 Niemi-Kiesiläinen ym. 1991.
17 Velkatyöryhmän muistio 1992.
18 Ehdotus HE:ksi luonnollisen henkilön velkaneuvontaa ym. koskevaksi lainsäädännöksi 1992.
19 HE 183/1992.
20 Pöytäkirja 7/1993.
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Hallituksen esityksen mukaan velkajärjestelylain tarkoituksena on tur vata tasapai-
noisesti eri osapuolten edut. Velallisten näkökulmasta päätavoitteena on korjata 
ylitsepääsemättömiä vel kaongelmia. Lisäksi tarkoituksena on vahvistaa velallis-
ten luottamusta tulevaisuuteen ja estää heidän passivoitumistaan. Näitä tavoittei-
ta edesauttaa se, että velkajärjestelyssä velallisen maksusuoritukset mitoitetaan 
maksukykyyn. Sosiaalisista suoritusesteistä (mm. työttömyys, sairaus, parisuhde-
ero) aiheutuvien velkaongelmien arvioitiin olevan lain soveltamisen ydinaluetta.

Velkojien näkökulmasta lain tavoitteena on turvata mahdollisimman suuri osa 
saatavista ja käyttää pääasiassa kevyimpiä velkojen järjestelykeinoja. Lain mu-
kaan neuvotteluratkaisu velkasuhteessa on ensisijainen ja velkajär jestely tuo-
mioistuimessa viimesijainen ratkaisukeino velkaongelmiin. Velallisen toimeentu-
loa vakauttavan sääntelyn arvioitiin olevan eduksi sekä velkojille että velallisille. 
Toisaalta velkajärjes telyn otaksuttiin rajoittavan saatavien perinnän mahdollisuuk-
sia ja vaikuttavan luotonantoon.

Hallituksen esityksen mukaan velkaongelmista johtuvien yksilöllisten ja sosiaalis-
ten haittojen korjaaminen velkajärjestelyllä lisää julkisyhteisöjen verotuloja ja vä-
hentää sosiaalitukien tarvetta. Velkajärjestelyn ennakoitiin lisäävän tuomioistuin-
ten työmäärää. Velkojen perinnän tuomioistuimissa otaksuttiin kuitenkin vähene-
vän. Uusien velkajärjestelyhakemusten määräksi arvioitiin 6 000–8 000 vuodessa. 
Lisäksi esityksessä pidettiin tärkeänä estää yleistä yhteiskunta- ja maksu moraalia 
loukkaavien henkilöiden pääsy velkajärjestelyyn.

Velkajärjestelylain perusajatuksesta vallitsi lama-Suomessa kohtalaisen laaja yk-
simielisyys. Lausuntopalautteen perusteella kuluttajien ja velallisten etuja ajavat 
tahot suhtautuivat lakiesitykseen myönteisesti ja pitivät tärkeänä lain nopeaa 
vahvistamista. Ne olisivat kuitenkin halunneet velallisille vieläkin laajempia etuja. 
Myös valtaosa luotonantajia ja liike-elämää edustavista tahoista hyväksyi perus-
ajatuksen velkaongelmien korjaamiseen tarkoitetusta lakisääteisestä menettelys-
tä.21 Toisaalta ne suhtautuivat kielteisesti moniin lakiehdotuksen yksityiskohtiin.

Velkajärjestelylakia on tarkistettu useita kertoja vuoden 1993 jälkeen. Tärkeimmät 
muutokset ajoittuvat vuosiin 1997 ja 2003. Seuraavaksi selvitetään tarkemmin 
lain sisältöä ja muutoksia.

3.2 Velkajärjestelylain sisältö ja tärkeimmät muutokset

Velkajärjestely tuomioistuimessa on tarkoitettu ratkaisukeinoksi pysyvän luon-
teisiin velkaongelmiin. Lain mukaan ennen velkajärjestelyn hakemista velallisen 
ja velkojien on neuvoteltava velkojen järjestelystä. Jos neuvotteluratkaisua ei 

21 Muttilainen 1997.
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synny, velallinen voi hakea apua talous- ja velkaneuvonnasta. Siellä etsitään sopi-
via keinoja velkaongelmiin ja avustetaan tarvittaessa velkajärjestelyhakemuksen 
laadinnassa.

Velkajärjestely tulee vireille käräjäoikeudessa velallisen hakemuksesta. Järjestely 
voidaan myöntää maksukyvyttömälle velalliselle. Maksukyvyttömyyden syynä 
voi olla joko velallisesta riippumaton olosuhteiden muutos (sairaus, työkyvyttö-
myys, työttömyys tai muu vastaava muutos) tai velkojen määrän ja maksuky-
vyn perusteella muuten painavat perusteet. Järjestelyn myöntäminen edellyt-
tää lisäksi sitä, ettei velallinen kohtuudella kykene parantamaan maksukykyään. 
Elinkeinonharjoittajien velkajärjestelylle on laissa säädetty erityisiä lisäedelly-
tyksiä.

Velkajärjestelylle ei saa olla estettä. Laissa on luettelo velkajärjestelyn yleisistä 
esteistä, joiden vuoksi järjestelyä ei voida myöntää. Niitä ovat esimerkiksi kevyt-
mielinen velkaantuminen, rikokseen perustuva velkaantuminen, väärinkäytökset 
elinkeinotoiminnassa, väärien tietojen antaminen luotonannossa tai velan perin-
nässä sekä hakijalle aikaisemmin myönnetty velkajärjestely.

Vuonna 1997 lakia muutettiin (63/1997) ja siihen lisättiin säännös velkajärjestelyn 
estymisestä väliaikaisesta syystä.22 Velkajärjestelyä ei voida myöntää, jos velalli-
sella ei väliaikaisena pidettävästä syystä ole lainkaan maksuvaraa tai hän kykenee 
maksamaan velkojaan vain vähän. Tätä arvioitaessa otetaan huomioon erityisesti 
velallisen ansaintamahdollisuudet.

Vuonna 2003 lakia täydennettiin (1273/2002) säännöksellä, jonka mukaan velka-
järjestely voidaan myöntää yleisestä esteestä huolimatta.23 Näissä tapauksissa vel-
kajärjestelyn myöntämiseen vaikuttavat velkaantumisesta kulunut aika, velallisen 
toimet velkojen maksamiseksi ja muut olosuhteet sekä velkajärjestelyn merkitys 
velalliselle ja velkojille. Kuvio 3 kuvaa velkajärjestelylain muutosten ajoittumista.

Kuvio 3 Velkajärjestelylain tärkeimmät muutokset
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22 Ks. myös HE 180/1996.
23 Ks. myös HE 98/2002.
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Jos hakija on oikeutettu velkajärjestelyyn, tuomioistuin päättää järjestelyn aloitta-
misesta ja määrää yleensä selvittäjän laatimaan maksuohjelmaa. Ohjelmaa varten 
selvitetään velallisen koko taloustilanne ja otetaan huomioon kaikki ennen velka-
järjestelyn aloittamista syntyneet velat. Laskelmat tehdään kotitalouskohtaisesti, 
vaikka velkajärjestelyä haetaan useimmiten yksin.

Laskelmista selviää, paljonko velalliselle jää rahaa velkojen maksamiseen, kun 
nettotuloista vähennetään perusturvan ylittävä osa varallisuudesta ja välttämättö-
mät elinkustannukset. Velat suhteutetaan maksukykyyn järjestelemällä velkojen 
maksuaikaa, luottokustannuksia tai pääomaa. Vakuudettomia tavallisia velkoja on 
mahdollista järjestellä monipuolisemmin kuin vakuusvelkoja. Maksuohjelman vah-
vistaa tuomioistuin. Velallinen maksaa velkojaan maksukykynsä mukaan yleensä 
viisi vuotta ja vapautuu sen jälkeen lopuista veloistaan. 

Velallisen tilanteen muuttuessa maksuohjelmaa on mahdollista muuttaa joko neu-
votellen tai tuomioistuimessa. Lakia tarkistettaessa vuonna 1997 maksuohjelmien 
muuttamista pyrittiin vähentämään ja velkajärjestelyn kannustavuutta paranta-
maan siten, että velallinen saa pitää itsellään osan maksuohjelman aikana saa-
mistaan ylimääräisistä rahavaroista. Jos rahaa kertyy enemmän kuin laki sallii, 
velallinen joutuu maksamaan ylijäämän velkojille lisäsuorituksina. Lisäsuorituksiin 
velvoittavan rahamäärän rajaa nostettiin lakia muutettaessa vuonna 2003.

Maksuohjelmassa määrättyjen velvoitteiden laiminlyönti voi johtaa velkajärjeste-
lyn raukeamiseen. Raukeaminen merkitsee sitä, että velkojen ehdot palautuvat 
sellaisiksi kuin ne olivat ennen velkajärjestelyn hakemista. Samalla velallinen me-
nettää velkojen järjestelystä saamansa taloudellisen hyödyn.

4 Velkajärjestelylakiin perustuvan uuden sääntelystrategian 
vaikutuksia

4.1 Lain välittömät vaikutukset velallisten asemaan

Velkajärjestelylain soveltamiskokemukset osoittavat, että laki on ollut velallisille 
pääosin suosiollinen. Kymmenet tuhannet maksukyvyttömät yksityishenkilöt ovat 
saaneet velkajärjestelyn avulla mahdollisuuden vapautua suurista velkavastuis-
taan. Valtaosalle hakijoista on myönnetty velkajärjestely ja maksuohjelman saa-
neista enin osa on kyennyt noudattamaan ohjelmaa. Lisäksi velalliset ovat saaneet 
vaikeuksiinsa maksutonta asiantuntija-apua velkaneuvonnasta.
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Seuraavat tilasto- ja tutkimustiedot kuvaavat velkajärjestelyn hakemista ja myön-
tämistä sekä maksuohjelmia ja niiden onnistumista.24

Vuosina 1993–2004 käräjäoikeuksiin saapui yhteensä yli 81 000 velkajärjestely-
hakemusta. Kuvion 4 mukaan hakemusten vuosittainen määrä oli suurimmillaan 
1990-luvun puolivälissä, minkä jälkeen se on vähentynyt selvästi. Vuonna 2004 
käräjäoikeuksien käsiteltäväksi tuli lähes 4 500 velkajärjestelyhakemusta, mikä on 
alle kolmannes vastaavasta määrästä vuosina 1994–1995. Hakemusten määrän 
keskiarvo vuosina 1993–2004 vastaa hallituksen esityksessä vuonna 1992 arvioi-
tua määrää (6 000–8 000 kpl). Silti yhtenäkään yksittäisenä vuonna hakemusten 
määrä ei ole osunut etukäteen arvioidulle välille.

Velkajärjestelylain muutokset vuosina 1997 ja 2003 ovat vaikuttaneet hakemusten 
määrään.  Hakemusten määrä väheni selvästi 1990-luvun lopulla. Tämä johtui lain 
kiristämisen lisäksi myös talouden ja työmarkkinoiden suotuisasta kehityksestä.25 
Hakemusten määrän lisääntymiseen vuoden 2002 jälkeen taas oli syynä lain väl-
jentämisen ohella se, että osa määräaikaiseen velkasovinto-ohjelmaan hakeutu-
neista velallisista päätyi velkajärjestelyyn.

24 Tässä jaksossa esitettävät tilastotiedot velkajärjestelyasioista perustuvat tuomioistuinten asian-
hallintajärjestelmästä Tilastokeskukselle toimitettaviin tietoihin ja niiden perusteella tehtyihin las-
kelmiin vuosilta 1993–2004. Tietoja on raportoitu laajemmin tuoreessa artikkelissa Muttilainen & 
Moisio 2005. Muut lähteet on mainittu erikseen.

25 Sunila 1999.
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Kuvio 4 Velkajärjestelyhakemusten määrä (vasen asteikko) ja asioiden hyl-
käysprosentti (oikea asteikko) 1993–2004
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Vuosina 1993–2004 tuomioistuimet hylkäsivät yhteensä 9 700 velkajärjestelyasiaa 
päättäessään joko järjestelyn aloittamisesta tai maksuohjelman vahvistamisesta. 
Vuonna 2004 hylkäyspäätösten määrä oli runsaat 300. Kaikkiaan noin joka kah-
deksas hakija on hylätty velkajärjestelystä.

Kuvion 4 mukaan hylkäysaste nousi hetkellisesti lain tiukentamisen aikoihin vuon-
na 1997, mutta palautui pian entiselle tasolle. Tuolloin velkajärjestelyn myöntämi-
sen edellytyksiä ja esteitä alettiin punnita yhä perusteellisemmin jo velkaneuvon-
nassa.26 Vuonna 2003 hylkäysaste taas aleni lain väljentämisen vuoksi noin viiteen 
prosenttiin, josta se kohosi hieman vuonna 2004.

Velkajärjestelyhakemuksen käsittely tuomioistuimessa johtaa useimmiten järjes-
telyn aloittamiseen ja edelleen maksuohjelman vahvistamiseen. Vuosina 1993–
2004 tuomioistuimet vahvistivat yhteensä lähes 63 000 maksuohjelmaa. Vuonna 
2004 vahvistettujen maksuohjelmien määrä oli noin 4 000.

26 Sunila 1999.



162

Vuonna 2004 velkajärjestelyn maksuohjelmiin sisältyneiden velkojen yhteismää-
rän mediaani oli 56 000 euroa. Velkojen reaalinen määrä maksuohjelmissa on 
pienentynyt selvästi 1990-luvulta 2000-luvulle. Tämä on ollut sikäli odotettua, että 
velkajärjestelyn hakeminen suurten yritys-, takaus- ja asuntovelkojen vuoksi on 
todennäköisesti vähentynyt lamavuosista.

Velkajärjestelyn maksuohjelmat on vahvistettu keskimäärin viideksi vuodeksi. 
Vuonna 2004 vajaa viidennes maksuohjelmista oli yli viiden vuoden mittaisia, jol-
loin velallinen maksaa esimerkiksi vakuusvelkoja. Samana vuonna kahdeksan pro-
senttia maksuohjelmista oli vahvistettu alle viideksi vuodeksi. Viittä vuotta lyhy-
empi ohjelma on mahdollinen esimerkiksi, jos velallinen on iäkäs tai on maksanut 
velkojaan runsaasti jo ennen velkajärjestelyä.

Osa velallisista ei kykene maksamaan lainkaan velkojaan maksuohjelmassa. 
Näiden nollaohjelmien määrästä on vertailukelpoista tilastotietoa vain 2000-lu-
vulta. Kun vuonna 2000 kaksi kymmenestä maksuohjelmasta oli nollaohjelmia, oli 
niitä vuonna 2004 jo kolme kymmenestä. Nollaohjelmien osuus maksuohjelmista 
on lisääntynyt velkajärjestelylain väljentämisen jälkeen.

Tilastojen perusteella ei ole mahdollista luonnehtia tarkemmin velallisten taloudel-
lista asemaa tai velkojen järjestelyä maksuohjelmissa. Aikaisempien tutkimusha-
vaintojen mukaan velkajärjestelyn saaneilla velallisilla on ollut heikko maksukyky 
ja he ovat kyenneet maksamaan vain keskimäärin 10–15 prosenttia veloistaan. 
Velkojen määrän ja maksukyvyn epätasapaino johtuu ainakin osittain siitä, että yli 
puolella velallisista on ollut kytkentöjä elinkeinotoimintaan ja sen vuoksi yleensä 
huomattavan suuret velat.27

Vuosina 1993–2004 tuomioistuimet muuttivat maksuohjelmia lähes 18 000 ker-
taa. Muutokset johtuvat yleensä velallisen taloudellisen tilanteen heikkenemi-
sestä. Maksuohjelmien muuttaminen on vähentynyt 1990-luvun lopulta lähtien. 
Tämä on johtunut lain tarkistamisesta, maksuohjelmien määrän supistumisesta 
ja taloudellisten olojen paranemisesta. Vuonna 2004 tuomioistuimet vahvistivat 
muutoksen alle 700 maksuohjelmaan.

Vuosina 1993–2004 tuomioistuimet määräsivät raukeamaan noin 2 900 maksuoh-
jelmaa. Velkajärjestelyn raukeaminen johtuu yleensä maksuohjelmassa määrätty-
jen velvoitteiden laiminlyönnistä. Vain vajaat viisi prosenttia vuosina 1993–2004 
vahvistetuista maksuohjelmista oli rauennut vuoden 2004 loppuun mennes-
sä. Rauenneiden ohjelmien vuosittainen määrä on vähentynyt jatkuvasti 2000-
luvulla. Vuonna 2004 raukesi noin 140 maksuohjelmaa. 

27 Maksuohjelmien sisällöstä ks. esim. Muttilainen & Tala 1998.
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Velkajärjestelyjen onnistumista voidaan kuvata laskelmalla päättyneistä ja käyn-
nissä olevista maksuohjelmista. Vuosina 1993–2004 vahvistetuista 63 000 mak-
suohjelmasta arviolta kaksi kolmasosaa oli päättynyt ja kolmannes oli edelleen 
kesken vuoden 2004 lopussa. Kuvio 5 esittää vahvistettujen, päättyneiden ja 
käynnissä olleiden maksuohjelmien kantaa vuosina 1993–2004.28

Kuvio 5 Vahvistetut, päättyneet ja käynnissä olleet velkajärjestelyn maksuoh-
jelmat 1993–2004
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Vuoden 2004 loppuun mennessä arviolta runsaat 40 000 maksukyvytöntä velal-
lista oli päässyt velkajärjestelyn avulla eroon velkaongelmistaan. Maksuohjelman 
läpikäyneiden velallisten arvioiden mukaan velkajärjestely on useimmiten selki-
yttänyt olennaisesti talous- ja velkatilannetta verrattuna velkajärjestelyä edeltä-
neeseen aikaan.29 Käynnissä olleiden maksuohjelmien määrä on vähentynyt alle 
20 000:een vuosina 2003–2004. Määrä on puolittunut vuosituhannen vaihteesta, 
koska valtaosa 1990-luvulla vahvistetuista maksuohjelmista on jo päättynyt.

Velkajärjestelystä ei ole ollut kaikille hakijoille apua velkaongelmiin. Heikoimpaan 
asemaan ovat jääneet ne, joiden hakemus on hylätty tai jotka eivät ole kyen-

28 Laskelma perustuu tietoihin maksuohjelmien määrästä eri vuosina sekä arvioon siitä, että ohjelmi-
en todellinen kesto on keskimäärin kuusi vuotta (ks. tarkemmin Muttilainen & Moisio 2005).

29 Velallisten kokemuksista maksuohjelman aikana ja sen jälkeen ks. lähemmin Muttilainen & Valkama 
2003a.
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neet noudattamaan maksuohjelmaansa. Osa näistä velallisista on saattanut ha-
kea uudelleen velkajärjestelyä lain väljentämisen jälkeen vuosina 2003–2004 tai 
on voinut järjestellä velkojaan muiden käytettävissä olevien keinojen avulla. On 
kuitenkin todennäköistä, että monissa tapauksissa asia on jäänyt ilman kestävää 
ratkaisua.

Myös niin sanottujen lisäsuoritusten maksaminen on voinut johtaa taloudelliseen 
ahdinkoon etenkin, jos velalliselle on kertynyt suuria määriä velkojille kuuluvaa 
rahaa. Vuonna 2004 talous- ja velkaneuvontayksiköt tarkistivat velallisen lisäsuo-
ritusvelvollisuuden noin 3 200 asiassa.30 Käräjäoikeudet puolestaan käsittelivät 
näitä asioita noin 240 kappaletta.

Velkajärjestelystä ei ole ollut pysyvää apua velkaongelmiin myöskään silloin, 
kun velallinen on joutunut uudelleen maksuvaikeuksiin velkajärjestelyn jälkeen. 
Näiden velallisten määräksi on arvioitu noin kymmenesosa maksuohjelmansa suo-
rittaneista henkilöistä.31

4.2 Lain välilliset vaikutukset velkaongelmien järjestelyyn

4.2.1 Velkaneuvonnan läpimurto

Velkajärjestelylaki on vaikuttanut välillisesti velallisten asemaan ensiksi siten, että 
se on edesauttanut velkaneuvontapalvelujen kehittymistä tärkeäksi velallisten 
apumuodoksi.32 Velkaneuvontaa kokeiltiin Suomessa jo 1980-luvulla, mutta sen 
tarjonta laajeni olennaisesti velkajärjestelylain tultua voimaan. Koska velkajärjes-
telylakiin ei otettu säännöksiä velkaneuvonnan järjestämisestä, neuvonnan asema 
pyrittiin turvaamaan muulla tavalla.

Eduskunnan lakiva liokunta esitti velkajärjestelylakiin säännöstä, jonka mukaan 
lääninhallitus ten olisi huolehdittava velkaneuvontapalvelujen saata vuudesta alu-
eellaan.33 Oikeusministeriö ehti jo ennen lain voimaantuloa koota velka-asioiden 
kanssa tekemisissä olleet osapuolet sopimukseen, jolla pyrittiin käynnistämään 
velkaneuvonta paikallisesti sopivimmalla tavalla.

Näin siirryttiin hajanaisten velkaneuvontakokeilujen ajasta sopimusperusteisen 
neuvonnan aikaan. Neuvonnan toimintamuodot vakiintuivat velkajärjestelylain 
toimeenpanon ensimmäisinä vuosina. Sopimusperusteisen neuvonnan aika päät-

30 Talous- ja velkaneuvonta 2001–2004.
31 Muttilainen & Valkama 2003a.
32 Velkaneuvonnan kehityksestä ja neuvontaa hakeneiden velallisten tilanteesta ks. tarkemmin 

Valkama 2004. Ks. myös Aatola 1996.
33 LaVM 14/1992.
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tyi vuonna 2000, kun laki talous- ja velkaneuvonnasta tuli voimaan. Kuvio 6 kuvaa 
velkaneuvonnan kehityksen päävaiheita 1980-luvulta 2000-luvulle.

Kuvio 6 Velkajärjestelylaki ja velkaneuvonnan tärkeimmät muutokset
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Velallisten avustamista velkajärjestelyasioiden ja niitä vastaavien neuvottelurat-
kaisujen käsittelyssä edesautettiin pääosin oikeusapumenoina rahoitetun tuki- ja 
kannustinjärjestelmän avulla. Oikeusministeriö palkkasi oikeusaputoimistoihin la-
kimiehiä velkajärjestelytehtä viin, myönsi valtionapua velkaneuvojien palkkakus-
tannuksiin ja palkkasi tuomioistuimiin lisää henkilökuntaa. Lisäksi ministeriö alkoi 
maksaa velkaneuvojille asiakohtaisia korvauksia velkajärjestelyasioiden ja neuvot-
teluratkaisujen valmistelusta. Tuomioistuinten määräämät selvittäjät saivat korva-
usta velkajärjestelyn maksuohjelmien laadinnasta.

Velkaneuvonnan sääntelyn pohdinta ja valmistelu käynnistyi 1990-luvun lopulla. 
Vuonna 1998 eduskunnan oikeusasiamies kiinnitti huomiota velkaneuvonnan epä-
yhtenäisyyteen ja toiminnan valvonnan ongelmiin.34 Samoihin aikoihin velallisten 
asemaa pohtineet työryhmät ottivat kantaa velkaneuvontapalveluihin.35 Tämän 
jälkeen oikeusministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö asettivat velkaneuvonta-
asiain selvitysmiehet selvittämään talous- ja velkaneuvontapalvelujen organisoin-
tia sekä lainsäädännön tarvetta. Selvitysmiehet esittivät raportissaan vuonna 1998 
lain säätämistä velkaneuvonnasta.36 Lain valmistelu käynnistyi oikeusministeriössä 
vuonna 1999. Laki talous- ja velkaneuvonnasta (713/2000) tuli voimaan syksyllä 
2000. Talousneuvonta lisättiin lain nimeen vasta eduskuntakäsittelyn aikana.

Talous- ja velkaneuvontalain tavoitteena on, että neuvontayksiköt tarjoavat yksi-
tyishenkilöille tietoja ja neuvoja talous- ja velka-asioissa sekä auttavat maksuvai-
keuksiin joutuneita velallisia. Lain tarkoituksena on edistää sekä talousneuvontaa 
että velkaneuvonnan saatavuutta. Toiminnan ohjausvastuu on kauppa- ja teol-
lisuusministeriön alaisella Kuluttajavirastolla. Neuvontapalvelujen riittävyydestä 
alueellisesti huolehtivat kunnat ja lääninhallitukset. Velkaneuvonnan selvitysmie-
het ehdottivat neuvonnan säilyttämistä oikeusministeriön hallinnonalalla, mutta 

34 EOA 21.1.1998.
35 Ministeri Skinnarin työryhmä 1998; Velkaongelmatyöryhmän muistio 1998.
36 Selvitysmiesten ehdotus velkaneuvonnan organisoimisesta Suomessa 1998.
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lakiehdotusta valmistellut oikeusministeriön työryhmä siirsi sen kauppa- ja teolli-
suusministeriölle.

Vuonna 2004 koko maan noin 60 talous- ja velkaneuvontayksikköä rekisteröivät 
lähes 20 000 uutta asiakasta. Määrä väheni hieman edellisvuodesta. Noin neljän-
nes uusista asiakkaista oli velkasovinto-ohjelmasta neuvontaan tulleita velallisia.37 
Uusien asiakkaiden lisäksi talous- ja velkaneuvonnassa hoidetaan myös aikaisem-
min neuvontaan hakeutuneiden henkilöiden asioita. Asiakkaiden vuosittainen yh-
teismäärä on moninkertainen verrattuna velkajärjestelyasioiden määrään. Tämä 
johtuu siitä, että neuvonnassa velalliselle löytyy yleensä jokin muu ratkaisu velka-
ongelmiin kuin velkajärjestely.

Talous- ja velkaneuvontaan kohdistettiin vuonna 2004 runsaat seitsemän mil-
joonaa euroa julkisia varoja. Määrä on lisääntynyt vuodesta 2001 reaalisesti yli 
kolmanneksen, kun mukaan ei lasketa velkasovinto-ohjelman rahoitusta. Tätä 
voidaan pitää asianmukaisena suuntauksena, koska ilman tehokkaasti toimivaa 
neuvontapalvelujen verkostoa vakavien velkaongelmien järjestely ei onnistuisi ny-
kyiseen tapaan.

Talous- ja velkaneuvontalain vaikutuksia koskeneen tutkimuksen mukaan vuon-
na 2003 neuvonnan uusilla käyntiasiakkailla oli velkaa keskimäärin lähes 33 000 
euroa, mikä oli noin puolet velkajärjestelyvelallisten velkojen määrästä samana 
vuonna. Lähes joka toisen asiakkaan velkaongelmat kytkeytyvät elinkeinotoimin-
taan. Valtaosa asiakkaista arvioi saaneensa neuvonnasta apua velkaongelmiin ja 
taloudenpidon suunnitteluun. Talous- ja velkaneuvonnassa havaittuja ongelmia 
ovat olleet muun muassa talousneuvonnan vähäinen merkitys itsenäisenä toimin-
tamuotona sekä paikalliset erot neuvonnan saatavuudessa.38 Myös eduskunnan 
oikeusasiamies on ottanut vuonna 2005 kantaa siihen, että talous- ja velkaneu-
vonnan asiakkaat eivät ole yhdenvertaisessa asemassa eri paikkakunnilla.39

4.2.2 Velkojien toiminnan keskeisimmät muutokset

Velkajärjestelylaki vaikutti yhtenä tärkeänä tekijänä siihen, että velkojien toiminta 
velkaongelmien järjestelyssä muuttui 1990-luvulla.40 Ennen lain voimaantuloa ei 
ollut käytössä nykyaikaisia velkojen järjestelykeinoja. Velkojat perivät saataviaan 
ensin vapaaehtoisesti ja sen jälkeen tarvittaessa oikeusteitse. Perinnän aikana 

37 Tässä esitettävät tiedot velkaneuvonnan asiakkaiden määrästä ja rahoituksesta perustuvat 
Kuluttajaviraston tilastoihin (Talous- ja velkaneuvonta 2001–2004).

38 Valkama 2004.
39 EOA 21.4.2005.
40 Tässä jaksossa esitettävät tiedot velkojien toiminnan muutoksista perustuvat pääosin julkaisuun 

Muttilainen 1996.
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syntyi kuitenkin sopimuksia yhden velan tai velkojan saatavista. Velkojen järjeste-
ly tarkoitti yleensä maksuaikataulun muuttamista.

Velkajärjestelylaki edellyttää sovintomahdollisuuden selvittämistä ennen velka-
järjestelyn hakemista. Lain voimaantulon jälkeen velkojien valmius neuvottelu-
ratkaisuihin kasvoi ja järjestelykeinojen valikoima laajeni. Yksittäisten velkasopi-
musten järjestelyn rinnalle tuli kattavampia tapoja järjestellä velkoja. Järjestelyt 
voivat koskea samanaikaisesti velallisen kaikkia velkasuhteita eri velkojille ja myös 
useampia veloista vastuussa olevia henkilöitä. Näissä tapauksissa yleensä velal-
lisen talous- ja velkatilanne selvitetään perin pohjin ja velkojen pääomaa joudu-
taan leikkaamaan. Kuvio 7 kuvaa velkojen järjestelyn sisällöllistä muutosta 1990-
luvulla.

Kuvio 7 Velkajärjestelylaki ja velkaongelmista sopimisen muutos
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Velkaongelmien järjestelyssä on tärkeää erottaa toisistaan yhden velkasuh-
teen osapuolten kesken syntyvät sopimukset ja velkajärjestelylakiin perustu-
vat kokonaisratkaisut. Tilastotiedot näiden molempien määrästä ovat hajanai-
sia. Kyselytutkimusten mukaan velkasuhteen osapuolten kesken syntyi 1990-
luvulla vuosittain noin 100 000–200 000 neuvotteluratkaisua velkaongelmiin.41 
Neuvotteluteitse laadittujen kokonaisratkaisujen määräksi voidaan arvioida kor-
keintaan muutamia tuhansia vuodessa.42 Näissä velkajärjestelyjä muistuttavissa 
tapauksissa velkaneuvonta on usein mukana asian valmistelussa.

Neuvotteluratkaisuihin voidaan laskea myös velkojen järjestelyt Takuu-Säätiön ta-
kauslainojen avulla.43 Säätiön takaamalla pankkilainalla velallinen voi maksaa pois 
esimerkiksi kalliit kulutusluotot eri velkojille. Velallisen talouden korjaaminen voi 
edellyttää myös muita velkojen järjestelyjä. Maksukyvyn laskenta takauslainaa 
varten perustuu velkajärjestelylakiin. Säätiön velkajärjestelyrahastosta on myön-
netty 2000-luvulla takauslaina vuosittain noin 600–800 velalliselle.44

41 Ks. esim. Muttilainen 2002.
42 Talous- ja velkaneuvonta 2001–2004.
43 Valkama & Muttilainen & Tala 2002.
44 Takuu-Säätiö 1995–2004.
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Velkajärjestelylaki kannustaa velkojia neuvotteluratkaisuihin, koska tuomioistuin-
ten vahvistamissa maksuohjelmissa yleensä alennetaan velkojen pääomaa tai 
poistetaan maksuvelvollisuus kokonaan. Siksi velkojille on edullista pyrkiä sopi-
maan asia ennen tuomioistuinmenettelyä. Eri velkojien toisistaan poikkeava suh-
tautuminen esimerkiksi velkojen pääoman leikkaamiseen on vaikeuttanut sopi-
mista.

Velkajärjestelylaki on vaikuttanut velkojen järjestelyn lisäksi myös luotonantoon. 
Lain voimaantulon jälkeen luotonantajat ryhtyivät soveltamaan maksuohjelmien 
laadinnassa käytettävää velallisten maksuvaran laskentamenetelmää luotonan-
nossa. Luotonantajat alkoivat edellyttää, että luotonhakija antaa yksityiskohtai-
sen kirjallisen selvityksen taloudellisesta tilanteestaan. Luotonantajien on otettava 
luottoa myöntäessään huomioon, että luotonhakija voi joutua myöhemmin velka-
ongelmiin ja velkajärjestelyyn.

Laman jälkeen 1990-luvun puolivälissä luotonantoa leimasi varovaisuus ja riskien 
karttaminen. Tämä johtui velkajärjestelylain lisäksi velkaongelmien ja luottotap-
pioiden lisääntymisestä lamavuosina. Myös luotonantajien velvoitteita lisänneet 
lainsäädännön muutokset vaikuttivat luotonannon käytäntöihin. Laman aikana 
muun muassa luotonantajien tiedonantovelvoitteita kauppakaaressa tarkistet-
tiin (540/1994) ja kulutusluottojen sääntelyä kuluttajansuojalaissa täsmennettiin 
(541/1994).

Suomessa kotitaloussektorin velkaantuminen lisääntyi 1990-luvun lopulla ja 2000-
luvun alussa nopeammin kuin Euroopan rahaliiton alueella. Suomalaiset ovat silti 
kohtalaisen vähän velkaantuneita verrattuna muihin Länsi-Euroopan maihin, jos 
mittapuuna käytetään kotitaloussektorin luottokannan osuutta bruttokansantuot-
teesta tai käytettävissä olevista vuosituloista.45 Monet talouden asiantuntijat ovat 
kuitenkin varoitelleet viime aikoina esimerkiksi asuntoluottomarkkinoiden ylikuu-
menemisesta. Myös Rahoitustarkastus on kiinnittänyt syksyllä 2005 huomiota ko-
titalouksien velkaantumisen kasvuun ja siitä pankeille mahdollisesti aiheutuviin 
riskeihin.46

Velallisille myönteisenä piirteenä luottomarkkinoiden kehityksessä voidaan pitää 
sitä, että Euroopan rahaliitto on lisännyt vakautta rahoitusmarkkinoilla. Korkotaso 
on pysynyt 2000-luvulla historiallisen matalana viime aikojen noususta huolimat-
ta.47 Tämä on parantanut velallisten taloudellista asemaa ja myös mahdollisuuksia 
sopeutua velkaongelmiin. Samoin ovat vaikuttaneet laina-aikojen pidentyminen 
asuntoluototuksessa, luottosopimuksiin sisältyvät maksuvapaat jaksot, luotonan-
tajien markkinoimat järjestelylainat sekä maksukykyä eräiltä odottamattomilta ris-
keiltä turvaavat lainaturvavakuutukset.

45 Ks. tarkemmin Muttilainen 2005b.
46 Rata 5.12.2005.
47 Rahoitusmarkkinat 1990–2005.
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4.3 Velkajärjestelylaki ja velkaongelmien hallintakeinovalikoiman 
täydentyminen

4.3.1 Kehittymättömästä monipuoliseen keinovalikoimaan

Velallisen asemaa luottosuhteissa ja velkaongelmatilanteissa vahvistanut suunta-
us käynnistyi Suomessa 1980-luvulla, kiihtyi 1990-luvulla ja on jatkunut 2000-lu-
vulla. Velkajärjestelylaki on yhtenä tekijänä vaikuttanut tähän kehitykseen. Lakiin 
sisältyviä periaatteita velkavastuiden vähentämisestä on omaksuttu muualle lain-
säädäntöön ja muihin velkaongelmien ratkaisumalleihin. Toisaalta velkajärjestely 
ei ole soveltunut kaikkiin vakaviin velkaongelmiin, mikä on osaltaan edesauttanut 
muiden keinojen kehittelyä. Kuvio 8 kuvaa velkaongelmien hallintajärjestelmän 
kehitystä 1980-luvulta 2000-luvulle.48

Kuvio 8 Velkajärjestelylaki ja velkaongelmien hallintajärjestelmän muutos
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Luottosäännöstelyn poistamisen jälkeisiä vuosia 1987–1992 voidaan pitää uuden 
sääntelystrategian ideointivaiheena. Ennen 1990-luvun alun talouslamaa sekä jul-
kisella sektorilla että kolmannella sektorilla ehti käynnistyä monia tärkeitä uudis-
tuksia velallisten aseman parantamiseksi. Niitä olivat esimerkiksi velkaneuvonta-
kokeilut, Takuu-Säätiön toiminnan käynnistyminen kirkon yhteisvastuukeräyksen 
varoilla, asuntovelkaongelmien lievittäminen vero-, lainoitus- ja korkotukijärjeste-
lyillä sekä ehdotukset yksityishenkilöiden maksukyvyttömyysmenettelystä.

Velkaongelmien hallintajärjestelmän perusrakenteet syntyivät vuosina 1993–
1996. Edellisen jakson ideat jalostuivat, kun laki velkajärjestelystä tuli voimaan 
ja velkaneuvontapalvelujen tarjonta laajeni. Niin ikään laki yrityksen saneera-
uksesta (47/1993) tuli voimaan ja maaseutuelinkeinolakiin lisättiin (805/1993) 
säännökset maatalousyrityksille tarkoitetusta vapaaehtoisesta velkajärjestelystä. 
Asuntolainojen valtiontakausjärjestelmä (204/1996) otettiin käyttöön vähentä-
mään henkilötakauksia. Kolmannella sektorilla Takuu-Säätiön takaustoiminta laa-
jeni vapautuvien vankien auttamisesta muihin velallisryhmiin.

48 Ks. tarkemmin Muttilainen 2002.
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Uudistukset velallisten hyväksi ovat jatkuneet ja keinovalikoima on täydentynyt 
1990-luvun lopulla ja 2000-luvulla. Monien uudistusten tavoitteena on ollut paran-
taa ensisijaisten suojajärjestelmien ulkopuolelle jääneiden väliinputoajien asemaa. 
Tämän jakson uudistuksia ovat muiden muassa perintälaki (513/1999), takaus-
lainsäädäntö (361/1999), korkolain tarkistaminen (340/2002), kuntien sosiaali-
sen luototuksen sääntely (1133/2002), ulosottovelkojen muuttaminen määräai-
kaiseksi ulosottolaissa (679/2003), velkojen vanhentumisaikojen tarkistaminen 
(728/2003) sekä valtion ja pankkien määräaikainen velkasovinto-ohjelma. Lisäksi 
talous- ja velkaneuvonnasta on tullut lakisääteistä toimintaa ja velkajärjestelyä on 
ehditty sekä tiukentaa että väljentää, kuten jo aikaisemmin todettiin. Parhaillaan 
ovat vireillä esimerkiksi luottotietolainsäädännön valmistelu ja ulosoton kokonais-
uudistuksen viimeinen vaihe.49

Näin velkaongelmien hallinnassa siirryttiin vuosina 1985–2005 kehittymättömästä 
monipuoliseen keinovalikoimaan ja likipitäen tyhjästä ahtaaseen sääntelytilaan.50 
Velallisten hyvinvoinnin näkökulmasta tämä kehitys on ollut pääosin myönteis-
tä, kuten velkajärjestelylain vaikutusten tarkastelussa havaittiin. Myönteisenä voi-
daan pitää myös sitä, että monipuolisesta lainsäädännöstä ja muista yksittäisistä 
keinoista koostuva velkaongelmien hallintajärjestelmä muodostaa nykyisin kohta-
laisen vakaan kokonaisuuden. Järjestelmän tarkistaminen ei muuta 1990-luvulla 
omaksutun sääntelystrategian perusolemusta, elleivät muutokset merkitse paluu-
ta velkajärjestelylakia ja velkaneuvontapalveluja edeltävään aikaan.

Velallisten näkökulmasta kielteisenä piirteenä voidaan pitää sitä, että erilaisista 
suojakeinoista on muodostunut tilkkutäkkimäinen ja vaikeasti ymmärrettävä ko-
konaisuus. Esimerkiksi velkaongelmien selvittely voi joissakin tapauksissa vaikeu-
tua tai viivästyä, jos velallinen hakee apua väärästä järjestelmästä tai väärään 
aikaan. Toisaalta velallisten ei edes tarvitse olla perillä eri järjestelmien sisällöstä. 
Tärkeintä on, että ensisijaisesti velkojat ja toissijaisesti velkaneuvojat osaavat et-
siä sopivan ratkaisun velkaongelmiin velallisen tilanteen mukaan.

4.3.2 Esimerkkejä velkaongelmien hallintapolitiikan uudistuksista 2000-luvulla

Velkaongelmien hallintakeinojen kattava arviointi ei ole mahdollista tässä kat-
sauksessa. Edellä on jo kuvattu velkajärjestelyä tuomioistuimessa, velkaongel-
mista sopimista ja velkaneuvontapalveluja. Seuraavaksi esitellään lyhyesti kaksi 
esimerkkiä velallisen suojan uudistuksista 2000-luvulla. Ne ovat ulosoton keston 
rajaaminen ulosottolaissa sekä määräaikaiseen velkasovinto-ohjelmaan sisältynyt 
kevennetty menettely.

49 Luottotietolainsäädännön kehittämisen vaihtoehdot 2003; OM 2005:18.
50 Muttilainen 2002; ks. myös Wildavsky 1987.
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Esimerkit kuvaavat velallisen aseman vahvistamista velkajärjestelylaissa omaksu-
tun uuden sääntelystrategian mukaisesti, mutta niihin sisältyy myös uudenlaisia 
painotuksia. Molemmissa uudistuksissa tärkeänä kohderyhmänä ovat lamavuosi-
na velkaongelmiin joutuneet henkilöt. Ulosottolain muutos edustaa lakiin perustu-
vaa sääntelyä, kun taas määräaikainen velkasovinto-ohjelma kuului niin sanotun 
pehmeän sääntelyn alaan. Lisäksi ulosottolain uudistus on pysyvän luonteinen ja 
velkasovinto-ohjelma oli määräaikainen ratkaisu.

1) Ulosoton keston rajaaminen ulosottolaissa

Ulosotto on pakkotäytäntöönpanoa, jolla viime kädessä taataan sopimusvelvoit-
teiden noudattaminen. Ulosottoa sääntelevä ulosottolaki (37/1895) on toistasataa 
vuotta vanha. Lakiin sisältyy säännöksiä siitä, missä järjestyksessä ulosmittaus 
suoritetaan ja mitkä velat ovat etusijalla. Osa velallisen tuloista ja omaisuudesta 
jää kuitenkin lain mukaan ulosmittauksen ulkopuolelle. Ulosoton kehittämisessä on 
otettava huomioon sekä tehokkaan perinnän että velallisen suojan vaati mukset.

Ulosottolakia on uudistettu tiheästi 1990-luvulla ja 2000-luvun alussa. Muutokset 
liittyvät ulosottolainsäädännön kokonaisuudistukseen. Esimerkiksi vuonna 1997 
velallisen asemaa ulosotossa parannettiin laajentamalla erottamisetuja irtai-
men ulosmittauksessa ja ottamalla käyttöön niin sanottu vapaakuukausimalli 
(378/1997). Vuonna 2004 ulosottolakiin tehtiin oikeuspoliittisesti merkittävä uu-
distus säätämällä ulosottovelkojen perinnälle enimmäiskesto.

Säännökset ulosottoperinnän määräaikaisuudesta (679/2003) tulivat voimaan 
keväällä 2004.51 Luonnolliselle henkilölle asetetun yksityisoikeudellisen maksuvel-
voitteen ulosottoperuste on täytäntöönpanokelpoinen 15 vuoden ajan. Määräajat 
koskevat esimerkiksi pankkilainoja ja takausvelkoja. Ulosotto voi kestää 20 vuotta, 
jos velkojana on yksityishenkilö. Niin ikään eräiden rikosten uhri voi periä velalli-
selta korvaussaatavaa ulosottoteitse 20 vuoden ajan. 

Ulosoton määräaika lasketaan käräjäoikeuden tuomion tai muun lopullisen ulos-
ottoperusteen antamisesta. Lisäksi säännökset vaikuttavat taannehtivasti siten, 
että aika lasketaan maaliskuusta 1993 lähtien. Siksi ulosotto päättyy tapauksesta 
riippuen joko vuonna 2008 tai vuonna 2013. Ulosottoperinnän määräaikaisuus ei 
kuitenkaan merkitse sitä, että velka vanhentuisi lopullisesti.

Oikeusministeriössä keväällä 2005 valmistunut ehdotus ulosottolain kokonaisuu-
distuksen viimeiseksi vaiheeksi sisältää ehdotuksen saatavan lakkaamisesta kaksi 
vuotta ulosoton määräajan päättymisen jälkeen.52 Tämä tarkoittaisi käytännössä 

51 Ks. myös HE 216/2001.
52 OM 2005:18.
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velan lopullista vanhentumista. Sääntely sisältyisi uuteen ulosottokaareen, joka 
korvaisi nykyisen ulosottolain vuoden 2008 alussa.

Uudistusta on perusteltu sillä, että nykyinen epämääräinen tilanne voi passivoida 
velallista ulosoton päättymisen jälkeen ja aiheuttaa näin julkiselle vallalle turhia 
kustannuksia. Ehdotuksen mukaan uudistus selkiyttäisi velallisen tilannetta ja tu-
kisi tämän palaamista aktiiviseksi jäseneksi yhteiskunnassa. Nämä perustelut ovat 
samansuuntaisia kuin velkajärjestelylain perustelut 1990-luvun alussa.

2) Määräaikaisen velkasovinto-ohjelman kevennetty menettely

Keväällä 2002 valtio teki pankeille aloitteen, jonka tarkoituksena oli yhdessä pyr-
kiä löytämään keinoja lamavuosina maksuvaikeuksiin joutuneiden velallisten ase-
man parantamiseksi. Aloitteesta syntyi määräaikainen velkasovinto-ohjelma, joka 
kesti vuoden 2002 syyskuusta vuoden 2004 loppuun.53 Ohjelman kohderyhmään 
kuuluivat velalliset ja takaajat, joiden velat olivat muuttuneet ongelmallisiksi vuo-
sina 1990–1994 ja olivat siirtyneet perintään vuoden 1995 loppuun mennessä.

Velkasovinto-ohjelman valmistelussa ei todennäköisesti pohdittu riittävästi sovin-
toratkaisujen heikkoa soveltuvuutta sekavien ja pitkäaikaisten velkaongelmien 
korjaamiseen. Lisäksi ohjelman kohdentaminen lama-ajan velkoihin johti siihen, 
että monille velallisille jäi ohjelman ulkopuolista velkaa. Sääntelykeinojen valinta 
lama-ajan velallisten auttamiseksi näyttää olleen vaikeaa, koska velkasovinto-oh-
jelman valmistelun aikoihin oli vireillä myös velkajärjestelylain tarkistaminen sa-
maa kohderyhmää silmälläpitäen.

Velkasovinto-ohjelmassa voidaan erottaa ohjelman alusta asti käytössä ollut ta-
vanomainen menettely ja vuonna 2003 käyttöön otettu kevennetty menettely. 
Tavanomaisten velkasovintojen perustana olivat velkajärjestelylain säännökset. 
Menettely käynnistyi velkojien aloitteesta, eteni päävelkojan johdolla ja edellytti 
yleensä velkaneuvonnan apua. Tämä malli toi velkaongelmien järjestelyyn vain 
vähän uusia piirteitä. Vuosina 2002–2004 menettelyssä järjesteltiin vajaan 6 000 
velallisen asiat.

Velkasovinto-ohjelman ”kevennetty menettely” oli innovatiivinen ja kohtalaisen 
toimiva ratkaisumalli vakavimpiin velkaongelmiin. Sen kohderyhmiä olivat pit-
käaikaistyöttömät, toimeentulotukiasiakkaat ja pientä eläkettä saavat henkilöt. 
Menettely perustui viranomaisten aloitteeseen. Kelan toimipisteet ja sosiaalitoi-
mistot huolehtivat velallisten tavoittamisesta sekä todistivat velkojille velallisen 
maksukyvyttömyyden. Velkojat päättivät tämän perusteella velallisen vapauttami-
sesta veloistaan välittömästi ilman maksukyvyn laskentaa ja usean vuoden mak-

53 Sovinto-ohjelman sisällöstä ja toteutumisesta ks. tarkemmin OM 2005:5 ja Muttilainen & Valkama 
2003b.



173

suohjelmaa. Kevennetystä velkasovinnosta oli apua yli 1 000 henkilölle noin puo-
lentoista vuoden aikana.

Velkasovinto-ohjelmassa oli samanlaisia piirteitä kuin amerikkalaisessa kuluttaja-
konkurssissa, jossa velallinen voi vapautua veloistaan joko maksuohjelman avulla 
tai välittömästi ilman maksuohjelmaa. Velkajärjestelylakiin ei sisälly mahdollisuut-
ta välittömään ”uuteen alkuun”, mutta sitä on vaadittu usein keskustelussa mak-
sukyvyttömien velallisten asemasta. Asiaa on selvitetty 2000-luvulla sekä oikeus-
ministeriössä että kauppa- ja teollisuusministeriössä.54 Eri näkökulmista tehdyissä 
selvityksissä on esitetty toisistaan poikkeavia arvioita välittömän veloista vapau-
tumisen tarpeellisuudesta. Velkasovinto-ohjelman kevennetty menettely tarjoaa 
yhdenlaisen tarkasti rajatun pohjan asian kehittelyyn.

5 Velkaongelmien hallinnan kansainvälisiä kehityspiirteitä

5.1 Yksityishenkilöiden maksukyvyttömyyssääntelyn läpimurto

Sääntelystrategia vakaviin velkaongelmiin joutuneiden velallisten auttamisessa 
muuttui useissa Länsi-Euroopan maissa 1990-luvulla. Suomen tavoin velallisia py-
ritään auttamaan useimmiten maksukyvyttömyyslainsäädännön ja sitä tukevien 
velkaneuvontapalvelujen avulla.55 Kuvio 9 kuvaa maksukyvyttömyyssääntelyn voi-
maantulon ajoittumista eri maissa.

Kuvio 9 Maksukyvyttömyyslainsäädännön voimaantulon ajoittuminen Länsi-
Euroopassa

    Norja   Alankomaat
    Belgia,

Tanska   
Itävalta,
Suomi Saksa Viro

Iso-Britannia Ranska Ruotsi Luxemburg Portugali
      
1985 1990 1995 2000 2005

Muutoksen ajoittuminen pääosin 1990-luvulle on luonnollista sen vuoksi, että 1980-
luvulla kotitalouksien velkaongelmista alkoi kehittyä vakavasti otettava toimeentu-
loriski eurooppalaisissa yhteiskunnissa. Suomen velkajärjestelylaki ei tullut muiden 
maiden vastaavaan lainsäädäntöön verrattuna voimaan erityisen varhain, mutta ei 
myöskään kovin myöhään. Pohjoismaista Suomen, Ruotsin ja Norjan lainsäädäntö 
on vuosilta 1992–1994. Tanska reagoi luottomarkkinoiden muutoksiin säätämällä 

54 KTM 18.5.2004; OM 18.5.2004.
55 Maksukyvyttömyyssääntelyn ajoittumisesta ja sisällöstä ks. lähemmin esim. Niemi-Kiesiläinen & 

Henrikson 2005 ja Muttilainen 2005a.
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velkasaneerauslain jo 1980-luvun ensimmäisellä puoliskolla. Suomessakin tämä 
ajoitus olisi ollut jälkiviisaasti arvioiden sopiva, koska luottosäännöstelyä purettiin 
vähitellen useiden vuosien ajan 1980-luvun puolivälin tienoilla.

Maksukyvyttömyyslainsäädännön perusidea on kaikkialla sama. Ajatuksena on, 
että velallisen ei tarvitse maksaa velkojaan enempää kuin hän kykenee. Tämä on 
mahdollista järjestelemällä luoton ominaisuuksia (pääoma, korko, maksuaika) si-
ten, että velkojen hoitaminen helpottuu ja velalliselle jää enemmän rahaa muihin 
tarkoituksiin. Velallisten näkökulmasta sääntelyn päätavoitteena on, että vakavis-
ta velkaongelmista on mahdollista päästä eroon kohtuullisessa ajassa.

Länsi-Euroopan maiden kesken on eroja sääntelyn sisällössä. Esimerkiksi asioi-
den valmistelu, järjestelyn myöntäminen, menettelyn piiriin kuuluvat velat, vält-
tämättömien elinkustannusten määrittely ja maksuohjelman kesto vaihtelevat. 
Menettelyn kulku poikkeaa muun muassa sen mukaan, miten velkaongelmista 
sopimista on säännelty tai miten viranomaismenettely on organisoitu. Esimerkiksi 
Norjan lakiin sisältyy sovintomenettely tuomioistuimessa ja Ruotsissa velkoja yri-
tetään järjestellä ulosotossa ennen käräjäoikeutta.

Maksukyvyttömyyssääntelyn ideologiset erot näkyvät selvemmin, kun verrataan 
Länsi-Euroopan maiden ja Yhdysvaltojen lainsäädäntöä.56 Yhdysvalloissa kulut-
tajakonkurssilla on pitkät perinteet ja sen ajatellaan palvelevan ennen muuta 
markkinoiden etuja. Tällaisella sääntelyllä julkinen valta kannustaa kotitalouksia 
ja pienyrittäjiä ottamaan riskejä taloudellisessa toiminnassaan. Velkaongelmat 
koetaan tavanomaiseksi osaksi markkinataloutta ja kuluttajakonkurssin tehtävänä 
on palauttaa vaikeuksiin joutuneita velallisia takaisin tuottaviksi kansalaisiksi ja 
luotonkäyttäjiksi.

Länsi-Euroopassa maksukyvyttömyyssääntelyn perusteluina on painotettu tasa-
arvoa ja oikeudenmukaisuutta, ponnistelua köyhyyttä ja syrjäytymistä vastaan 
sekä kuluttajien suojelun ja taloudellisen turvallisuuden tarvetta. Elinikäisen vel-
kavastuun pitkä perinne on kuitenkin saanut aikaan sen, että velkaongelmia ja 
niiden selvittelyä tarkastellaan ristiriitaisella tavalla. Siinä sekoittuvat näkemys 
velallisesta apua tarvitsevana olosuhteiden uhrina ja epäily kontrollia vaativasta 
moitittavasta toiminnasta.

Nämä perinteet näkyvät monella tavalla maksukyvyttömyystilanteiden selvitte-
lyssä. Ensiksi Euroopassa julkisen vallan tukemilla velkaneuvontapalveluilla on 
suurempi merkitys velkaongelmien selvittelyssä kuin Yhdysvalloissa. Toiseksi eu-
rooppalaisissa menettelyissä moraaliset syyt (esim. velallisen vilpittömyys, luoton 
käyttötarkoitus, veloista maksettu osuus) ovat vahvemmin esillä hakijan toimin-
nan arvioinnissa. Kolmanneksi velaton ”uusi alku” toteutuu eri tavalla eri järjestel-

56 Ks. esim. Sullivan, Warren & Westbrook 2000; Graver 1997; Gross 1997; Huls 1992.
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missä. Yhdysvaltojen kuluttajakonkurssissa veloista vapautuminen on mahdollista 
välittömästi, mutta eurooppalaisissa järjestelmissä vasta usean vuoden maksuoh-
jelman jälkeen.

Kuvio 10 kuvaa maksukyvyttömyysmenettelyyn hakeutuneiden henkilöiden mää-
rää tuhatta asukasta kohden Yhdysvalloissa ja eräissä Länsi-Euroopan maissa 
2000-luvun alussa.57 Menettelyjen sisältö poikkeaa olennaisesti eri maissa, mikä 
on otettava huomioon näiden vertailutietojen tulkinnassa. Siksi tältä osin kiinnos-
tavia ovat lähinnä erot Euroopan ja Pohjois-Amerikan kesken.

Kuvio 10 Maksukyvyttömyysmenettelyyn hakeutuneiden henkilöiden määrä tu-
hatta asukasta kohden eräissä länsimaissa 2000-luvun alussa

0 1 2 3 4 5

Saksa

Itävalta

Norja

Ruotsi

Alankomaat

Iso-Britannia

Suomi

Kanada

Yhdysvallat

lkm

Pohjois-Amerikassa maksukyvyttömyysmenettelyyn hakeutuneiden henkilöi-
den väestöön suhteutettu määrä kohoaa selvästi korkeammaksi kuin Länsi-
Euroopassa. Yhdysvalloissa se oli vuonna 2000 noin seitsenkertainen Suomeen 
verrattuna ja peräti 40-kertainen Saksaan verrattuna. Ero johtuu muun muassa 
siitä, että Yhdysvalloissa luottomarkkinat ovat kehittyneemmät ja maksukyvyttö-
myyssääntely on velallisten näkökulmasta anteliaampaa kuin Länsi-Euroopassa. 
Yhdysvaltojen kuluttajakonkurssien määrä merkitsisi Suomessa yli 20 000 velka-
järjestelyhakemusta vuodessa.

57 Tiedot on koottu eri maiden tilastovirastojen, tuomioistuinten tai muiden näitä asioita hoitavien 
tahojen tilastoista. Alankomaiden tieto on vuodelta 1999 ja muut tiedot vuodelta 2000 (ks. lähem-
min Muttilainen 2005a).
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Länsi-Euroopan ja Pohjois-Amerikan maiden suhtautuminen maksukyvyttömi-
en velallisten asemaan on lähentynyt toisiaan ajanjaksolla 1985–2005. Länsi-
Euroopassa siirryttiin 1990-luvulla liberalistisesta elinikäisen velkavastuun mal-
lista kohden sosiaalisempaa amerikkalaista mallia, jossa valtio puuttuu voimak-
kaammin markkinoiden toimintaan ja suojaa paremmin velallisten hyvinvointia. 
Toisaalta Yhdysvaltojen kuluttajakonkurssimenettelyä on uudistettu 2000-luvulla 
hieman eurooppalaiseen suuntaan. Vuonna 2005 voimaan tulleet lakimuutokset 
vahvistivat maksuohjelmakonkurssin asemaa välittömään veloista vapautumiseen 
johtavan likvidaatiokonkurssin kustannuksella.58

5.2 Esimerkkejä velkaongelmien hallintaohjelmista Länsi-Euroopassa

Useissa Länsi-Euroopan maissa on laadittu 2000-luvulla toimenpideohjelmia vel-
kaongelmien hallintaa varten. Suomessa asiaa on pohtinut oikeusministeriön aset-
tama velkahallintatyöryhmä vuonna 2004, Ruotsissa Konsumentverket hallituksen 
toimeksiannosta vuonna 2003 ja Iso-Britanniassa ylivelkaantumistyöryhmä kulut-
taja-asiain ministerin aloitteesta vuonna 2001.59 Seuraavat luettelot kuvaavat pää-
kohtia näiden työryhmien raportteihin sisältyvistä toimenpide-ehdotuksista.

Suomi
- vahvistetaan kuluttajien ja yrittäjien taloustietämystä
- turvataan talous- ja velkaneuvonnan rahoitus
- perustetaan Taloudenhallinnan neuvottelukunta koordinoimaan talousva-

listusta ja -neuvontaa
- suositellaan kunnille sosiaalisen luototuksen käyttöön ottamista koko 

maassa
- edistetään erityisesti nuorten asemaa talouden ja velkojen hallinnassa
- parannetaan pienyrittäjien neuvonta- ja tukipalveluja
- kannustetaan vapaaehtoisiin ratkaisuihin velkasuhteissa
- selvitetään tarve säännellä luotonantajan ja -ottajan vastuullisesta menet-

telystä luottosuhteessa
- säädetään saatavan lopullisesta vanhentumisesta
- käynnistetään kotitalouksien velkaongelmien säännönmukainen seuranta

Ruotsi
- selvitetään säännökset ja viranomaisohjeet, jotka koskevat valtion ase-

maa velkojana
- selvitetään, kuinka julkisoikeudellinen järjestelmä vaikuttaa velkaongel-

matilanteisiin
- otetaan käyttöön vaatimus käteisosuudesta tavaroiden tililuotto-ostoissa

58 ABI 2005.
59 Velkahallintatyöryhmä 2004; Överskuldsättning…2003; Report by the task force…2001.
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- pyritään muuttamaan luotonannon ohjeistusta siten, että yksinkertaistet-
tuun maksukyvyn arviointiin perustuvan luotonannon rahamääräistä rajaa 
alennetaan 

- seurataan ns. korottomien luottojen käyttöä ja pyritään ehkäisemään niis-
tä johtuvia ongelmia

- selvitetään mahdollisuus määrätä viivästyskorolle enimmäismäärä luotto-
sopimuksissa

- täsmennetään vakuusvelkojien maksumuistutuskäytäntöä tilanteissa, jois-
sa saatava on maksettu ja vain perintäkuluja on maksamatta

- selvitetään säännökset, jotka koskevat velkojen täytäntöönpanon määrä-
aikaisuutta 

- kehitetään kotitalouksien velkaantumisen tilastointia ja dokumentointia 
sekä edistetään käyttäytymistieteellistä ja sosiaali-lääketieteellistä tutki-
musta velkaongelmista

- selvitetään mahdollisuus ottaa käyttöön sosiaalinen luototus ja saneeraus-
lainojen takausjärjestelmä

- kehitetään ja vahvistetaan kunnallista talous- ja velkaneuvontaa sekä tue-
taan talous- ja velkaneuvonnan työkalujen kehittelyä

- aloitetaan valistuskampanja liiallisen velkaantumisen vaaroista vaikeasti 
tavoitettaville ryhmille

- luodaan viranomaisverkosto velkaongelmien vaarassa olevien yksilöiden 
tavoittamiseksi

- annetaan eri viranomaisille tehtäväksi pohtia toimia pienyrittäjien velkaon-
gelmien ehkäisemiseksi

Iso-Britannia
- pyritään lisäämään ymmärrystä velkaongelmista teettämällä tutkimus on-

gelmien laajuudesta, syistä ja seurauksista
- parannetaan kuluttajien informointia ja neuvontaa raha- ja luottoasioista 

sekä tehostetaan toiminnan koordinaatiota
- laaditaan luettelo avainkysymyksistä, jotka luotonhakijoilta on kysyttävä 

luotonhakutilanteissa
- kehitetään luottojen hyvän markkinoinnin pelisääntöjä ja pyritään lisää-

mään luotonantajien sitoutumista niihin
- täsmennetään luottosopimuksista annettavaa informaatiota ja asetetaan 

erillinen työryhmä seuraamaan asiaa sekä tarkennetaan myös luottosopi-
musten muotoseikkoja

- pyritään vähentämään lainaturvavakuutusten myyntiin liittyviä epäsel-
vyyksiä, mutta kannustetaan lainanottajia vakuutusten käyttöön

- kannustetaan luotonantajia parantamaan credit-scoring -järjestelmiään ja 
jakamaan velallisten tulo- ja velkatietoja muiden velkojien saatavaksi

- täydennetään luottotietorekisterin tietosisältöä opintolainoja koskevilla 
tiedoilla
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- täsmennetään informointia korottomia jaksoja sisältävissä ja alhaisella ko-
rolla alkavissa luotoissa

- suositellaan tarkistamattomien pikaluottojen kieltämistä
- vaaditaan luotonantajan ilmoittavan luottohakemuksen hylkäämisen pe-

rusteet
- harkitaan toimia velallisten informoimiseksi, kun vakuudeton luotto muu-

tetaan vakuudelliseksi
- varmistetaan maksuttoman talous- ja velkaneuvonnan saatavuus koko 

maassa

Tällaisten toimenpideohjelmien kokoaminen osoittaa, että velkaongelmien hallin-
nasta on tullut yhteiskuntapoliittisesti tärkeä aihepiiri sekä Suomessa että muualla 
Länsi-Euroopassa. Jokaisen maan työryhmien raporteissa pyritään vaikuttamaan 
velkaongelmiin laajalla keinovalikoimalla. Kaikille maille yhteisiä piirteitä ovat esi-
merkiksi ehdotukset luotonannon pelisääntöjen täsmentämisestä, kuluttajien in-
formoinnista, talous- ja velkaneuvonnasta sekä tutkimus- ja tilastotiedon tarpeel-
lisuudesta.

Työryhmien ehdotuksissa painottuvat hieman eri asiat, mikä johtuu ainakin eri-
laisista yhteiskunnista ja luottomarkkinoista sekä työryhmien erilaisista toimeksi-
annoista. Iso-Britannian työryhmän ehdotukset kohdistuvat lähes kokonaan luo-
tonantoon ja -ottoon. Ehdotuksilla pyritään vaikuttamaan nimenomaan luotonan-
tajien toimintaan erityisesti velkaongelmien ehkäisemisessä. Suomen ja Ruotsin 
työryhmien ehdotukset kohdistuvat enemmän velkaongelmien korjaamiseen kuin 
Iso-Britannian työryhmän ehdotukset. Ruotsin työryhmä on lainannut Suomesta 
ideat velkojen täytäntöönpanon määräaikaisuudesta, sosiaalisesta luototuksesta 
ja saneerauslainojen takausmallista.

Yksittäisten maiden lisäksi velkaongelmien hallinnan mahdollisuuksia on pohdit-
tu myös Euroopan maiden yhteistyöelimissä. Yksi tuore esimerkki on Euroopan 
neuvostossa käynnissä oleva hanke, jossa etsitään oikeudellisia ratkaisumalleja 
yksityishenkilöiden velkaongelmiin. Hanke käynnistyi Euroopan oikeusministerei-
den konferenssissa keväällä 2005 syntyneestä aloitteesta. Sen johdosta Euroopan 
neuvosto teetti aiheesta alustavan raportin, joka kuvaa aihepiirin lainsäädännön 
tilaa, epäkohtia ja kehittämiskohteita.60 Raportin mukaan neuvoston pitäisi kan-
nustaa jäsenmaita:

- keräämään informaatiota ja tilastotietoa velkaongelmista ja analysoimaan 
ylivelkaantuneiden kotitalouksien tilannetta omassa maassaan

- sisällyttämään raha-asioiden opetusta perus- ja aikuiskoulutuksen opetus-
suunnitelmiin

60 Niemi-Kiesiläinen & Henrikson 2005.
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- edistämään maksuttoman taloudellisen, sosiaalisen ja oikeudellisen neu-
vonnan antamista niille, jotka ovat joutuneet velkaongelmiin tai haluavat 
muuten neuvoja velka-asioihin liittyen

- edistämään vastuullisia luotonannon käytäntöjä, velallista koskevien tieto-
jen vastuullista käyttämistä ja luottojen vastuullista markkinointia etenkin 
nuorille

- kunnioittamaan velallisen arvokkuutta velkojen pakkoperinnässä
- suojelemaan erityisesti ylivelkaantuneissa perheissä elävien lasten oikeut-

ta tasapainoiseen kehitykseen 
- edistämään hyviä käytäntöjä velkojen pakkoperinnässä ottamalla huomi-

oon velkojien edut sekä velallisten kannustaminen tuottaviksi ja lainkuuli-
aisiksi yhteiskunnan jäseniksi

- harkitsemaan oikeudellisia ja muita velkaongelmien ratkaisukeinoja, jotka 
auttaisivat rehellisenä pidettäviä epäonnekkaita ylivelkaantuneita henki-
löitä

- tunnustamaan muiden maiden vahvistamat maksutuomiot, velkajärjeste-
lypäätökset ja muut tuomioistuinten vahvistamat maksusuunnitelmat

Nämä ehdotukset kattavat edellä esiteltyjen kansallisten esimerkkien tavoin laa-
jalti erilaiset velkaongelmien hallintakeinot. Raporttiin sisältyy myös ehdotuksia, 
joihin Euroopan neuvoston pitäisi ryhtyä velallisten asemaan vaikuttavan politii-
kan koordinoimiseksi. Lisäksi maksukyvyttömyysmenettelyjen sisällöstä on erillisiä 
suosituksia niille maille, jotka päättävät säätää yksityishenkilöiden velkaongelmien 
järjestelyyn tarkoitetun lain.

Tällaisten ehdotusten tavoitteena on ainakin pitkällä aikavälillä se, että vakavien 
velkaongelmien järjestelyyn sovellettaisiin Euroopassa pääpiirteissään samanlaisia 
pelisääntöjä. Se edellyttäisi sekä maksukyvyttömyyslainsäädännön leviämistä Itä-
Eurooppaan että lainsäädännön sisällön yhtenäistämistä ainakin osittain. Tämä ei 
kuitenkaan ole todennäköistä aivan lähitulevaisuudessa.

Luottosuhteiden eurooppalaisen sääntelyn kehittämiseen voidaan arvioida sisäl-
tyvän yleensäkin enemmän jännitteitä kuin alan kotimaisen sääntelyn kehittämi-
seen. Tästä on saatu esimakua muun muassa vuonna 1987 voimaan tulleen ku-
lutusluottodirektiivin (87/102/EEC) uudistamisen yhteydessä. Euroopan komissio 
antoi ensimmäisen ehdotuksen uudesta direktiivistä vuonna 2002 ja sen jälkeen 
lähes kauttaaltaan muutetun ehdotuksen vuonna 2005.61 Asia on edennyt verk-
kaisesti, koska muutosten sisällöstä ovat kiistelleet sekä luottomarkkinoiden osa-
puolet että yksittäiset maat.

61 EC 7.10.2005.
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6 Uuden sääntelystrategian sisällön ja ajoituksen arviointia

Rahoitusmarkkinoiden vapauduttua 1980-luvun puolivälin jälkeen maamme luot-
tomarkkinoilla syntyi epätasapainoinen asetelma. Velkaongelmiin oli entistä hel-
pompi joutua, mutta niistä oli vaikeaa päästä eroon. Siksi velallisten aseman vah-
vistamiseen syntyi sosiaalinen tilaus. Velallisten hyväksi onkin syntynyt runsaasti 
uutta lainsäädäntöä ja muita ratkaisumalleja 1980-luvulta lähtien. Ajanjaksolla 
1985–2005 velkaongelmien hallintakeinovalikoima on laajentunut melko kehitty-
mättömästä varsin monipuoliseksi kokonaisuudeksi.

Sääntelystrategian muutos velkaongelmien hallinnassa johti 1990-luvulla luotto-
jen käytön riskien jakamiseen aikaisempaa tasapuolisemmin siten, että velallis-
ten vastuuta vähennettiin ja velkojien vastuuta lisättiin. Yhteiskunnassa ei pidetty 
enää sopivana, että velallinen yksin kantaa vastuun pääosin yllättävien muutosten 
aiheuttamista velkaongelmista sekä niiden taloudellisista ja sosiaalisista kustan-
nuksista.

Velkaongelmien hallintapolitiikan tärkein yksittäinen uudistus ajanjaksolla 1985–
2005 oli vuonna 1993 voimaan tullut velkajärjestelylaki. Laki oli voimaan tulles-
saan rohkea ja kaukonäköinen yhteiskuntapoliittinen uudistus. Se katkaisi elinikäi-
sen velkavastuun perinteen ja avasi maksukyvyttömille velallisille mahdollisuuden 
vapautua veloistaan. Laki on vaikuttanut välittömästi kymmenientuhansien velal-
listen hyvinvointiin. Lisäksi se on vaikuttanut välillisesti muun muassa velkaneu-
vonnan kehitykseen, velkojien toimintaan ja velkaongelmien hallintakeinovalikoi-
man täydentymiseen.

Velkajärjestelylain tärkein sisällöllinen oivallus on ”menojen vähentämisen politiik-
ka”. Velkajärjestelyissä puututaan voimaperäisesti luottosopimuksen ehtoihin si-
ten, että velallisen talous korjataan maksukyvyn mukaiseksi yleensä vähentämällä 
velkavastuita. Jälkikäteen arvioiden velkajärjestelylakiin pohjautuva sääntelystra-
tegia oli oikea ratkaisumalli laman alussa nopeasti lisääntyneisiin velkaongelmiin. 
Ongelmien ratkaiseminen esimerkiksi sovintomenettelyn tai neuvontapalvelujen 
avulla ei olisi ollut riittävän tehokasta. Velkojen järjestelyllä on kuitenkin rajansa. 
Sen avulla voidaan korjata velkaongelmia, mutta ei muusta syystä johtuvia toi-
meentulovaikeuksia.

Vaikka peruslinjaukset sääntelykeinojen valinnassa olivat oikeansuuntaisia, toi-
menpiteet olisi voitu ajoittaa toisin. Tämä koskee sekä eräiden velkaongelmien 
hallintapolitiikan perusratkaisujen ulkoista yhteensovittamista rahoitusmarkkinoi-
den vapauttamiseen että niiden sisäistä yhteensovittamista toisiinsa.

Oikeuspolitiikan yhtenä tärkeimpänä haasteena voidaan pitää kykyä ennakoida 
sääntelyn tarvetta ja ajoittamista ympäröivän yhteiskunnan kehityksen mukaises-
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ti. Kuvio 11 kuvaa velallisten asemaan vaikuttavan lainsäädännön ja eräiden mui-
den ohjauskeinojen todellista ja optimaalista ajoitusta.

Kuvio 11 Velkaongelmien hallintapolitiikan todellinen ja optimaalinen ajoitus

Ohjauskeinojen todellinen ajoitus
       
  
  

Säännöstellyt
luottomarkkinat

Vapaat
luottomarkkinat

       
  
  

Velat ja maksuhäiriöt
luottotietorekisterissä

Vain maksuhäiriöt
luottotietorekisterissä

       
    
    

Ei talous- ja velka-
neuvontaverkostoa

Talous- ja velka-
neuvontaverkosto

       
    
    

Elinikäinen
velkavastuu

Maksukyvyttömyysääntelyllä
rajattu velkavastuu

       
    1985 1990   1995 2000 2005
       
  
  

Säännöstellyt
luottomarkkinat

Vapaat
luottomarkkinat

       
Maksuhäiriöt

luottotietorekisterissä
Velat ja maksuhäiriöt
luottotietorekisterissä

       
  
  

Ei talous- ja velka-
neuvontaverkostoa

Talous- ja velka-
neuvontaverkosto

       
  
  

Elinikäinen
velkavastuu

Maksukyvyttömyysääntelyllä
rajattu velkavastuu

       
Ohjauskeinojen optimaalinen ajoitus

Jälkikäteen arvioiden Suomessa olisi pitänyt reagoida nopeammin velkaongelmien 
lisääntymiseen 1980-luvulla. Maksukyvyttömyyssääntely olisi pitänyt saattaa voi-
maan luottosäännöstelyn poistamisen aikoihin ja toimiva velkaneuvontapalvelujen 
verkosto olisi pitänyt luoda samanaikaisesti. Itse asiassa luottomarkkinatkin olisi 
ollut perusteltua vapauttaa jo 1980-luvun ensimmäisellä puoliskolla, jolloin toimet 
olisivat myötäilleet paremmin markkinoiden luonnollista vapautumiskehitystä.

Muutosten toisenlaisella ajoituksella olisi voitu välttää 1980-luvun lopulla ja 1990-
luvun alussa vaaralliseksi osoittautunut politiikkayhdistelmä, jonka peruspiirteitä 
olivat vapaat luottomarkkinat ja elinikäinen velkavastuu. Jos velkajärjestelylaki 
olisi tullut voimaan 1980-luvun puolivälissä, se olisi todennäköisesti vaimentanut 
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luotonannon kasvua vuosikymmenen lopulla, vähentänyt velkaongelmia laman 
kynnyksellä ja lisännyt velkojien joustavuutta velkaongelmatilanteissa.

Myöskään luottotietotoiminnan sääntelyn kehitystä ja ajoitusta ei voida pitää on-
nistuneena. Vapailla rahoitus- ja luottomarkkinoilla luotonantajat tarvitsevat mak-
sukyvyn arviointia varten mahdollisimman paljon informaatiota luotonhakijoista. 
Sääntelyn muuttuminen 1980-luvulla kuitenkin kavensi luottotietorekisterin tieto-
sisältöä ja vähensi informaation määrää. Luottotietojen sääntelyssä on painottu-
nut enemmän henkilötietojen suoja kuin informaation vapaa liikkuvuus.

Esimerkiksi Yhdysvalloissa informaation vapaata liikkuvuutta luottomarkkinoilla ei 
rajoiteta sääntelyllä, joten luotonantajat saavat luottotietorekistereistä tietoa sekä 
velallisten talous- ja velkatilanteesta että velkaongelmista. Puolestaan maksuky-
vyttömyystilanteissa valtio suojaa voimakkaasti velallisten hyvinvointia anteliaan 
kuluttajakonkurssijärjestelmän avulla. Tällainen politiikkayhdistelmä ottaa tasa-
painoisesti huomioon luotonantajien ja velallisten edut. Suomi on omaksunut mo-
lemmilla ulottuvuuksilla varovaisemman lähestymistavan.

Kaiken kaikkiaan velallisten asema luottomarkkinoilla on vahvistunut Suomessa 
olennaisesti 1980-luvulta 2000-luvulle. Tärkeimmät ratkaisut ajoittuivat 1990-lu-
vun ensimmäiselle puoliskolle. Sen jälkeen toteutetuista uudistuksista velalliset 
ovat hyötyneet entistä vähemmän. Velkaongelmien hallintapolitiikan painopiste on 
siirtynyt 2000-luvulla yhä enemmän velkojen pakkoperintään. Lähitulevaisuudessa 
velallisten asema voi vahvistua edelleen, mihin viittaavat esimerkiksi ehdotukset 
ulosottovelkojen lopullisesta vanhentumisesta.

Pidemmällä aikavälillä velallisten aseman kehittäminen ei liene yhteiskuntapoli-
tiikassa enää niin tärkeä asia kuin esimerkiksi 1990-luvulla ja 2000-luvun alussa. 
Toisaalta se ei ole myöskään katoamassa mihinkään. Tämä johtuu ensinnäkin sii-
tä, että nykyisen järjestelmän osia on toisinaan tarkistettava. Toiseksi monet kes-
toaiheet nousevat toistuvasti esille keskustelussa velallisten asemasta. Niitä ovat 
esimerkiksi luottotietorekisterin sisältö, välitön veloista vapautuminen, velkajär-
jestelylain kannustavuus ja ilman apua jääneiden velallisten asema. Kolmanneksi 
ennen muuta uudet teknologiat ja luottomarkkinoiden kansainvälistyminen tuovat 
jatkuvasti esille uusia ilmiöitä, joihin liittyy epäkohtia ja mahdollisia sääntelytar-
peita. Esimerkkeinä voidaan mainita matkapuhelimiin perustuvat pikaluottomark-
kinat tai identiteettivarkaudet luottokorttimarkkinoilla.
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ANU LÄHTEENMÄKI-UUTELA:
ELINTARVIKELAIN SÄÄDÄNNÖN KEHITYS 1985–2005

1 Kokonaiskuva elintarvikelainsäädännöstä vuoden 2006 alussa

1.1 Aluksi

Elintarvikelainsäädännöllä tarkoitetaan nykyisin yleensä elintarvikkeiden turval-
lisuutta ja markkinointia koskevaa erityislainsäädäntöä kuluttajansuojan näkö-
kulmasta.1 Elintarvikelainsäädäntö on vanhaa, mutta juristit eivät ole usein juuri 
kuulleetkaan siitä. Tämä johtuu siitä, että elintarvikelainsäädäntöä soveltavat pää-
osin muut kuin juristit. Nykyisin elintarvikelainsäädännön määrä on merkittävästi 
suurempi kuin alkuperäisen, vuoden 1941 elintarvikelain aikana. Merkittävä osa 
Suomessa voimassa olevasta elintarvikelainsäädännöstä on EY-asetuksia. Lisäksi 
meillä on kansallinen lainsäädäntömme, joka tarkoittaa vuoden 2006 alussa elin-
tarvikelakia ja sen nojalla annettuja alemmanasteisia säädöksiä eli ministeriöiden 
asetuksia. Suurin osa tästä kansallisesta lainsäädännöstä perustuu sekin EY-di-
rektiiveihin. 

EY-lainsäädäntöä ja suomalaista lainsäädäntöä on luettava rinnakkain, jotta saisi 
kokonaiskuvan elintarvikealan sääntelystä. Tämä johtuu siitä, että EY-asetusten 
sisältöä ei toisteta Suomen lainsäädännössä. Uudessa vuoden 2006 maaliskuussa 
voimaan tulevassa elintarvikelaissa on pyritty helpottamaan sääntelyn ymmärtä-
mistä siten, että Suomen laissa viitataan asianomaisiin EY-säädöksiin tarpeellisissa 
kohdissa. Näin on tehty esimerkiksi uuden elintarvikelain 6 §:ssä, joka sisältää 
määritelmät. ’Elintarvike’-kohdassa viitataan EU:n yleisen elintarvikeasetuksen 
2 artiklaan ja ’kuluttaja’-kohdassa yleisen elintarvikeasetuksen 3 artiklan 18 koh-
taan. Samantyylisiä viittauksia käytetään läpi koko lain.

Maa- ja metsätalousministeriön mukaan tilanne on kotimaisten lakien viittaussään-
nöksistä huolimatta tällä hetkellä se, että sääntelyn kokonaisuus jää välttämättä 
hajanaiseksi ja epäselväksi. Ministeriön mukaan sääntelykokonaisuuden hahmot-
taminen jää väistämättä valvontaviranomaisen vastuulle, jonka on ohjeistettava 
se valvonnan kohteille.2 On siten myönnetty, että suomalaisella elintarvikealan 
yrittäjällä, saati aiheeseen perehtymättömällä kuluttajalla, ei ole mahdollisuuksia 
hallita etenkään jatkuvasti lisääntyvää EY-sääntelyä. Totta onkin, että EY-sään-

1 Elintarvikelainsäädäntö on luokiteltu oikeustieteessä osaksi kuluttajansuojaa. Kuluttajansuoja voi-
daan jaotella esimerkiksi tuoteturvallisuuteen, markkinoinnin sääntelyyn, sopimusehtojen sään-
telyyn ja tuotevastuuseen. Elintarvikelainsäädäntö jakautuu näistä kuluttajansuojan osa-alueista 
kahteen eli tuoteturvallisuutta ja kuluttajamarkkinointia koskeviin sääntöihin. Tuotevastuusta tai 
sopimusehdoista ei ole elintarvikkeita koskevia erityissääntöjä. Ks. mahdollista laajempaa määri-
telmää luvusta 3.11.

2 Maa- ja metsätalousministeriö. Selvitys lainsäädännön muutostekijöistä 15.11.2005, s. 13.
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telyä on runsaasti eikä ole helppoa hallita sitä kaikkea rinnakkain Suomen oman 
sääntelyn kanssa. Elintarvikealan yrittäjät hallitsevat näkemykseni mukaan suo-
malaisen lainsäädännön pääosin hyvin. He ovat tottuneet lukemaan sitä ja kysy-
mään siitä Suomen viranomaisilta. Sen sijaan EY-lainsäädäntöön perehtymiselle ei 
vielä ole perinteitä.3 Paremmalle sääntelylle on todellakin tarvetta. Ei voida tyytyä 
tilanteeseen, jossa sääntelyn kokonaisuus väistämättä jää epäselväksi. Tässäkin 
artikkelissa on siten syytä pyrkiä käsittelemään EY:n ja Suomen elintarvikelainsää-
däntöä kokonaisuutena. 

1.2 EY-lainsäädäntö

EY:n elintarvikelainsäädäntö perustuu perustamissopimuksen seuraaviin artik-
loihin:

- maataloutta koskevaan 37 artiklaan, 
- sisämarkkinoita koskevaan 95 artiklaan, 
- kansanterveyttä koskevaan 152 artiklaan tai 
- kuluttajansuojaa koskevaan153 artiklaan.

Usein lainsäädäntö perustuu useampaan artiklaan, esimerkiksi sekä sisämarkki-
noihin että kansanterveyteen. 

EY-asetukset kattavat varsin merkittävän elintarvikelainsäädännön alueen. 
Tärkeimpiä asetuksia ovat muun muassa yleinen elintarvikeasetus4, hygienia-ase-
tukset5, tuleva asetus elintarvikkeiden mikrobiologisista vaatimuksista6, geenitek-

3 Ks. esitys, jossa on systematisoitu EY:n elintarvikelainsäädäntöä suomeksi, Lähteenmäki 2004.
4 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002, annettu 28 päivänä tammikuu-

ta 2002, koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviran-
omaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä.

5 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 852/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 
2004, elintarvikehygieniasta. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 853/2004, an-
nettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasään-
nöistä. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 854/2004 ihmisravinnoksi tarkoitettu-
jen eläinperäisten tuotteiden virallisen valvonnan järjestämistä koskevista erityissäännöistä.

6 Luonnos: Komission asetus elintarvikkeiden mikrobiologisista vaatimuksista.
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niikka-asetukset7, uuselintarvikeasetus8, tuleva elintarvikkeiden ravitsemuksellista 
täydentämistä koskeva asetus9, tuleva ravitsemus- ja terveysväiteasetus10 sekä 
valvonta-asetukset11. Mikäli Suomessa voimassaolevaa sääntelyä halutaan paran-
taa, näitä asetuksia eli niiden valmistelua ja toimeenpanoa tulee parantaa. EY-
asetusten toimeenpano kuuluu Suomen viranomaisille. Toukokuusta 2006 lähtien 
uusi, tuolloin toimintansa aloittava elintarviketurvallisuusviranomainen toimii ylim-
pänä viranomaisena. Paikallisilla viranomaisilla eli kunnilla on käytännössä tärkeä 
rooli implementoinnissa. Näin ollen erityisesti säädösten toimeenpanoa voidaan 
tehostaa Suomessa. Suomella on kuitenkin oma roolinsa myös EY-säädösten val-
mistelussa ja sen laadussa. 

EY-direktiiveistä tärkeimpiä ovat muun muassa pakkausmerkintädirektiivi12 ja 
ravintoarvomerkintädirektiivi13, ravintolisädirektiivi14, erityiselintarvikedirektiivi15 

7 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1829/2003, annettu 22 päivänä syyskuuta 
2003, muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 
(EY) N:o 1830/2003, annettu 22 päivänä syyskuuta 2003, muuntogeenisten organismien jäljitet-
tävyydestä ja merkitsemisestä ja muuntogeenisistä organismeista valmistettujen elintarvikkeiden 
ja rehujen jäljitettävyydestä sekä direktiivin 2001/18/EY muuttamisesta. Komission asetus (EY) 
N:o 65/2004, annettu 14 päivänä tammikuuta 2004, järjestelmän perustamisesta yksilöllisten tun-
nisteiden kehittämiseksi ja osoittamiseksi muuntogeenisille organismeille. Komission asetus (EY) 
N:o 641/2004, annettu 6 päivänä huhtikuuta 2004, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta 
(EY) N:o 1829/2003 koskevista täytäntöönpanosäännöistä, joita sovelletaan uusia muuntogeenisiä 
elintarvikkeita ja rehuja koskeviin lupahakemuksiin, olemassa olevia tuotteita koskeviin ilmoituksiin 
sekä sellaisiin muuntogeenisiin aineksiin, joiden esiintyminen on satunnaista tai teknisesti mahdo-
tonta välttää ja joiden riskinarvioinnin tulokset ovat myönteiset.

8 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 258/97, annettu 27 päivänä tammikuuta 
1997, uuselintarvikkeista ja elintarvikkeiden uusista ainesosista. 

9 Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus vitamiinien, kivennäisaineiden ja eräiden 
muiden aineiden lisäämisestä elintarvikkeisiin. Bryssel 10.11.2003. KOM(2003) 671 lopullinen.

10 Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus elintarvikkeiden ravitsemus- ja terveysväittä-
mistä. Bryssel, 16.7.2003. KOM(2003) 424 lopullinen. 

11 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 882/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 
2004, rehu- ja elintarvikelainsäädännön sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevien sääntö-
jen mukaisuuden varmistamiseksi suoritetusta virallisesta valvonnasta. Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetus (EY) N:o 854/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, ihmisravinnoksi tarkoi-
tettujen eläinperäisten tuotteiden virallisen valvonnan järjestämistä koskevista erityissäännöistä.

12 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/13/EY myytäväksi tarkoitettujen elintarvikkei-
den merkintöjä, esillepanoa ja mainontaa koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä, 
EYVL L 109, s. 29, 6.5.2000.

13 Neuvoston direktiivi 90/496/ETY elintarvikkeiden ravintoarvomerkinnöistä, EYVL L 276, 6.10.1990, 
s. 40.

14 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/46/EY, annettu 10 päivänä kesäkuuta 2002, ra-
vintolisiä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä.

15 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 1999/41/EY, annettu 7 päivänä kesäkuuta 1999, eri-
tyisravinnoksi tarkoitettuja elintarvikkeita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 
annetun direktiivin 89/398/ETY muuttamisesta.
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kaikkine sen nojalla annettuine direktiiveineen sekä lisäainedirektiivit16. Nämä di-
rektiivit ja niiden muutokset on implementoitu Suomen lainsäädäntöön elintarvi-
kelakien muutoksilla tai kotimaisilla ministeriöiden asetuksilla.

1.3 Suomen elintarvikelaki

Suomessa on oma uusi yleinen elintarvikelaki (23/2006), joka nykyään perustuu 
pitkälti EU-säädöksiin.

Elintarvikelaki on yleislaki, joka koskee kaikkia yleiseen kulutukseen tarkoitettuja 
elintarvikkeita. Alun perin elintarvikelaki oli lyhyt puitelaki ja sen nojalla oli annettu 
pääosin tuotteiden ominaisuuksia koskevia säädöksiä. Määräyksiä oli muun muas-
sa elintarvikkeiden koostumuksesta, lisäaineista, vieraista aineista ja pakkausma-
teriaaleista. Nykyään elintarvikelaki on suhteellisen pitkä, 88 pykälää ja noin 30 
sivua. Elintarvikelaki on myös sisällöltään laajentunut ja nykyään siinä käsitellään 
seuraavia asioita:

1 luku: Yleiset säännökset
2 luku: Elintarvikkeita, elintarviketuotantoon käytettäviä eläimiä, elintarvike-

huoneistoja ja alkutuotantopaikkoja koskevat yleiset vaatimukset
3 luku: Elintarvikealan toimijaa koskevat vaatimukset 
4 luku: Viranomaiset ja niiden tehtävät
5 luku: Laboratoriot
6 luku: Elintarvikevalvonta 
7 luku: Hallinnolliset pakkokeinot
8 luku: Maksut 
9 luku: Muutoksenhaku
10 luku: Rangaistussäännökset 
11 luku: Erinäiset säännökset
12 luku: Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset.

Elintarvikelaki on siten laaja ja sisältää sekä aineelliset että prosessuaaliset sään-
nöt. Elintarvikelaki on edelleen ns. puitelaki, ja aineellisissa asioissa tarkempia 
sääntöjä annetaan alemmanasteisilla normeilla. 

16 Neuvoston direktiivi 89/107/ETY, annettu 21 päivänä joulukuuta 1988, elintarvikkeissa sallittu-
ja lisäaineita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä. Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivi,94/36/EY, annettu 30 päivänä kesäkuuta 1994, elintarvikkeissa käytettävik-
si tarkoitetuista väriaineista. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 94/3/EY, annettu 30 
päivänä kesäkuuta 1994, elintarvikkeissa käytettäväksi tarkoitetuista makeutusaineista. Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/2/EY, annettu 20 päivänä helmikuuta 1995, elintarvikkeiden 
muista lisäaineista kuin väri- ja makeutusaineista.
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1.4 Lakia alemmanasteiset säädökset

Kolmantena tärkeänä oikeuslähteiden ryhmänä (EY-lainsäädännön ja suomalai-
sen yleislain lisäksi) elintarvikealaa sääntelevät lakia alemmanasteiset säädökset. 
Alemmanasteiset säädökset ovat pääasiassa joko kauppa- ja teollisuusministe-
riön, maa- ja metsätalousministeriön tai sosiaali- ja terveysministeriön asetuk-
sia. Maa- ja metsätalousministeriö on antanut useimmiten alkutuotantoon liittyviä 
asetuksia, kauppa- ja teollisuusministeriö elintarvikkeiden jalostukseen liittyviä ja 
sosiaali- ja terveysministeriö laitosten hygieniaan liittyviä. Tämä työnjako johtuu 
siitä, että elintarvikkeista on tähän asti säännelty kolmessa eri laissa, joiden toi-
meenpano on jaettu kolmelle ministeriölle. 

Elintarvikelain nojalla on annettu kymmeniä alemmanasteisia säädöksiä. Näistä 
noin 40:ssä on ollut kyse EY:n elintarvikesäädösten voimaansaattamisesta. Lisäksi 
elintarvikelain nojalla on annettu yli 20 säädöstä aloilta, joilla ei ole yhteisölainsää-
däntöä. Näistä osa perustuu kansainvälisen elintarvikestandardeja laativan Codex 
Alimentarius -järjestön standardeihin, esimerkiksi jäätelöä ja juustoja koskevat 
säädökset.17 

Codex Alimentarius -järjestö, ”Codex Alimentarius Commission”, on WHO:n ja 
FAO:n yhteinen elin, joka laatii standardeja elintarvikealalle: ”The Codex 
Alimentarius Commission was created in 1963 by FAO and WHO to develop food 
standards, guidelines and related texts such as codes of practice under the Joint 
FAO/WHO Food Standards Programme. The main purposes of this Programme 
are protecting health of the consumers and ensuring fair trade practices in the 
food trade, and promoting coordination of all food standards work undertaken 
by international governmental and non-governmental organizations.”18 Sääntelyn 
laadinnan maantieteellinen perspektiivi on siten laajempi kuin EU:ssa. Codex 
Alimentariusta ”elintarvikelakia”, voidaan sanoa maailman elintarvikelaiksi. WTO:
n puitteissa tehdyssä SPS-sopimuksessa Codex on nimetty yhdeksi merkittäväk-
si kansain väliseksi standardien kehittäjäksi. WTO:n jäsenmaiden tulee perustaa 
terveydensuojelutoimenpiteensä Codexin standardeihin. Mikäli tiukempia standar-
deja halutaan, ne tulee perustella tieteellisillä seikoilla. Ks. WTO:sta ja Codexista 
3.1.

Muut säädökset ovat puhtaasti kansallisia ja ne koskevat esimerkiksi elintarvik-
keiden ravitsemuksellista täydentämistä suomalaisten erityisiä tarpeita varten. 
Myös pakattua vettä ja kasviksia sekä eräitä elintarvikkeen kanssa kosketukseen 
joutuvia materiaaleja kuten paperia ja kartonkia koskevat kansalliset säännöt.19 

17 HE 53/2005, s. 5.
18 http://www.codexalimentarius.net/web/index_en.jsp
19 HE 53/2005 s. 5.
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Hygienialain nojalla on annettu viitisentoista säädöstä, samoin terveydensuojelu-
lain nojalla on annettu kymmenisen asetusta, joista osa koskee elintarvikkeita.

Alemmanasteiset normit jäävät uuden lain 87§:n 3 momentin mukaan edelleen 
voimaan, kunnes ne muutetaan tai kumotaan. Säädettäväksi tulee muun muassa 
valtioneuvoston asetus elintarvikevalvonnasta.20

Maa- ja metsätalousministeriön mukaan alemmanasteiset säädökset tulevat muut-
tumaan vaiheittain. Esimerkiksi kansalliset hygienia-asetukset uusitaan todennä-
köisesti vuoden 2006 aikana.21 

2 Keskeiset lainsäädäntömuutokset Suomessa vuosina 
1985–2005

Tässä luvussa käsitellään Suomen elintarvikelainsäädännön kehitystä 20 viime 
vuoden aikana. Painopiste on kahdessa muutostilanteessa: tarkimmin käsitellään 
ETA- ja EU-jäsenyyteen liittyviä 1990-luvun uudistuksia sekä maaliskuun alussa 
2006 voimaan tulevaa uudistusta.

2.1 Alkuperäisen elintarvikelain aika 1985–1994

Ensimmäinen elintarvikelaki (526/1941) annettiin sotaolosuhteissa heinäkuussa 
1941. Lain mukaan tarkemmat määräykset lain täytäntöönpanosta ja soveltami-
sesta annettiin asetuksella. Elokuussa 1941 annettiin asetus elintarvikenäyttei-
den ottamisesta (631/1941). Muilta osin elintarvikelaki pantiin täytäntöön vas-
ta 1950-luvulla, jolloin elintarvikeasetus (408/1952) tuli voimaan.22 Alkuperäinen 
elintarvikelaki oli rakenteeltaan puitelaki, jossa oli vain vähän säännöksiä. 
Elintarvikeasetuksessa sen sijaan säännöksiä oli runsaasti.

Elintarvikelain uudistusta valmisteltiin 1980-luvulla.23 Tämä ei vielä johtanut lain-
säädäntötoimiin.24 Vuoden 1941 elintarvikelaki ja vuoden 1952 elintarvikease-
tus olivat siten voimassa vuosina 1985–1994 lähes alkuperäisinä. Muuta tärkeää 

20 HE 53/2005, s. 80.
21 Rahkio 2005.
22 HE 325/1994, s. 2. Vuonna 1977 tehtiin yksi muutos: tullilaboratorion ottamat näytteet tulivat asi-

anomaisille elinkeinonharjoittajille maksullisiksi. Muut muutokset lakiin olivat pieniä teknisiä muu-
toksia. HE 325/1994, s. 3.

23 Vuonna 1982 KTM asetti työryhmän selvittämään tarvetta selventää elintarvikevalvontaorganisaa-
tiota ja sen toimintaa. Työryhmä jätti vuonna 1984 muistionsa, joka sisälsi hallituksen esityksen 
muotoon laaditun ehdotuksen uudeksi elintarvikelaiksi. Muistiosta saatiin 50 lausuntoa, joissa elin-
tarvikelain uudistamista pidettiin välttämättömänä ja työryhmän esittämiä uudistuksia kannatet-
tiin.

24 HE 325/1994, s. 3.
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elintarvikkeisiin liittyvää lainsäädäntöä ennen 1990-lukua olivat lihantarkastusla-
ki (160/1960)25 sekä terveydenhoitolaki (469/1965), jossa olivat yleiseen tervey-
densuojeluun liittyvät elintarvikkeiden käsittely- ja valmistusolosuhteita koskevat 
säännökset. Lisäksi oli olemassa suuri joukko alemmanasteisia säännöksiä.

2.2 1990-luvun uudistukset (ETA- ja EU-jäsenyydet)

1990-luvun uudistukset olivat pitkään valmisteltuja ja odotettuja. Suomen elintar-
vikelainsäädännön uudistaminen juuri 1990-luvulla liittyy EU:ssa samaan aikaan 
tehtyyn uudistukseen. Suomella ei ollut tarpeeksi pakottavia syitä uudistuksiin 
ennen kuin Suomi liittyi Euroopan unioniin ja unioni samalla panosti voimakkaas-
ti elintarvikelainsäädännön kehittämiseen. Elintarvikealan lainsäädäntö oli ennen 
1990-lukua sekä EU:ssa että Suomessa vanhanaikaista. Seuraavassa käsitellään 
Suomen uusi, 1990-luvulla toteutettu kolmen lain järjestelmä.

2.2.1 Uusi elintarvikelaki

KTM asetti vuonna 1993 elintarvikelakitoimikunta 93:n, jonka tehtävänä oli laa-
tia hallituksen esitykseen muotoon kirjoitettu esitys elintarvikelain uudistamiseksi. 
Ehdotusta tehdessään toimikunnan tuli ottaa huomioon erityisesti integraatiokehi-
tyksen vaikutukset.26 Elintarvikelakitoimikunta 93:n mietinnöstä27 saatiin runsaasti 
lausuntoja.

Lausunnon antoivat: ulkoasiainministeriö, oikeusministeriö, sisäasiainministeriö, 
maa- ja metsätalousministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, valtiovarainminis-
teriö, ympäristöministeriö, Elintarvikevirasto, Kuluttajavirasto, Tullihallitus, kulut-
taja-asiamies, Lääkelaitos, lääninhallitukset, Valtion teknillinen tutkimuskeskus/
bio- ja elintarviketekniikka, Kansanterveyslaitos, Eläinlääkintä- ja elintarvikelai-
tos, Kasvintuotannon tarkastuskeskus, Maatalouden tutkimuskeskus, Suomen 
kuntaliitto, Kuluttajat-Konsumenterna, Suomen Kuluttajaliitto, Elintarviketeolli-
suusliitto, Kaupan Keskusliitto, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK, 
Maaseutukeskusten liitto, Keskuskauppakamari, Helsingin kauppakamari, Oy Alko 
Ab, Tupakkatehtaiden Yhdistys, Aikakauslehtien Liitto, Mainostajien Liitto, MTV 
Oy, Sanomalehtien Liitto, Ravitsemusterapeuttien yhdistys, Suomen eläinlääkäri-
liitto, Suomen kemistiliitto, Kuntien terveystarkastajat ja Ympäristö- ja terveysalan 
teknikot, Yhdysvaltojen maatalousministeriö ja EY:n komissio. Vuoden 1995 uusi 
elintarvikelaki syntyi siten periaatteessa laajan keskustelun pohjalta.

25 Laki koski elintarvikkeeksi tarkoitetun lihan tarkastamista ja sen käsittelylle asetettavia hygieenisiä 
vaatimuksia sekä teurastamojen ja muiden liha-alan laitosten hyväksymistä ja valvontaa.

26 HE 325/1994, s. 14.
27 Komiteanmietintö 1994:3.
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Elintarvikelakia koskeva hallituksen esitys annettiin vuonna 1994. Lain tavoitteita 
ei haluttu muuttaa vaan ne pysyivät samoina kuin aikaisemmin. Hallituksen esi-
tyksen 325/1994 mukaan tavoitteena on suojata yleistä terveyttä sekä turvata 
kuluttajia ala-arvoisten elintarvikkeiden myynniltä ja siitä johtuvilta taloudellisilta 
tappioilta.28 Terveyshaitat tarkoittavat elintarvikkeen välittömän tai pitkäaikaisen 
käytön aiheuttamia terveyden häiriöitä, jotka voivat johtua esimerkiksi vierasai-
nejäämistä, lisäaineista, elintarvikkeen pilaantumisesta ja muista sellaisista syistä, 
jotka tekevät elintarvikkeen ihmisravinnoksi sopimattomaksi.29 Ne eivät siis tar-
koita esimerkiksi elintarvikkeiden rasvaisuudesta tai suolaisuudesta aiheutuneita 
sairauksia. Näitä ei ole vielä Suomessa katsottu voitavan ehkäistä elintarvikelain-
säädännöllä. (Ks. jäljempänä luku 3.11. elintarvikelainsäädännön mahdollisista tu-
levaisuuden tehtävistä.)

Mainitun hallituksen esityksen mukaan käytäntö oli osoittanut, että aikanaan valittu 
ratkaisu yleisluonteisesta puitelaista oli osoittautunut pitkään toimivaksi. Vuoteen 
1993 mennessä vuoden 1940 elintarvikelain nojalla oli annettu 70 erityyppistä sää-
döstä. Vanha laki ei siten ollut hallituksen esityksen mukaan ollut esteenä teknisen 
lainsäädännön kehittämiselle.30 Vanha laki ei ehkä ollut erityisen hyvä. Koska se 
ei silti suorastaan toiminut esteenä kehitykselle, elintarvikelakia ei olisi ollut aivan 
pakko kansallisista syistä uudistaa. Siksi sitä ei uudistettukaan ennen kuin ETA-so-
pimus vaati. Uudistuksen taustatekijöiksi hallituksen esityksessä nimetään ETA-so-
pimuksesta aiheutuvat velvoitteet31: ETA-sopimuksesta aiheutui vientitarkastusvel-
vollisuus, velvollisuus saattaa kotimaan valvonta maksujen osalta samaan asemaan 
tuontituotteiden kanssa ja valvontavelvoitteita koskevia täsmennyksiä, muun mu-
assa tutkimuslaitosten pätevyysvaatimukset, ja velvollisuus laatia valtakunnallinen 
elintarvikevalvontaohjelma.

Eduskunta lähetti hallituksen esityksen joulukuussa 1994 talousvaliokunnan kä-
siteltäväksi. Talousvaliokunta kuuli jälleen eri tahoja ja sai mietintönsä valmiiksi. 
Talousvaliokunta ehdotti pieniä tarkennuksia hallituksen esitykseen.

Valiokunnassa olivat kuultavina vanhempi hallitussihteeri Antti Toivonen kaup-
pa- ja teollisuusministeriöstä, ylitarkastaja Veli-Mikko Niemi sosiaali- ja ter-
veysministeriöstä, apulaisosastopäällikkö Olli Sorvettula maa- ja metsätalous-
ministeriöstä, lakimies Teija Peltola Kuluttajavirastosta, johtaja Kalevi Salminen 
Elintarvikevirastosta, johtaja Seppo Heiskanen Elintarviketeollisuusliitosta, pääsih-
teeri Leena Simonen Suomen Kuluttajaliitosta, toiminnanjohtaja Gun Väyrynen 
Kuluttajat-Konsumenterna ry:stä, neuvotteleva lakimies Aila Lind Suomen 
Kuntaliitosta, toimitusjohtaja Osmo Laine Suomen Päivittäistavarakauppojen yh-
distyksestä, kaupungineläinlääkäri, laboratorion päällikkö Maija Hatakka Suomen 

28 HE 325/1994, s. 9. 
29 HE 325/1994, s. 16.
30 HE 325/1994, s. 9.
31 HE 325/1994, s. 8.
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Eläinlääkäriliitosta, johtaja Heikki Pyysalo Tullilaboratoriosta ja puheenjohtaja 
Leena Panula Ympäristö- ja terveysalan tekniset ry:stä.

Eduskunta hyväksyi ehdotetut lait ja elintarvikelaki siten uudistui, ensimmäistä 
kertaa 50 vuoteen. Uusi laki tuli voimaan vuoden 1995 alussa. Seuraavassa uu-
den elintarvikelain sisältämät tärkeimmät muutokset aiempaan tilanteeseen verrat-
tuna:

1) Lainsäädännön kodifi ointi 

Vuoden 1995 elintarvikelaki kumosi vuodelta 1941 olevan elintarvikelain ja sen 
nojalla annetun elintarvikeasetuksen niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen. 
Aikaisemmassa elintarvikelaissa ja -asetuksessa olevat säännökset koottiin uuteen 
lakiin.

Alkuperäinen elintarvikelaki oli rakenteeltaan puitelaki, jossa oli vain vähän sään-
nöksiä. Elintarvikeasetuksessa sen sijaan säännöksiä oli runsaasti. Uusi elintar-
vikelaki kirjoitettiin siten, että sen täytäntöönpanemiseksi ei välittömästi tarvita 
asetuksen säännöksiä. Laki oli edelleen puitelaki, mutta menettelyt ja muut yksi-
tyisten ja kuntien toimiin vaikuttavat säännöt pyrittiin luettelemaan tyhjentävästi 
lain tasolla. Tällä pyrittiin parantamaan ja selkeyttämään eri osapuolten oikeus-
suojaa. 32

2) Elintarvikelain soveltamisalan muutokset

Vuoden 1995 lakia sovellettiin yhdenmukaisesti riippumatta siitä, onko elintarvike 
tarkoitettu maastavietäväksi tai kotimaan markkinoille. Vientitavaran tarkastus-
velvollisuus laajensi kotimaisen valvontaorganisaation vastuuta ja tehtäviä, mikä 
edellytti vastaavan korvauksen saamista tietyistä valvontatoiminnoista ja oli hal-
lituksen esityksen mukaan yhtenä perusteena elintarvikevalvonnan tutkimusten 
saattamiseksi maksulliseksi.33 Laki koski eräiltä osin myös kauttakulkutavaraa. 
Aikaisempaa lakia sovellettiin vain Suomessa myytäviin elintarvikkeisiin.

Vuoden 1995 lain soveltamisalan piiriin tuli myös myymistarkoituksessa tapahtu-
van luovutuksen lisäksi muunkinlainen elintarvikkeiden luovutus eli vastikkeeton 
luovutus, esimerkiksi maistiaisten antaminen.

Vuoden 1995 lain soveltamisala laajeni koskemaan elintarvikkeiden markkinointia, 
ja markkinoinnin valvojaksi määrättiin ensi sijassa Elintarvikevirasto. Elintarvikkeiden 
mainonta ja siihen rinnastettava markkinointi ja muu myynninedistämistoiminta oli 
aikaisemmin kuluttajansuojalain (38/1978) soveltamisen varassa. Ottaen huomioon 

32 HE 325/1994, s. 11.
33 HE 325/1994, s. 11.
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elintarvikkeiden mainonnan arvioinnissa tarvittava erityisasiantuntemus ja kulutta-
jalle myytäväksi tarkoitettujen elintarvikkeiden merkintöjä, esillepanoa ja mainon-
taa koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annettu neuvoston di-
rektiivi (79/112/ETY), myös mainonnan sääntely tuli saattaa elintarvikelain piiriin.34 
Terveysväitteitä koskeva kohta oli ongelmallinen. Päädyttiin kieltämään väitteet, 
joilla viitataan sairauden ehkäisemiseen, hoitamiseen tai parantamiseen (6 §).

Vuonna 1995 lain soveltamisalaa myös supistettiin yhdestä kohtaa. Yleiset käyttö- 
ja kulutustarvikkeet siirrettiin pois elintarvikelain soveltamisalasta ja yleisen tuo-
teturvallisuuslain alaisuuteen.35 Lakia sovellettiin edelleen elintarvikkeen kanssa 
kosketuksiin joutuviin tarvikkeisiin, muttei siis enää muihin kulutustarvikkeisiin.

Elintarvikelain soveltamisala kattoi ennen vuotta 1995 elintarvikkeiden lisäksi suu-
ren määrään yleisiä käyttö- ja kulutustarvikkeita. Tuoteturvallisuuslain voimaantulon 
jälkeen rajanveto tuoteturvallisuuslain tarkoittamien kulutustavaroiden ja elintarvi-
kelain tarkoittamien käyttö- ja kulutustarvikkeiden välillä oli tuonut hallinnollisia ja 
aineellisoikeudellisia ongelmia. Soveltamisaloja oli siis selvennettävä.36

Näiden kaikkien soveltamisalan rajausten voidaan todeta olleen selkeyden ja yh-
denvertaisuuden kannalta tarpeellisia. Ne oli jo korkea aika tehdä, ja olisi pitänyt 
tehdä ilman EU:takin.

3) Omavalvontavelvollisuuden asettaminen

Elintarvikealan toimijoille asetettiin velvollisuus olla perillä toimintansa kriittisistä 
kohdista. Sitä tarkoitusta varten kaikilla toimijoilla tulee olla kirjallinen omavalvon-
tasuunnitelma. (Ks. omavalvonnasta lisää luku 3.5. Uudet sääntelykeinot.)

4) Tutkimuslaitosten laatujärjestelmät

Valvontaan osallistuvien elintarviketutkimuslaitosten on pääsääntöisesti osoitet-
tava kansainvälisten vaatimusten mukaisesti pätevyytensä. Koska tutkimuslaitok-
sille asetettavista vaatimuksista oli säädelty kattavasti EY-tasolla, Suomen 1995 
elintarvikelakiin kirjoitettiin ainoastaan yleiset säännökset vaadittavasta laatujär-
jestelmästä ja laboratorion velvollisuudesta osallistua järjestettäviin pätevyystes-
tauksiin.

Tämä tarkoittaa sitä, että elintarvikevalvontaa suorittavaksi tutkimuslaitokseksi 
voidaan määrätä vain valvontadirektiivin täydennysdirektiivin 3 artiklassa määrätyn 
pätevyyden osoittanut laboratorio. Sen pätevyyden voi taas osoittaa sellainen arvi-

34 HE 325/1994, s. 10.
35 HE 325/1994, s. 9.
36 HE 325/1994, s. 9.
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ointielin, joka täyttää direktiivin 4 artiklassa olevat vaatimukset. Valvontadirektiiviä 
täydentävä direktiivi antaa selkeät ja yksityiskohtaiset ohjeet siitä, millaisia laatu-
vaatimuksia virallisilta tutkimuslaitoksilta edellytetään. Valvontadirektiivin täyden-
nysdirektiivi edellyttää, että virallinen tutkimuslaitos täyttää EN 45001 standardis-
sa määrätyt yleiset vaatimukset. Laatujärjestelmän pohjan muodostaa laborato-
rion oma laatukäsikirja, johon laboratorio kirjaa ja kokoaa laatujärjestelmänsä ja 
sen ylläpitoon tarvittavat erityisohjeet. Tutkimuslaitoksen pätevyyden arvioinnissa 
on direktiivin mukaan noudatettava EN 45002 standardin vaatimuksia. Pätevyyden 
osoittamisen osana on velvollisuus osallistua laboratorioille järjestettäviin inter-
kalibrointitutkimuksiin, joita käytännössä voidaan järjestää esimerkiksi pohjois-
maisena yhteistyönä. Analyysitoiminnassaan virallisten laboratorioiden on mikäli 
mahdollista käytettävä määritysmenetelmiä, jotka on tutkittu laboratorioiden väli-
sissä menetelmätutkimuksissa (kollaboratiiviset tutkimukset).37

Laboratorioiden oli täytettävä EU:n valvontadirektiivin vaatimukset viimeistään 
1.11.1998. Mittatekniikan keskus vastaa akkreditointitoiminnan järjestämisestä 
Suomessa. Virallisen tutkimuslaitoksen asemaa haluavan laboratorion on haettava 
Mittatekniikan keskukselta akkreditointia pätevyydelleen ja tutkimusmenetelmille, 
jotka se haluaa mainittavan pätevyysalueessaan. Elintarvikevirastolle jäi muodol-
linen määräysvalta. Se hyväksyi 1995 lain 14 §:n mukaan laboratorion viralliseksi 
tutkimuslaitokseksi.38

5) Valvonnasta perittävät maksut

Vuoden 1941 lain tarkoittamista tullilaboratorion tekemistä eli tuontielintarvikkeita 
koskevista tutkimuksista perittiin elinkeinonharjoittajalta maksu. Sen sijaan kun-
nallisten valvontaviranomaisten teettämistä eli kotimaisia elintarvikkeita koske-
vista tutkimuksista ei peritty maksua. Elintarvikevalvonnasta perittävät maksut 
yhdenmukaistettiin vuoden 1995 lailla siten, että laboratoriotutkimuksista alettiin 
periä elinkeinonharjoittajalta todellisten kustannusten mukainen maksu myös ko-
timaassa tuotetulta tavaralta.39 Taustalla olivat ETA-sopimuksen vaatimukset.

6) Suunnittelu

Vuonna 1995 otettiin käyttöön vuosittain tehtävät valtakunnalliset elintarvikeval-
vontaohjelmat. Niiden tarkoitus oli tukea pitkän tähtäyksen suunnittelua. Ne oli 
tarkoitus sovittaa yhteen Euroopan unionin komission vuosittain antamien ohjei-
den ja suositusten kanssa.

37 Vuoden 1995 lain 4 luku. 
38 HE 325/1994, s. 25–26.
39 HE 325/1994, s. 11.
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7) Uudistetut pakkokeino- ja rangaistussäännökset

Elintarvikelain pakkokeinojärjestelmä ei tuntenut aiemmin uhkasakoin tehostet-
tuja käskyjä ja kieltoja. Ne otettiin nyt käyttöön. Pakkokeinojen tulee hallituksen 
esityksen mukaan olla oikeassa suhteessa riskin suuruuteen siten, että suurem-
man vaaran uhatessa voidaan ryhtyä ankarampiin toimenpiteisiin. Hallituksen esi-
tyksen mukaan rangaistukset olivat käytännössä menettäneet yleisestävän tai eri-
tyisestävän vaikutuksensa. Ikivanhan lain rangaistussäännöksiä ei ollut hallituksen 
esityksen mukaan käytännössä juuri sovellettu. Uudessa laissa haluttiin korostaa 
sitä, että valvontaviranomaisen tulisi huolella punnita, olisiko asia saatettava ri-
kosoikeudelliseen syyteharkintaan. Syytetoimiin ryhtyminen oli ollut kovin har-
vinaista, vaikka luopumisharkintaan ei rikoksen tai rikkomuksen laatu mitattuna 
taloudellisilla arvoilla tai aiheutetulla vaaralla ja tähän oikeuttavan nimenomaisen 
säännöksen puuttuessa olisi hallituksen esityksen mukaan välttämättä ollut laillisia 
perusteita.40 

2.2.2 Hygienialaki

Myös eläinperäisiä elintarvikkeita koskeva erityissääntely uudistettiin 1990-luvulla. 
Hallituksen esitykset annettiin vuonna 1994. Säädettiin munavalmistehygienialaki 
517/1994, maitohygienialaki 671/1994, lihahygienialaki 511/1994 ja kalahygienia-
laki 330/1994.41 Nämä kaikki perustuivat vastaaviin direktiiveihin. Lait kumottiin 
pian yhdellä hygienialailla 1195/199642, joka tuli voimaan 1997 alusta. 

Hygienialakia sovellettiin eläimistä saatavien elintarvikkeiden käsittelyyn, elin-
tarvikehygieenisiin laatuvaatimuksiin, valvontaan ja tarkastuksiin ennen elintar-
vikkeiden vähittäismyyntiä. Lakia sovellettiin myös toisesta EU:n jäsenvaltiosta 
Suomeen toimitettujen eläimistä saatavien elintarvikkeiden valvontaan niin sano-
tuissa ensisaapumispaikoissa.

Uuden hygienialain tarkoitus oli yhdenmukaistaa maksujärjestelmää, päätösvallan 
siirtoa, oikeusturvaa sekä pakkotoimia koskevat säännökset. Lisäksi se on mah-
dollistanut EY:n antamien eläimistä saatavia elintarvikkeita koskevien hygienia-
määräysten voimaansaattamisen sekä kansallisten hygieniamääräysten antami-
sen silloin, kun asia ei kuulu EY:n lainsäädännön piiriin.43

40 HE 325/1994, s. 9.
41 Lait tulivat voimaan Suomen ETA-jäsenyyden alusta 1 heinäkuuta 1994, paitsi maitohygienialaki, 

joka tuli voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995. 
42 Laki eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieniasta 1195/1996.
43 HE 206/1996, s. 1. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eläimistä saatavien elintarvikkeiden elin-

tarvike hygieniasta.
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Hygienialain nojalla annettiin asetus eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintar-
vikehygieniasta sekä 8 horisontaalista maa- ja metsätalousministeriön päätöstä 
tai asetusta, jotka koskevat muun muassa ensisaapumis- ja vierasainevalvontaa, 
tutkimuslaboratorioita sekä valvontahenkilöstön pätevyyttä. Lisäksi hygienialain 
nojalla on annettu yli 30 liha-, maito-, kala- ja munahygieniaa koskevaa maa- ja 
metsätalousministeriön päätöstä ja asetusta. Ministeriön asetuksilla ja päätöksillä 
on pantu täytäntöön vastaava EY-lainsäädäntö.44

2.2.3 Terveydensuojelulaki

Uusi terveydensuojelulaki tuli voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995. Lailla ku-
mottiin vuodelta 1965 peräisin oleva terveydenhoitolaki. Terveydensuojelulaki 
oli terveydensuojelua koskeva yleislaki, jossa elintarvikkeiden lisäksi säädetään 
muun muassa uima- ja talousvesistä, jätteistä ja jätevedestä sekä asuntojen ja 
muiden oleskelutilojen terveydellisistä vaatimuksista. Terveydensuojelulaki koski 
kasviperäisten elintarvikkeiden tuotantoa sekä kaikkien elintarvikkeiden käsittelyä 
suurkeittiössä ja vähittäismyyntiä. Lain elintarvikehygieniaa koskevat säännökset 
sijaitsivat 8 luvussa. Lisäksi elintarvikehuoneiston ilmoituksenvaraisuudesta sää-
dettiin lain 4 luvussa.

Terveydensuojelulain nojalla on annettu ilmoituksenvaraista toimintaa sekä yleistä 
elintarvikehygieniaa koskevia tarkempia määräyksiä terveydensuojeluasetuksella 
(1280/1994). Lisäksi sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella tai päätöksellä on 
säädetty muun muassa elintarvikkeiden myynnistä ulkotilassa, ruokamyrkytysten 
seurannasta ja ilmoituksista, elintarvikkeiden kuljetusoloista sekä hygieniaosaa-
misesta.45

2.2.4 Kokoavaa tarkastelua 1990-luvun muutosten merkityksestä ja taustalla olleista 
erimielisyyksistä

1990-luvun uudistusten jälkeen elintarvikevalvonta perustui pääosin kolmeen eri 
lakiin. Nämä olivat elintarvikelaki (361/1995), eläimistä saatavien elintarvikkei-
den elintarvikehygieniasta annettu laki (1195/1996, hygienialaki) sekä terveyden-
suojelulaki (763/1994). Elintarvikkeiden laatuun liittyvää valvontaa toteutettiin 
myös Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta anne-
tun lain (1100/1994) nojalla. Eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta annettu laki 
(1192/1996) koski EU:n ulkopuolelta tuotavien eläimistä saatavien elintarvikkei-
den rajatarkastusta. Suomi oli siirtynyt EU-aikaan.

44 HE 53/2005, s. 5.
45 HE 53/2005, s. 5–6.
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Talan mukaan miltei kaiken merkittävän lainsäädännön syntymisen taustalla on 
sen laadintaan osallistuneiden toimijoiden erimielisyys.46 Lain tavoitteenasette-
lu määräytyy dynaamisessa prosessissa, jossa on saatava aikaan tietynasteinen 
yhteisymmärrys ja enemmistöpäätös.47 Vuoden 1995 elintarvikelain lausuntovai-
heessa oli tullut esiin erisuuntaisia intressejä, joilla mahdollisesti oli myöhemmin 
osuutensa lain toteutumiseen ja vaikutuksiin.

Kaupan keskusliitto, Keskuskauppakamari ja Elintarviketeollisuusliitto katsoivat jo 
vuonna 1994, että koko elintarvikekenttää koskeva lainsäädäntö olisi tullut uusia 
samalla kertaa. Kaupan keskusliiton mukaan hajanainen hallinto on jo sinällään 
kaupan tekninen este.48 Maa- ja metsätalousministeriö puolestaan korosti lausun-
nossaan, että elintarvikelaki on vain yksi elintarvikkeita säätelevä laki muiden jou-
kossa ja tämän tulisi näkyä suoraan lakitekstistä.49 Tämä johtunee siitä, että maa- 
ja metsätalousministeriö hallinnoi hygienialakia ja halusi korostaa sen tärkeyttä ja 
omaa asemaansa sen toimeenpanijana. Myöhemmin vuonna 2006 elintarvikelain-
säädäntö uusittiin kokonaan, säädettiin yksi laki ja perustettiin yksi virasto.

Valtiovarainministeriö olisi vuonna 1995 halunnut avata valvontaan kuuluvat tar-
kastukset kilpailulle. Valtiovarainministeriön mielestä olisi ollut myös mahdollista 
siirtää kuntien vastuulla oleva markkinavalvonta valtion viranomaisten tehtäväksi. 
Joka tapauksessa paikallista, alueellista ja valtakunnallista asiantuntemusta olisi 
kerättävä yhteen synergiaetujen saavuttamiseksi.50 Valvonnan moniportaisuus jäi 
lakiin. Kunnissa tapahtuvan valvonnan parantamiseen pyrittiin kiinnittämään huo-
miota, kun kuntien laatujärjestelmät ja valvontasuunnitelmat tulivat lakiin myö-
hemmin vuonna 2006. Tarkastuksia ei ole tähän mennessä kilpailutettu eikä ul-
koistettu, vaan kunnan viranomaiset hoitavat ne.

Elintarviketeollisuusliitto katsoi lausunnossaan, että laki on kirjoitettu valvovasta 
viranomaisnäkökulmasta. Liitto toivoi viranomaisten ohjaus- ja neuvontavelvoit-
teita koskevan luvun lisäämistä lakiin.51 Myös Suomen Kuluttajaliitto katsoi, että 
valvonnan ohella viranomaisen tehtävä on nimenomaan ohjaus.52 Teollisuuden 
ja viranomaisen suhteessa on perinteisesti korostunut yhteistyöstrategia, mihin 
teollisuus on ilmeisen tyytyväinen. (Ks. viranomaisten roolista 3.6. ja 3.7. sekä 
sääntelyn kohdetahojen roolista 3.8.)

Lain soveltamisalan laajentamisesta markkinointiin sekä terveysväitteistä esitettiin 
monia mielipiteitä. Kaupan keskusliitto, Keskuskauppakamari ja Elintarviketeolli-

46 Tala 2005 a, s. 35.
47 Tala 2005 c, s. 229.
48 HE 325/1994, s. 14.
49 HE 325/1994, s. 14.
50 HE 325/1994, s. 14.
51 HE 325/1994, s. 14.
52 HE 325/1994, s. 14.
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suusliitto vastustivat mainonnan sääntelyä elintarvikelaissa. Kuluttaja-asiamies 
kannatti elintarvikelain laajentamista koskemaan myös elintarvikkeiden mainon-
taa. Soveltamisala laajeni vastustuksesta huolimatta.

Terveysväitteistä oli eri mielipiteitä jo 1990-luvulla. Aikakauslehtien Liitto, 
Mainostajien Liitto, MTV Oy ja Sanomalehtien Liitto edellyttivät lisäksi erityisesti 
sanan ’mielikuva’ poistamista säännöstekstistä. Kyse oli siitä, että elintarvikkeista 
ei saa antaa lääkkeellistä mielikuvaa. Aikakauslehtien Liitto vaati myös terveyteen 
liittyviin ominaisuuksiin viittaamisen sallimista.53 Ei ole yllättävää, että mainostajat 
haluavat mahdollisimman vähän rajoituksia markkinointikeinoihinsa. Lopullisesta 
laista sana ’mielikuva’ poistettiin ja lakiin tuli lause ”Terveyteen liittyvien väittä-
mien ja lääkkeellisten tietojen antaminen elintarvikkeesta tai sellaisiin tietoihin 
viittaaminen on kielletty, jollei toisin määrätä”54. Myöhemmin vuonna 2001 lause 
muutettiin. Sen jälkeen se kuului ”Ihmisen sairauksien ennalta ehkäisemiseen, hoi-
tamiseen tai parantamiseen liittyvien ominaisuuksien esittäminen elintarvikkeesta 
tai sellaisiin tietoihin viittaaminen on kielletty, jollei toisin säädetä”. Nykyään lau-
setta tulkitaan niin, että sairauden riskin vähenemistä koskeva väite on sallittu. 
Uuden elintarvikelain 9 §:ssä lause kuuluu ”Elintarvikkeella ei saa esittää olevan 
ihmisen sairauksien ennalta ehkäisemiseen, hoitamiseen tai parantamiseen liit-
tyviä ominaisuuksia eikä viitata sellaisiin tietoihin, ellei muualla lainsäädännössä 
toisin säädetä”.

Omavalvonta oli vaikea asia ja lakiin haluttiin täsmennyksiä. Oikeusministeriö 
esitti, että velvoitteet voisivat näkyä suoraan laista. Elintarvikevirasto esitti, että 
lain edellyttämät ’kriittiset kohdat’ tulisi määritellä. Sosiaali- terveysministeriö ja 
maa- ja metsätalousministeriö huomauttivat taas omasta asemastaan ja totesivat 
terveydensuojelulain ja hygienialain mukaan jo suoritettavan omavalvontaa. Elin-
tarviketeollisuusliitto esitti omavalvonnan jättämistä elintarvikelaista pois, koska 
siitä on jo säännelty terveydensuojelulaissa. Vaihtoehtoisesti teollisuus kannatti 
määrittelyn tekemistä alemmanasteisen normin kautta, koska määrittely saattaa 
muuttua.55 Teollisuuden toiveita ei tällä kertaa toteutettu vaan omavalvontavelvol-
lisuus päätettiin tietoisesti ajaa läpi laintasoisena, vaikka sen sisältö tuntui jäävän 
hieman epäselväksi. (Ks. omavalvonnasta 3.5.)

Elintarvikevalvonnan maksullisuus herätti kaikkein eniten keskustelua. Kuntaliitto 
katsoi, että maksullisuus tulisi rajoittaa lupa- ja ilmoitusasioihin ja elinkeinonhar-
joittajan tai yksittäisen kuntalaisen pyytämiin suorituksiin. Ulkoasiainministeriön ja 
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry:n mielestä kustannukset tulisi 
kattaa verovaroin. Maa- ja metsätalousministeriö katsoi, että tuonnin ja kotimaan 
valvonnan yhdenmukaistaminen ei edellytä koko valvonnan saattamista maksul-
liseksi. Vaihtoehtoina maa- ja metsätalousministeriö esitti yhtenä mahdollisuute-

53 HE 325/1994, s. 15.
54 Elintarvikelaki 361/1995 6 §.
55 HE 325/1994, s. 15.
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na sitä, että tullilta poistettaisiin oikeus periä maksu tuontielintarvikkeiden tutki-
muksesta. Elintarviketeollisuusliitto ja Keskuskauppakamari katsoivat, että maksu 
voitaisiin periä vain elinkeinonharjoittajan pyytämistä suoritteista. EY:n komissio 
kehotti huolehtimaan siitä, että maksullisuuden toteuttamisessa ei muodostu dis-
kriminoivaa käytäntöä.56 Valvonnan yleinen ja laaja maksullisuus toteutettiin edel-
lä mainituista vastusteluista huolimatta.

2.3 Uusi elintarvikelaki 2006 alkaen

Vuosina 1995–2005 elintarvikelakiin tehtiin pari täsmennystä koskien mm. ter-
veysväitteitä (6 §) ja maksuja (24 §). Vuoden 2006 alussa elintarvikelainsäädäntö 
uudistui toisen kerran merkittävästi. Seuraavassa esitetään uudistuksen tausta-
tekijät ja valmisteluvaiheet ja sen jälkeen selostetaan uudistuksen olennainen si-
sältö.

2.3.1 Taustaa vuoden 2006 uudistukselle

Elintarvikelainsäädäntöä päätettiin uudistaa toisen kerran merkittävästi jo 2000-
luvun alussa, kun kymmenen vuotta oli kulunut aikaisemmasta uudistuksesta.

Maa- ja metsätalousministeriön57 mukaan uuden lain tarpeeseen ja muotoiluun 
olivat osallisena seuraavat neljä tekijää:

- kolmen lain kokemukset
- uusi EU-lainsäädäntö
- perustuslaki
- elintarvikevalvonnan kehittäminen.

Elintarvikelainsäädännön tavoitteita ei edelleenkään haluttu muuttaa. Hallituksen 
esityksen 53/2005 mukaan elintarvikelainsäädännön tarkoituksena on varmistaa 
kuluttajien terveydellinen ja taloudellinen turva. Näiden tavoitteiden toteutumi-
nen edellyttää, että toimijat ottavat osaltaan vastuun elintarvikkeiden turvallisuu-
den varmistamisesta ja muusta määräysten mukaisuudesta. Uudistuksen tausta-
tekijöinä mainittiin uudistuva EY-lainsäädäntö, varautuminen tulevaisuuden elin-
tarviketurvallisuushaasteisiin, eräät elintarvikevalvonnan toteuttamisessa havaitut 
epäkohdat sekä Suomen perustuslaki, jotka edellyttivät elintarvikelainsäädännön 
uudistamista.

56 HE 325/1994, s. 16.
57 Veli-Mikko Niemi, 16.6.2005.
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Suomen elintarviketurvallisuuden tilaa voidaan tuoreen hallituksen esityksen mu-
kaan eri mittareilla arvioituna pitää kohtuullisen hyvänä. Joitakin puutteita on to-
dettu erityisesti eläimistä saatavia elintarvikkeita käsittelevien laitosten hygienia-
tasossa.58

Hallituksen esityksen mukaan esimerkiksi salmonellan tai kampylobakteerin esiin-
tyvyys suomalaisissa elintarvikkeissa on alhainen eikä torjunta-aine- tai lääkejää-
miä juuri löydy. Tuontielintarvikkeisiin liittyy riskejä, mutta ne havaitaan kohden-
netulla tuontivalvonnalla. Ympäristömyrkkyjen ja raskasmetallien kokonaissaanti 
on alhainen. Hallituksen esityksen mukaan ruokamyrkytysten seurantajärjestel-
mää on uusittu ja eläintauteja on torjuttu pitkäjänteisesti. Kuluttajat luottavat 
viralliseen elintarvikevalvontaan.59 Tältä kannalta valvonta on siis kunnossa.

Varsinaisten turvallisuusongelmien sijaan valvonnassa oli havaittu huomattavia 
ongelmia erityisesti yhdenvertaisuuden ja kustannusten näkökulmasta. Valvojia 
oli liian vähän eivätkä kaikki olleet asiantuntevia. Valvonta tuli silti melko kalliik-
si. Valvonnan maksullisuus oli toteutettu sekavasti ja epätasa-arvoisesti. Joitakin 
maksuja jätettiin kunnissa perimättä, eivätkä maksut kohdistuneet tasapuolisesti 
eri alojen toimijoihin. Oli havaittu, että jotkin maksulliset suoritteet toteutettiin 
laadukkaammin kuin muut.60 Nämä ongelmat olivat olennainen syy sille, että elin-
tarvikelainsäädäntöä päätettiin 2000-luvulla parantaa.

Kuntien valvontayksiköt ovat kooltaan pieniä, keskimäärin 3-4 henkilöä. Hallituksen 
esityksen mukaan pieneen yksikköön on vaikea saada sitä asiantuntemusta, jota 
nykyään vaaditaan. Tehtäväkentän vaikeutuminen johtuu siitä, että tuotanto- ja 
jakelutekniikat kehittyvät, kulutustavat muuttuvat, ylikansallinen lainsäädäntö uu-
distuu ja uusia uhkia elintarviketurvallisuudelle ilmaantuu.61

Elintarvikevirasto on arvioinut vuosina 1998–2002 kunnallisen elintarvikevalvonnan 
riittävyyttä. Viiden vuoden ajan voimavaratilanne on pysynyt hyvin samanlaisena: 
valvontaan käytetty työpanos on ollut 258–283 henkilötyövuotta ja työpanostarve 
345–366 henkilötyövuotta.62 Vuonna 2002 vain 63 prosenttia sellaisista kohteista 
tarkastettiin, jotka tulisi tarkastaa vähintään kerran vuodessa.63 Elintarvikevirasto 
on lähettänyt kunnille muistutuksia, mutta ymmärrettävästi niillä ei ole tehoa ra-
hanpuutteen vuoksi. Kokonaisuudessaan valtion ja kuntien elintarvikevalvonnan 
menot vuodessa olivat 30 miljoonaa euroa.64

58 HE 53/2005 s. 17.
59 HE 53/2005, s. 17.
60 HE 53/2005, s. 18–19.
61 HE 5/2005, s. 18.
62 HE 53/2005, s. 18.
63 HE 53/2005, s. 19.
64 HE 53/2005, s. 18.
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Vuonna 1995 voimaan tullut kaikkia elintarvikealan yrittäjiä koskeva omavalvon-
tavelvoitekaan ei ollut täysin toteutunut. Vuonna 2002 omavalvontasuunnitelma 
oli vain 78 prosentilla valvontakohteista. Hallituksen esityksen mukaan omaval-
vonnan valvonta ja yrittäjien neuvonta ovat tärkeitä viranomaisvalvonnan keinoja, 
jotka kärsivät helposti voimavaroja leikattaessa. Viranomaiset ja elintarvikealan 
toimijoita edustavat tahot olivatkin käynnistäneet yhteishankkeita omavalvonnan 
tason ja tehokkuuden parantamiseksi.65

Laboratorioidenkin osalta oli havaittu ongelmia. Kolmessa eri laissa oli ollut labo-
ratorioihin kohdistuvia kirjavia vaatimuksia. Tästä oli aiheutunut sekaannusta ja 
päällekkäistä työtä sekä laboratorioille että viranomaisille. Ilman säädettyä päte-
vyyttä toimivien laboratorioiden tekemisiin oli ollut vaikea puuttua, kun laboratori-
oiden valvontatehtävää ei selvästi ollut osoitettu millekään taholle.66

Tiivistäen voidaan sanoa, että oli tullut aika paikata niitä aukkoja, joita 1990-luvun 
uudistuksessa oli lakeihin jäänyt. Ongelmat oli huomattu kymmenen vuoden ko-
kemuksen perusteella. Lisäksi uusi perustuslaki piti ottaa huomioon.

2.3.2 Uuden lain valmisteluprosessi

Maa- ja metsätalousministeriö asetti 16.1.2003 työryhmän, jonka tehtävänä oli 
valmistella ehdotus yhdeksi elintarvikevalvontaa koskevaksi laiksi ja sen perus-
telumuistioksi. Lain tuli yhdistää elintarvikelain (361/1995), eläimistä saatavien 
elintarvikkeiden elintarvikehygieniasta annetun lain (1195/1996) ja elintarvike-
huoneistoja koskevilta osin terveydensuojelulain (763/1994) säännökset yhdeksi 
kokonaisuudeksi. Valmistelussa tuli ottaa huomioon EY:n elintarvike- ja rehuval-
vontaa koskeva säädöskehitys. Valmistelu tuli tehdä siten, että maa- ja metsäta-
lousministeriön, kauppa- ja teollisuusministeriön sekä sosiaali- ja terveysministe-
riön väliseen toimivallan jakoon ei puututa. Tämä oli melko merkittävä rajoitus, ja 
jotkin tahot vaativatkin myöhemmissä lausunnoissaan, että koko elintarvikelain-
säädäntö tulisi uudistaa yhdellä kertaa ja että hajanaisesta hallinnosta (eri minis-
teriöt) olisi luovuttava.

Työryhmä kuuli esitystä valmistellessaan laajalti sidosryhmiä ja käytännön valvon-
taa suorittavia. Työryhmä jätti hallituksen esityksen muotoon laaditun muistion-
sa maa- ja metsätalousministeriölle syksyllä 2004.67 Työryhmän esityksen jälkeen 
käytiin jälleen läpi laaja lausuntokierros.

65 HE 53/2005, s. 11.
66 HE 53/2005, s. 20.
67 Työryhmämuistio MMM 2004:16. Elintarvikelakityöryhmän muistio. Helsinki 2004.
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Lausuntoa pyydettiin seuraavilta tahoilta: kauppa- ja teollisuusministeriö, oikeus-
ministeriö, opetusministeriö, sisäasiainministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, 
valtiovarainministeriö, ympäristöministeriö, maa- ja metsätalousministeriön osas-
tot ja erillisyksiköt, Elintarvikevirasto, Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitos, 
Kasvintuotannon tarkastuskeskus, Kansanterveyslaitos, Kuluttajatutkimuskeskus, 
Kuluttajavirasto ja kuluttaja-asiamies, Lääkelaitos, Mittatekniikan keskus, Pääesi-
kunnan terveydenhoito-osasto, Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus, 
Säteilyturvakeskus, Tullihallitus/Tuoteturvallisuus, Tullilaboratorio, Valtion teknil-
linen tutkimuskeskus, lääninhallitukset, TE-keskukset, Agronomiliitto, Elintarvike-
teollisuusliitto, Hallintounioni HU/STTK-J, Helsingin yliopisto, eläinlääketieteel-
linen ja maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Kuluttajat – Konsumenterna, 
Kunnallinen ympäristö- ja terveydenhoitoyhdistys, Kunta-alan ammattiliitto KTV, 
Kuntien Terveystarkastajat, Lihakeskusliitto, Luonnontieteiden akateemisten liitto 
LAL, Luontaistuotealan Tukkukauppiaiden liitto, Maa- ja metsätaloustuottajain 
keskusliitto MTK, Metsästäjäin keskusjärjestö, Mikkelin ammattikorkeakoulu, 
Mikrobiologikilta, Paliskuntain yhdistys, Palvelualojen ammattiliitto PAM, Päivittäis-
tavarakauppaliitto, Suomalaisen lihan jalostajat, Suomen ammatti kalastajaliitto, 
Suomen Elintarvike työläisten liitto SEL, Suomen Eläinlääkäriliitto, Suomen Hotelli- 
ja Ravintolaliitto SHR, Suomen Kalakauppiasliitto, Suomen Kalankasvattajaliitto, 
Suomen Kananmunapakkaamoiden yhdistys, Suomen Kuluttajaliitto, Suomen 
Kuntaliitto, Suomen Luontaistuotekauppiaitten liitto, Suomen mehiläishoitajain 
liitto, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC, Valtion ja erityispal-
velujen ammattiliitto VAL sekä Ympäristö- ja Terveysalan Tekniset. 68

Hallituksen esitys 53/2005 uudeksi laiksi annettiin huhtikuussa 2005. Perustus-
lakivaliokunta ja talousvaliokunta antoivat esityksestä lausuntonsa kesäkuussa ja 
lokakuussa 2005. Valiokunnat kuulivat muun muassa oikeustieteen professoreja, 
viranomaisia, kuntia, teollisuutta, kauppaa ja kuluttajia. Maa- ja metsätalousvalio-
kunta antoi mietintönsä 2.12.2005.69 Valiokunnassa oli kuultavana suuri joukko eri 
alojen edustajia. Valiokunta esitti täsmennyksiä sekä myös pieniä mutta tärkeitä 
muutoksia.

Lakiin lisättiin esimerkiksi omavalvontaan liittyvän kirjanpidon vaatiminen myös al-
kutuotantopaikalta (yhteisön lainsäädäntöön perustuen, 19 §) sekä vitamiinien, ki-
vennäisaineiden ja muiden vastaavien aineiden lisäämistä koskevan luvan myön-
tämisen edellytykset (lainalaisuusvaatimuksen takia, 8 § 2 momentti). Ehdotettu 
valituslupajärjestelmä poistettiin. Valituslupajärjestelmän poistamista esitti myös 
perustuslakivaliokunta. Lisäksi henkilötietojen ja muiden salassa pidettävien tieto-
jen sekä kotirauhan suojaa vahvistettiin (40 §, 49 § ja 51 §) ja kiellon määräämisen 
edellytyksiä täsmennettiin (56 §).

68 HE 53/2005, s. 27.
69 Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö 9/2005 vp.
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Eduskunta hyväksyi lain 12.12.2005. Valmistelu kesti siten kaksi vuotta. Sidosryhmiä 
kuultiin laajalti. Siihen nähden, että merkittäviä muutoksia vuoden 1995 lakiin ei 
hallituksen esityksen mukaan tehty, valmistelua voidaan pitää jopa erittäin huolel-
lisena ainakin eri osapuolten kantojen selvittämisen osalta.

2.3.3 Uuden lain sisältämät tärkeimmät muutokset

Vuoden 2006 maaliskuun alussa tulee voimaan uusi elintarvikelaki, joka korvaa ai-
emmat elintarvikelain, hygienialain sekä terveydensuojelulain elintarvikehygieniaa 
koskevan luvun. Seuraavassa uuden lain sisältämät pääasialliset muutokset70:

1) Lainsäädännön kodifi ointi

Hygienialaki kumottiin ja sen säännökset siirrettiin uuteen elintarvikelakiin. Samoin 
terveydensuojelulain yleistä elintarvikehygieniaa koskeva luku kumottiin ja sen 
säännökset siirrettiin elintarvikelakiin.

2) Elintarvikelain soveltamisala: alkutuotannon tulo lain piiriin

EY:n elintarvikelainsäädännön mukaisesti elintarvikkeiden alkutuotanto tuli lain 
piiriin. Vuoden 2006 lain soveltamisalaan kuuluvat siten lähtökohtaisesti kaikki 
elintarvikkeiden tuotanto-, jalostus- ja jakeluvaiheet, lukuun ottamatta omaan 
käyttöön tarkoitettua alkutuotantoa tai elintarvikkeen käsittelyä yksityistaloudes-
sa. Uuden EY-lainsäädännön soveltamisalasta poiketen uuden lain soveltamisalaan 
eivät kuitenkaan kuulu rehut, joiden turvallisuudesta aiotaan säätää erikseen.

3) Elintarvikehuoneistojen hyväksymismenettelyn laajeneminen

Elintarvikehuoneiston käyttöönotto ja toiminnan olennainen muuttaminen edellyt-
tävät uuden lain mukaan pääsääntöisesti valvontaviranomaisen hyväksymistä 
(13 §). Myös terveydensuojelulain mukainen talousvettä toimittavan laitoksen 
ilmoitusmenettely muutettiin hyväksymismenettelyksi. 

4) Valvonnan suunnittelu, laatu ja maksullisuus

Vuoden 2006 laissa on huomiota kiinnitetty valvonnan parantamiseen. Yhdenvertai-
suuden toteutuminen on tärkeää, ettei kilpailu vääristy.71 Elintarvikevalvonnan 
kehittämiseksi ja tehostamiseksi säädettiin, että Elintarviketurvallisuusvirasto laa-
tii valtakunnallisen valvontaohjelman. Valvontaohjelman tulee sisältää vähintään 
seuraavat tiedot (47 §):

70 HE 53/2005 mukaan.
71 HE 53/2005, s. 4.
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1) tarkastusten sisällön määrittely;
2) perusteet, joiden mukaan erityyppisten valvontakohteiden riskit arvioi-

daan ja kohteiden tarkastustiheys määrätään;
3) näytteenoton tarpeen arviointi;
4) 48 §:ssä tarkoitettujen valvontasuunnitelmien toteutumisen arviointia kos-

kevat menetelmät; sekä
5) valvontaohjelman toteutumisen arvioinnissa käytettävät menetelmät.

On selvää, että Elintarviketurvallisuusviraston valtakunnallisesta valvontaohjel-
masta tulee hyvin merkittävä oikeuslähde, joka vaikuttaa toimijoille käytännössä 
lankeaviin rasituksiin. (Ks. muodollisen oikeuden ja soft law -normien yhteisvai-
kutuksesta 3.6.)

Uuden Elintarviketurvallisuusviraston tehtäviin lisättiin eläimistä saatavien elintar-
vikkeiden ensisaapumispaikkavalvonnan järjestäminen. Aiemmin vastuu siitä kuu-
lui kunnille, ja käytännössä kunnat tulevat hoitamaan sitä edelleen.72

Ensisaapumispaikoilla tarkoitetaan eläimistä saatavia elintarvikkeita toisista EU:n 
jäsenmaista vastaanottavista yksiköitä.73

Kolmansista maista eli Euroopan unioniin kuulumattomista maista tuotavien eläi-
mistä saatavien elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden ja elävien eläinten tuon-
ti Euroopan unionin alueelle on sallittua vain hyväksyttyjen, unionin ulkorajoilla 
sijaitsevien eläinlääkinnällisten rajatarkastusasemien kautta. Eläinlääkinnällisen 
rajatarkastuksen jälkeen voidaan tarkastuksessa hyväksytty tuontierä toimittaa 
joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta markkinoille koko EU:n alueella.74 Suomen 
rajatarkastusasemat ovat Helsinki-Vantaan lentokenttä, Helsingin satama, 
Haminan satama, Vaalimaan maantie ja Ivalon maantie.

Myös kuntien velvollisuudet valvonnassa on kirjoitettu aikaisempaa tarkemmin 
lakiin. Laissa suositellaan seudullista yhteistoimintaa. Kunnat laativat valvonta-
suunnitelman (48 §) ja niillä pitää olla myös valvontaa koskeva laatujärjestelmä 
(41 §). 

Valvonnan maksullisuutta laajennettiin siten, että kunta voi periä maksun val-
vontasuunnitelman mukaisista tarkastuksista. Yksittäisen valvontakohteen osalta 
maksu pohjautuisi pääsääntöisesti kohteen riskinarviointiin, jossa otetaan huomi-
oon ensisijaisesti kohteessa harjoitettavan toiminnan luonne ja laajuus.75

72 Veli-Matti Niemi 16.6.2005. Ensisaapumisvalvonta järjestetään ensisijaisesti siten, että Elintarviketur-
vallisuusvirasto tekee kunnan kanssa kuntalain (365/1995) 2 §:n 2 momentissa tarkoitetun sopi-
muksen, jolla kunta sitoutuu huolehtimaan ensisaapumisvalvonnasta kunnan alueella (lain 42 §).

73 http://www.elintarvikevirasto.fi /documents/72_653_105.pdf.
74 http://www.mmm.fi /el/raj/valvonta.html.
75 HE 53/2005, s. 70.



208

5) Laboratoriot

Elintarvikevalvonnan laboratorioiden vaatimuksia sekä hyväksymis- ja rekisteröi-
mismenettelyjä yhdenmukaistettiin. Hyväksyttävällä laboratoriolla on oltava kirjal-
linen laatujärjestelmä, laboratorion on oltava teknisesti pätevä ja sen tulee pystyä 
tuottamaan luotettavia tuloksia. Laboratorion henkilökunnalla on oltava tehtä-
vän edellyttämä koulutus ja pätevyys (38 §). Laboratoriolle asetettiin velvollisuus 
ilmoittaa varautumissuunnitelman mukaisista löydöksistä valvontaviranomaiselle.

6) Alemmanasteisten säädösten antaminen ja pakkokeinot

Voimassaoleviin lakeihin verrattuna alemmanasteisten säädösten antamista sekä 
hallinnollisten pakkokeinojen käyttämistä täsmennettiin Suomen perustuslain ja 
EY:n elintarvikelainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Suomen perustuslaki asettaa useita vaatimuksia lainsäädännölle. Esimerkiksi lain 
soveltamisalan ja asetuksenantovaltuuksien on oltava yksilöityjä, tarkkarajaisia ja 
täsmällisiä. Perustuslain mukaan lailla on säädettävä yksilön oikeuksien ja velvolli-
suuksien perusteista sekä asioista, jotka perustuslain mukaan kuuluvat lain alaan. 
Valvontaviranomaisten tehtäviä ja toimivaltuuksia koskevien säännösten on oltava 
yksilöityjä.76

Elintarvikelaissa on määritelty tarkasti, mistä asioista on tarkoitus antaa tarkempia 
säännöksiä asetuksella. (Ks. esimerkiksi 35 § valvontaviranomaisten pätevyys ja 
38 § laboratorion hyväksymisen edellytykset). Kaikki hallinnollisia pakkokeinoja 
koskevat säännökset siirrettiin lain tasolle. Hallinnollisiin pakkokeinoihin ryhtymi-
sen perusteet on laissa kuvattu täsmällisesti.

Laista poistettiin pakkokeinoja koskeva kohta, jonka mukaan valvontaviranomai-
nen voisi kiellon yhteydessä määrätä elinkeinonharjoittajan korvaamaan elintar-
vikkeen hankkineelle mahdollisesti aiheutuneen taloudellisen tappion. Säännöstä 
ei ollut aikaisemminkaan käytännössä sovellettu. Korvausvastuu perustuu muu-
hun lainsäädäntöön. Tuomioistuimet määräävät korvauksia, eivät viranomaiset.

7) Uusi virasto: Evira

Elintarvikelakiin liittyvällä lailla 25/2006 perustettiin uusi Elintarviketurvallisuus-
virasto. Virasto aloitti toimintansa 1.5.2006. Virastoon yhdistettiin nykyinen 
Elintarvikevirasto, Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitos EELA, Kasvintuotannon 
tarkastuskeskus KTTK sekä maa- ja metsätalousministeriön elintarvike- ja terveys-
osaston toimeenpanotehtävät. Viraston toimialaan kuuluu elintarvikkeiden ja 
maa- ja metsätalouden tuotantotarvikkeiden turvallisuuden ja laadun, eläinten 

76 HE 53/2005, s. 21.
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terveyden ja hyvinvoinnin sekä kasvinterveyden valvonta ja tutkimus.77 Elintarvike-
turvallisuusviraston tehtävät ovat toimialansa

1) toimeenpanotehtävien johtaminen, kehittäminen ja ohjaaminen;
2) valvonta ja riskinhallinta;
3) riskinarviointi ja tieteellinen tutkimus sekä muut tutkimukset ja selvityk-

set;
4) vertailulaboratoriotoiminta;
5) viestintä ja neuvonta;
6) koulutus; sekä
7) kansainvälinen yhteistyö.78

Elintarvike- ja eläinlääkintähallinnon keskushallinnon toimijat yhdistettiin yhdeksi 
viranomaiseksi toimialan hallinnon selkeyttämiseksi ja toimintatapojen yhtenäistä-
miseksi sekä päällekkäisyyksien poistamiseksi. Lisäksi tarkoituksena on vahvistaa 
viraston alueellisia toimipisteitä.79 Palveluiden saatavuuden ja laadun sekä tuotta-
vuuden ja tehokkuuden odotetaan paranevan.80

2.3.4 Vuoden 2006 muutosten merkityksestä ja taustalla olleista erimielisyyksistä

Vuoden 2006 uudistus toteuttaa vihdoin yhden lain ja yhden viraston järjestel-
män, jota oli toivottu jo ainakin edellistä uudistusta valmisteltaessa. Vuoden 2006 
muutoksia ei vastustettu niin paljon kuin vuoden 1995 muutoksia. Seuraavassa 
esitetään poimintoja lausuntokierroksella esiin tulleista seikoista.

Valvonnan resurssit: Kuluttajat – Konsumenterna painotti kuntien valvonnan li-
säresurssitarpeita. Suomen Kuntaliitto kiinnittää huomiota valvonnan resurssei-
hin sekä kuntien ohjauksen koordinointiin. Liiton mielestä valvontatehtävät tuli-
si hoitaa toimeksiantotehtävinä kunnille. Rauman kansanterveystyön kuntayhty-
mä kiinnitti huomiota valvonnan laajentumiseen alkutuotannon osalta. Suomen 
Eläinlääkäriliitto ehdotti, että keskus- ja alueviranomaisille annettaisiin mahdolli-
suus puuttua valvonnan riittämättömiin resursseihin. Suomen hotelli- ja ravintola-
liitto painottaa valvonnan kohdentamista niihin, jotka tarvitsevat eniten neuvon-
taa, sekä edellytti lisäresurssien ohjaamista elintarvikevalvontaan.

Maksut: Maa- ja metsätalousministeriön maatalousosaston maaseutu- ja rakenne-
yksikkö toivoi, että kuntien perimät tarkastusmaksut porrastettaisiin yritysten koon 
ja liikevaihdon mukaan. MTK korosti maaseudun pienten yritysten erityistarpeita 

77 Laki Elintarviketurvallisuusvirastosta 25/2006, 1 §.
78 Laki Elintarviketurvallisuusvirastosta 25/2006, 2 §.
79 HE 54/2005, s. 1.
80 HE 54/2005, s. 4.
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ja toivoi kohtuullisuutta valvonnan maksuperusteita määrättäessä. Suomalaisen 
lihan jalostajat ry toivoi yhdenmukaisuutta valvontakäytäntöihin ja -maksuihin.

Viranomaisten yhteistyö: Maa- ja metsätaloustuottajien keskusliitto MTK esitti 
elintarvikevalvonnan norminannon keskittämistä yhteen ministeriöön. Valtiovarain-
ministeriö esitti kauppa- ja teollisuusministeriölle, maa- ja metsätalousministeriölle 
sekä sosiaali- ja terveysministeriölle säädettäväksi laissa yhteistoimintavelvoite.

Näistä lausunnoista ja parannusehdotuksista voidaan päätellä, että uudenkin lain 
suurimmat haasteet saattavat liittyä valvonnan resursseihin sekä valvonnan mak-
sullisuuden oikeudenmukaiseen toteuttamiseen. Elintarviketurvallisuusviraston tu-
lee kiinnittää huomiota valtakunnalliseen valvontaohjelmaansa, jossa se muun 
muassa antaa ohjeet riskinarvioinnista. Lisäksi uuden elintarviketurvallisuusviras-
ton pitää toimia yhtenäisenä eli pyrkiä eroon aikaisemmasta kolmen ministeriön 
välisestä tiukasta jaottelusta.

3 Elintarvikelainsäädännön kehityksen arviointia

Tässä jaksossa arvioidaan, mitkä tekijät ovat vaikuttaneet lainsäädäntökehityk-
seen ja ohjanneet sitä. Erityisesti tuodaan esiin sellaisia tekijöitä, jotka ovat rele-
vantteja myös tulevaisuudessa. Esitetään myös käsityksiä muun muassa Suomen 
suhtautumisesta EU-lainsäädäntöön ja elintarvikelainsäädännön tehtäviin yleen-
sä. Tarkoituksena on kohdistaa kriittistä huomiota vallitsevaan ajatteluun sekä 
elintarvikelainsäädännön kehitystä ohjaaviin periaatteisiin.

3.1 Kansainvälistymisen vaikutuksesta Suomen elintarvikelainsäädäntöön 

3.1.1 Euroopan unioni

EU:n lainsäädäntö on vaikuttanut keskeisesti kansalliseen elintarvikelainsäädän-
töömme Suomen liityttyä EU:hun vuoden 1995 alusta. Huomattavan suuri osa 
elintarvikelainsäädäntöämme on joko EU-asetuksia tai direktiiveihin perustuvia 
kansallisia voimaansaattamisnormeja. Aikaisemmin annettiin enemmän direktiive-
jä, nyt enemmän asetuksia. Maa- ja metsätalousministeriön mukaan ongelmana 
asetuksissa on ”direktiivinomaisuus”, millä tarkoitetaan sitä, että niitä on vaikea 
soveltaa suoraan. Tarvitaan siis kansallisia tarkempia soveltamissäännöksiä muil-
takin osin kuin asetuksissa nimenomaisesti edellytetyistä seikoista. Maa- ja met-
sätalousministeriön mukaan on epäselvää, saako asetuksia tarkentaa kansallisilla 
säännöillä.81

81 Maa- ja metsätalousministeriö. Selvitys lainsäädännön muutostekijöistä. 15.11.2005, s. 13.
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Esimerkkinä EU:n vaikutuksesta voidaan ottaa lisäaineita (esimerkiksi säilöntä-
aineita, emulgointiaineita, makeutusaineita ja nostatusaineita) koskeva lainsää-
däntö. Lisäainelainsäädäntö on täysin harmonisoitu EU:ssa. Elintarvikelisäaineina 
voidaan käyttää ainoastaan direktiivin 89/107/ETY82 mukaisesti laadittuihin luette-
loihin sisältyviä aineita ja vain luetteloissa määritellyin edellytyksin. Neuvosto on 
antanut luettelon lisäaineista, joiden käyttö on sallittua. Muiden aineiden käyttö on 
kiellettyä. Samoin on annettu luettelo elintarvikkeista, joihin sallittuja lisäaineita 
voidaan lisätä, sekä määritelty olosuhteet, joissa niitä voidaan lisätä. Tarvittaessa 
on annettu raja-arvot lisäaineiden teknologiselle käytölle sekä kantaja-aineina ja 
liuottimina käytettyjä lisäaineita koskevat säännökset ja tarvittaessa myös nii-
den puhtausvaatimukset.83 Makeutusaineista, väriaineista ja muista lisäaineista 
kuin makeutus- ja väriaineista on lisäksi säädetty omissa erityisdirektiiveissään. 
Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen (European Food Safety Authority, 
EFSA) tiedepaneeli antaa lausuntoja lisäaineiden turvallisuudesta. Näiden lausun-
tojen perusteella listoille voidaan lisätä tai niiltä voidaan poistaa aineita.

Suomella on kaksi poikkeusta lisäainemääräyksistä: 

1) perinteiset suomalaiset hedelmämehut: väriaineita ei saa käyttää. 
2) perinteinen suomalainen mämmi: mitään muita lisäaineita kuin säilöntäai-

neita ei saa käyttää. 

Suomalaisella lainsäädännöllä (esimerkiksi säädöksellä 521/1992, asetus elintarvi-
kelisäaineista) on saatettu voimaan EY-direktiivit.

3.1.2 YK:n Codex Alimentarius ja WTO

Toisena elintarvikelainsäädäntöön vaikuttavana kansainvälisenä tahona on aihetta 
mainita YK ja sen Codex Alimentarius -järjestö. Codex Alimentarius on YK:n maa-
talousjärjestö FAO:n ja Maailman terveysjärjestö WHO:n yhteinen elintarvikealan 
standardointijärjestö. Codex-standardeja voidaan kutsua globaaliksi elintarvike-
lainsäädännöksi, jota EU-lainsäädäntö pitkälti vastaa. Codex vaikuttaa Suomen 
lainsäädäntöön sekä suoraan EU:n kautta että WTO:n kautta. Esimerkiksi halli-
tuksen esityksessä 53/2005 on käsitelty useasti Codex Alimentariusta. Codexin 
todetaan vaikuttaneen EU:n hygienia-asetuksen HACCP84-periaatteisiin sekä ter-
veysvaaran määritelmään Suomen elintarvikelaissa. Mainitussa hallituksen esityk-
sessä käsitellään myös Codexiin perustuvaa alemmanasteista sääntelyä. Codex-

82 Neuvoston direktiivi 89/107/ETY, annettu 21 päivänä joulukuuta 1988, elintarvikkeissa sallittuja li-
säaineita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä.

83 http://europa.eu.int/scadplus/leg/fi /lvb/l21067.htm.
84 Hazard Analysis and Critical Control Points. 
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standardit ovat laajoja, yksityiskohtaisia, huolellisesti valmisteltuja ja ne koskevat 
käytännössä kaikkia elintarvikelainsäädännön osia.85

Codex Alimentariuksen asema on korostunut WTO:n puitteissa solmitun SPS-
sopimuksen myötä. Uruguayn neuvottelukierroksella 1990-luvulla neuvoteltiin 
elintarviketurvallisuutta koskeva Agreement on the Application of Sanitary and 
Phytosanitary Measures, niin sanottu SPS-sopimus86. Sopimus liitettiin WTO-jär-
jestelmään maataloustuotteiden kaupan vapautumiseen liittyvien terveysongelmi-
en vuoksi.87 WTO-sopimukset ovat sitovia eli jäsenmaiden tulee saattaa kansal-
linen lainsäädäntönsä niiden mukaiseksi. SPS-sopimus itsessään on suhteellisen 
lyhyt (14 artiklaa) eikä se määrittele jäsenvaltioiden elintarvikelainsäädännöltä 
vaadittua sisältöä. SPS-sopimuksen merkitys on se, että 3 artiklan 1 kohdan mu-
kaan jäsenvaltioiden tulee sääntöjen harmonisoimiseksi perustaa terveyden- ja 
kasvinsuojelutoimensa kansainvälisiin standardeihin. SPS-sopimus luettelee kol-
me kansainvälistä järjestöä, jotka laativat näitä standardeja88: Codex Alimentarius 
komissio (elintarvikkeet), Kansainvälinen eläintautitoimisto OIE89 (eläimet ja eläin-
peräiset elintarvikkeet) sekä kansainvälisen kasvinsuojelusopimuksen (IPPC90) 
puitteissa toimivat kansainväliset ja alueelliset järjestöt (kasvit).91 Sopimus on si-
ten eräänlainen viittaussäännös. SPS-sopimus on saanut kansainväliset järjestöt 
kehittämään riskianalyysiin liittyviä standardeja. Vapaan kaupan näkökulmasta 
SPS-sopimuksen lähtökohta onkin se, että elintarvikkeiden kauppaa ei maailman-
laajuisesti rajoiteta enemmän kuin Codexin, OIE:n ja IPPC:n puitteissa on sovittu 
perustelluksi.

Myös kansainvälisiä standardeja tiukempia sääntöjä voi SPS-sopimuksen 3 artik-
lan 3 kohdan mukaan soveltaa, jos ne ovat tieteellisesti perusteltuja. SPS-sopimus 
antaa jäsenmaille oikeuden ryhtyä sellaisiin terveyden- tai kasvinsuojelutoimiin, 
jotka ovat tarpeellisia ihmisten, eläinten tai kasvien elämän tai terveyden suojele-
miseksi.92 Näitä toimia saa soveltaa vain siinä laajuudessa kuin on tarpeen elämän 
tai terveyden suojelemiseksi, niiden tulee perustua tieteellisiin periaatteisiin eikä 
niitä saa ylläpitää ilman tieteellistä näyttöä.93 Tämä tarkoittaa Suomen kannalta 
sitä, että mikäli kansainvälisten standardien suojelutaso halutaan ylittää, kansal-
listen terveys- ja kasvinsuojelutoimien tulee perustua tieteelliseen riskinarvioin-
tiin.94 Suomen on siten pystyttävä tuottamaan omia tieteellisiä riskinarviointeja 
ja/tai osallistumaan kansainvälisiin riskinarviointeihin. Toisaalta suomalaisten yri-

85 Ks. www.codexalimentarius.net.
86 Sopimusta voi lukea osoitteessa www.wto.org/english/docs_e/legal_e/15-sps.pdf.
87 http://www.eela.fi /riskinarviointi/useinkysyttya_2.html.
88 Liitteen A kohdassa Määritelmät – 3. Kansainväliset standardit, ohjeet ja suositukset.
89 Organisation mondiale de la santé animale. World organisation for animal health. www.oie.int.
90 International Plant Protection Convention. www.ippc.int.
91 http://www.eela.fi /riskinarviointi/useinkysyttya_2.html.
92 2 artiklan 1 kohta.
93 2 artiklan 2 kohta.
94 http://www.eela.fi /riskinarviointi/useinkysyttya_2.html.
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tysten on varauduttava vientimaissa tehtäviin terveyden- tai kasvinsuojelutoimiin, 
jotka perustuvat joko kansainvälisiin standardeihin tai tapauskohtaisiin riskinarvi-
ointeihin.95

Riskianalyysi on suomalaisten viranomaisten mukaan viime aikoina ollut voimak-
kaan kiinnostuksen kohteena. Riskianalyysin tekee haastavaksi se, että globalisaa-
tio ja maailmankaupan vapautuminen muuttavat myös eläinten ja kasvien kaupan 
sekä elintarvikkeiden tuotannon ja markkinoinnin yhä kansainvälisemmiksi. Näin 
myös terveydelliset haittavaikutukset voivat levitä ympäri maailmaa. Siksi eläin-
tauti- ja elintarviketurvallisuuden takaaminen vaatii yhä enemmän kansainvälistä 
yhteistyötä, jossa asetetaan standardeja ja turvallisuusmääräyksiä.96

3.2 Sääntelytason valinnasta 

Elintarvikeasioista säädetään hyvin usein nykyään EU-tasolla. Komissio on kat-
sonut tarpeelliseksi harmonisoida käytännössä katsoen kaiken elintarvikelainsää-
dännön. Lisäksi ollaan siirrytty asetuksiin direktiivien sijaan. Tätä perustellaan 
ensinnäkin kansalaisten turvallisuudella ja toiseksi sisämarkkinoiden toiminnal-
la. Vakavien tautien torjunnassa EU-yhteistyö onkin tärkeää. Uutuustuotteille on 
myös kätevää saada samalla kertaa koko EU:ta koskeva hyväksyntä. Koska elin-
tarvikkeet kulkevat laajasti maasta toiseen, ei ole unionin mukaan perusteltua 
pitää voimassa kirjavia vaatimuksia.

Niin sanotun toissijaisuusperiaatteen mukaan Euroopan yhteisö toimii vain siinä 
tapauksessa ja siinä laajuudessa kuin jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla to-
teuttaa suunnitellun toiminnan tavoitteita, jotka suunnitellun toiminnan laajuu-
den tai vaikutusten takia voidaan tämän vuoksi toteuttaa paremmin yhteisön ta-
solla.97 Käytännössä elintarvikelainsäädännöstä säädetään hyvin usein EU-tasolla 
(ks. edellä 3.1). Esimerkiksi elintarvikkeiden pakkausmerkintäsääntöjen harmo-
nisoimista on perusteltu vapaan liikkuvuuden vaatimuksilla seuraavasti: ”Erot jä-
senvaltioiden elintarvikkeiden merkintöjä koskevissa laeissa, asetuksissa ja hal-
linnollisissa määräyksissä voivat estää elintarvikkeiden vapaan liikkuvuuden ja 
saattavat siten johtaa eriarvoisten kilpailun edellytysten muodostumiseen. Sen 
vuoksi kyseistä lainsäädäntöä olisi lähennettävä sisämarkkinoiden toiminnan edis-
tämiseksi.”98 Uuselintarvikeasetusta on perusteltu samoin vapaalla liikkuvuudella 
ja sisämarkkinoiden vaatimuksilla sekä lisäksi seuraavasti kansanterveyden vaati-
muksilla: ”Kansanterveyden suojelemiseksi on tarpeen varmistaa, että uuselintar-

95 http://www.eela.fi /riskinarviointi/useinkysyttya_2.html.
96 http://www.eela.fi /riskinarviointi/useinkysyttya_2.html.
97 Euroopan yhteisön perustamissopimus, 5 artiklan 2 kohta.
98 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/13/EY, annettu 20 päivänä maaliskuuta 2000, 

myytäväksi tarkoitettujen elintarvikkeiden merkintöjä, esillepanoa ja mainontaa koskevan jäsen-
valtioiden lainsäädännön lähentämisestä. Johdanto-osan 2 ja 3 kohta.
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vikkeille ja elintarvikkeiden uusille ainesosille suoritetaan yhteisön menettelyjen 
mukainen yhtenäinen vaarattomuuden arviointi ennen niiden saattamista markki-
noille Euroopan yhteisössä”.99

Suomessa kehitys on kulkenut siihen suuntaan, että elintarvikeasetuksesta on 
luovuttu ja kaikki yleiset säännökset on sisällytetty elintarvikelakiin. Ns. puite-
lakimallia pidettiin hyvänä ja se säilytettiin myös vuoden 2006 uudistuksessa. 
Alemmanasteisia säädöksiä on siis edelleen paljon, mutta kaikki yleiset säännök-
set ovat elintarvikelaissa. Ei ole mahdollista, että alemmanasteisista säännöksistä 
luovuttaisiin. On tarpeellista, että yksityiskohtaisista asioista säädetään ministeri-
öiden asetuksilla.

3.3 Käsityksiä Suomen ja EU:n elintarvikelainsäädännön suhteesta

Tulevaisuudessa Suomen elintarvikelainsäädäntö tulee kehittymään todennäköi-
sesti hyvin pitkälti EU:n mallin mukaan. Todennäköistä ei ole suurten poikkea-
vuuksien ilmeneminen EU:n jäsenvaltioiden elintarvikelainsäädännössä. Voidaan 
perustella vahvoilla syillä sitä, että päällekkäisessä sekavassa sääntelyssä ei ole 
järkeä. Joko me ja muut jäsenmaat voisimme päättää luopua kokonaan kansalli-
sesta sääntelystä tai sitten yrittää kehittää jotakin omaa, hyödyllistä, kansallista 
sääntelyä.

Koska EY-sääntelystä ei aiota luopua, ainoa mahdollisuus saada elintarvikelain-
säädäntö yhdeksi palaseksi on luopua suomalaisesta sääntelystä. Tämä tietenkin 
edellyttää sitä, että EY-säädökset annetaan asetuksina eikä direktiiveinä, mitä on-
kin jo noudatettu ainakin viisi vuotta. Suomen lainsäädännöstä kokonaankaan luo-
puminen ei olisi enää kovin merkittävä askel, koska Suomessa ei ole paljon aivan 
omaperäistä elintarvikelainsäädäntöä.

Tämä johtunee siitä, että Suomen tavoitteet elintarvikelainsäädännössä eivät eroa 
suuresti EU:n vastaavista. Jos Suomen omasta elintarvikelainsäädännöstä luovut-
taisiin, Suomen tehtäväksi jäisi pyrkiä ajamaan EU:ssa läpi tarpeellisiksi katso-
miansa säädöksiä. Suomessa voitaisiin tämän jälkeen keskittyä EY:n elintarvike-
lainsäädännön oikeudenmukaiseen ja tehokkaaseen toimeenpanoon perustuslain 
hengessä sekä helppotajuisen EY:n elintarvikelainsäädäntöä koskevan suomen-
kielisen kirjallisuuden laatimiseen. Suomessa pitäisi myös tuoda enemmän julki-
suuteen EU:ssa meneillään olevia lakiprojekteja. Esimerkiksi suomalaiset lehdet 
kirjoittavat asioista aina vasta sitten, kun päätökset EU-tasolla on jo tehty.100

99 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 258/97, annettu 27 päivänä tammikuuta 
1997, uuselintarvikkeista ja elintarvikkeiden uusista ainesosista. Johdanto-osan 2 kohta. 

100 Satu Hassi. Finfood Uutiset 30.5.2005.
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Toisaalta Suomessa voitaisiin EU:sta riippumatta ja EY-lainsäädännön täydennyk-
seksi kehittää myös jotakin omaa. Erityisesti voitaisiin hyödyntää kekseliäämpiä 
lainsäädännön keinoja torjua esimerkiksi lihavuutta. Tällä hetkellä kaikki resurs-
sit menevät kuitenkin EU-sääntelyn voimaansaattamiseen eikä oikeuspolitiikassa 
pohdita, onko Suomella ja suomalaisilla kuluttajilla erityistarpeita, joita varten tar-
vittaisiin oma elintarvikelainsäädäntö. Vallitsevan ajattelutavan mukaan luotetaan 
näköjään siihen, että EU:n komission ja elintarviketurvallisuusviranomaisen asian-
tuntijoilla sekä lobbareilla on kiinnostusta ja resursseja perehtyä myös mahdolli-
siin yksittäisten maiden ongelmiin. 

Talan mukaan kansallisen oikeuspolitiikan hyötynä on esimerkiksi se, että kansalais-
ryhmillä, järjestöillä ja asiantuntijoilla on paremmat vaikutusmahdollisuudet kan-
salliseen kuin ylivaltiolliseen lainsäädäntöön.101 Tämä päätöksenteon maantieteelli-
nen ja asiallinen läheisyys liittyy toissijaisuusperiaatteeseen, joka on teoriassa EU-
oikeuden peruslähtökohtia. Käytännössä siitä ei elintarvikelainsäädännössä ole pal-
jon puhuttu. Toinen hyvä syy kansalliselle oikeuspolitiikalle on se, että aidot kansal-
liset eroavuudet vaativat erilaista sääntelyä.102 Vaihtoehto suomalaisesta sääntelys-
tä luopumiselle voisi olla uuden, kunnianhimoisemman suomalaisen elintarvikelain-
säädännön kehittäminen Euroopan unionin oikeuden asettamissa kehyksissä.

3.4 Uudet sääntelykohteet: alan innovaatioiden sääntely

Uusia sääntelykohteita ovat käsiteltävänä aikakautena olleet uuselintarvikkeet sekä 
elintarvikkeissa käytettävät geneettisesti muunnellut organismit. Ensin vuonna 1997 
annettiin asetus uuselintarvikkeista103, joihin myös GMO-ruoka kuului. Myöhemmin 
2003 erotettiin GMO-ruoka oman sääntelynsä alaisuuteen.104 Kummassakaan ta-
pauksessa Suomella ei ole omaa lainsäädäntöä vaan Suomea koskevat suoraan 
sovellettavat EY-asetukset. 

Edellä mainittu sääntely on ollut välttämätöntä luoda, koska uusia tuottei-
ta tulee jatkuvasti markkinoille ja niiden turvallisuudesta täytyy varmistua. 
Uuselintarvikeasetusta on kritisoitu, koska sen mukaan uusia ovat kaikki elintar-
vikkeet ja elintarvikeraaka-aineet, joita ETA-alueella ei ole aikaisemmin käytetty. 
Siten esimerkiksi Aasiassa käytetyt vihannekset tai hedelmätkin ovat uuselintar-
vikkeita ja vaativat lupaprosessin läpikäymistä. GMO-asetukset ovat olleet erittäin 

101 Tala 2005 b, s. 1185.
102 Tala 2005 b, s. 1185.
103 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 97/258/EY, annettu 27 päivänä tammikuuta 1997, 

uuselintarvikkeista ja elintarvikkeiden uusista ainesosista.
104 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 2003/1829/EY, annettu 22 päivänä syyskuuta 2003, 

muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 2003/1830/
EY, annettu 22 päivänä syyskuuta 2003, muuntogeenisten organismien jäljitettävyydestä ja merkit-
semisestä ja muuntogeenisistä organismeista valmistettujen elintarvikkeiden ja rehujen jäljitettävyy-
destä sekä direktiivin 2001/18/EY muuttamisesta.
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kiistanalaisia. Varsinkin merkintävaatimuksista on kiistelty: merkintävaatimuksen 
raja-arvo saatiin pitkän väännön jälkeen sovittua 0,9 %:iin.105

Samoin luomulainsäädäntö ja luonnonmukaisen viljelyn järjestelmä ovat ainoas-
taan 15 vuotta vanhoja. Luomuasetus annettiin vuonna 1991.106 Järjestelmää uu-
distettiin vuonna 2004.107 Luomujärjestelmääkin on kritisoitu: jotkut haluaisivat 
myös muita vaihtoehtoja markkinoida ympäristöystävällisiä elintarvikkeita.

Uusiin markkinointikeinoihin liittyen elintarvikkeiden terveysväitteistä ollaan saa-
massa aikaan EY-säädös. Suomessa ei ole terveysväitteitä koskevaa lainsäädän-
töä. Sen sijaan Elintarvikevirasto on julkaissut Terveysväitteiden valvontaoppaan 
vuonna 2003. Elintarvikkeiden markkinointia eettisiin seikkoihin perustuvilla väit-
tämillä tullaan mahdollisesti sääntelemään EU:ssa. Tietyt kuluttajaryhmät pitävät 
ruokaa poliittisena asiana ja haluavat valinnoillaan vaikuttaa muun muassa yhteis-
kunnallisiin kysymyksiin.

Aktiivisia ja älykkäitä elintarvikepakkauksia varten ollaan kehittämässä uutta sään-
telyä EU:ssa. Älykkäät pakkaukset välittävät tietoa elintarvikkeesta ja aktiiviset 
pakkaukset reagoivat siten, että tuote säilyy paremmin. Aiemmin on sääntönä 
ollut, että pakkaukset eivät saa laukaista mitään kemiallisia reaktioita. Näin olleen 
uusien innovaatioiden takia sääntelyä on pakko muuttaa.

Edellä mainitut uudet sääntelykohteet liittyvät siihen tosiasiaan, että ruoalta ha-
lutaan nykyään muutakin kuin turvallisuutta. Kuluttajat ovat kiinnostuneita uusis-
ta terveysominaisuuksista, ympäristöystävällisyydestä, paremmista pakkauksista 
jne. Siten elintarvikelainsäädännön määritelmään ja tehtävien määrittelyyn koh-
distuu muutospaineita (ks. luku 3.11).

3.5 Uudet sääntelykeinot: omavalvonta

Uudentyyppinen sääntelykeino elintarvikealalla on omavalvonta. Omavalvonta-
velvollisuus tuli Suomen lakiin vuonna 1995.

Alkuperäisestä elintarvikelaista puuttuivat säännökset, joiden mukaan elinkeinon-
harjoittajat velvoitetaan olemaan selvillä tuotannon tai liiketoiminnan kriittisistä 

105 On mahdollista, että muihin kuin GMO-peräisiin elintarvikkeisiin ja rehuihin kertyy pieniä määriä 
GMO-jäämiä. Muuntogeenisen materiaalin esiintymistä tavanomaisissa elintarvikkeissa ei tarvitse 
merkitä, jos sen määrä on alle 0,9 % ja voidaan osoittaa GMO-materiaalin esiintymisen olevan sa-
tunnaista ja teknisesti mahdotonta välttää.

106 Neuvoston asetus 91/2092/ETY, annettu 24 päivänä kesäkuuta 1991, maataloustuotteiden luon-
nonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa ja elintar-
vikkeissa.

107 Neuvoston asetus 2004/392/EY, annettu 24 päivänä helmikuuta 2004, maataloustuotteiden luon-
nonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa ja elintar-
vikkeissa annetun asetuksen (ETY) N:o 2092/91 muuttamisesta.
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kohdista. Kansainvälinen suuntaus elintarvikkeiden tuotannossa ja kaupassa on 
nykyään yhä enemmän siirtynyt viranomaisvalvonnasta elinkeinonharjoittajien 
suorittamaan omavalvontaan. Tämä johtuu siitä, että omavalvonta on tehokas-
ta, koska elinkeinonharjoittaja itse tuntee parhaiten omat prosessinsa. Erityisesti 
suurella yrityksellä on hyvät mahdollisuudet varmistua jo etukäteen tuotteidensa 
laadusta ja moitteettomuudesta. Elinkeinonharjoittaja voi sertifi oida oman laadun-
valvontajärjestelmänsä, jolla turvataan laadun tasaisuus ja muut tuotteen ominai-
suudet. Kun omavalvontaa lisätään, viranomaisvalvontaa voidaan vastaavasti vä-
hentää. Omavalvontajärjestelmän sertifi oinnista on myös hyötyä kansainvälisessä 
kaupassa. Omavalvontajärjestelmänsä sertifi oineesta yrityksestä peräisin oleva 
tuote saa valvonnassa yleensä edullisemman kohtelun kuin tuote saisi muussa 
tapauksessa. Tuotteet pääsevät helpommin ja nopeammin markkinoille eikä tuo-
tetta useinkaan ole tarpeen enää tarkastaa kohdemaassa. Tämä edistää vientiä ja 
vähentää kustannuksia. Näillä järkeviltä kuulostavilla perusteilla Suomen elintarvi-
kelakiin lisättiin omavalvontavelvollisuus (8 §).108 

Omavalvonta on nykyisin valvonnan yksi tärkeä periaate. Elinkeinonharjoittajan 
on ensinnäkin paikallisella tasolla toimivia elinkeinonharjoittajia lukuun ottamatta 
laadittava kirjallinen omavalvontasuunnitelma. Omavalvontasuunnitelma on yri-
tyksen muistilista valvontakohteista ja niihin suunnattavista valvontatoimenpiteis-
tä.109 Omavalvontaan kuuluu tuotannon, valmistuksen, kaupanpidon, tarjoilun ja 
muun toiminnan niin sanottu olosuhdevalvonta sekä itse elintarvikkeiden valvonta 
(koostumus, merkinnät jne.). Omavalvonnan onnistuminen edellyttää käytännössä 
valmistus- ja käsittelyprosessien ja kuljetusten kriittisten kohteiden tunnistamista 
sekä riittäviä varotoimenpiteitä niin, ettei kriittisissä kohdissa pääse tapahtumaan 
hallitsemattomia tapahtumia (ns. HACCP, Hazard Analysis of Critical Control Points 
-periaate).110

Omavalvontasuunnitelman hyväksyttäminen ei ole edellytyksenä toiminnan aloit-
tamiselle111; siten kaikilla yrityksillä ei vielä olekaan omavalvontasuunnitelmaa. 
Omavalvonta periaatteena on kuitenkin jo hyvinkin tunnustettu ja vakiintunut. 
Nähdäkseni on vain ajan kysymys, milloin velvollisuus kattaa koko alan.

Lakia valmisteltaessa eri tahot pitivät omavalvontavelvoitetta epäselvänä ja epäi-
livät sen toteuttamista. Hallituksen esityksessä 325/94 myönnettiinkin, että vasta 
kokemusten kautta on odotettavissa selkiintymistä siitä, miten omavalvonta käy-

108 HE 325/1994, s. 10.
109 HE 325/1994, s. 22.
110 HE 325/1994, s. 22.
111 Veli-Mikko Niemi 16.6.2005.
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tännössä toimii ja mitä vaatimuksia sille voidaan realistisesti asettaa lakien mukai-
sessa valvonnassa.112 

Tämä kohta on oikeuslähdeopillisesti mielenkiintoinen. Uusi tärkeä velvollisuus 
asetettiin, ja samalla todettiin, että vielä ei ole oikein selvää, miten velvollisuus 
toteutetaan. Siten asian sisältö jäi elinkeinonharjoittajien ja viranomaisten välis-
ten neuvottelujen varaan, kuten elintarvikelainsäädännössä usein muutenkin on 
tapana. Elintarvikelainsäädäntö on nimenomaan tätä: suomalaisten yrittäjien ja 
suomalaisten virkamiesten keskenään sopimia tulkintoja ja käytäntöjä. Arkipäivän 
käyttölainsäädäntöä voitaisiin kuvata neuvottelujen, keskustelujen, mielipiteiden, 
kannanottojen ja käytäntöjen kokonaisuudeksi. Omavalvontavelvollisuuden myö-
tä elintarvikeyrittäjillä on suuri vastuu elintarviketurvallisuudesta ja viranomaisten 
tehtäväksi on jäänyt ohjaus, neuvonta ja entistä parempi toiminnanharjoittajien 
palvelu.113

3.6 Muodollisen oikeuden ja soft law -normien yhteisvaikutus

Seuraavassa käsitellään elintarvikelainsäädäntöön kuuluvien muiden normien kuin 
varsinaisten lakien merkitystä. Näitä normeja voidaan kutsua soft law -tyyppiseksi 
aineistoksi.114

3.6.1 Viranomaisohjeet

Suomen elintarvikevirasto on kehittänyt useita ohjeita täsmentämään lakien tar-
koitusta. Seuraavat oppaat ovat olleet vuoden 2005 lopulla saatavilla elintarvike-
viraston internet-sivulla kohdassa oppaat:

1) Ainesosan määrän ilmoittamista koskeva valvontaopas.
2) Elintarvikkeiden ravintoarvomerkinnät. Opas merkintöjen tekijöille ja val-

vojille.
3) E-koodiavain.
4) Lisäaineopas.

112 Omavalvonnan kehittäminen ja edistäminen tapahtuisi malliohjelmilla, koulutuksella sekä tarkas-
tuksen yhteydessä annettavalla neuvonnalla ja ohjauksella. Omavalvonnan omaksuminen edellyt-
tää sekä viranomaisten että yritysten kouluttamista sekä ennen kaikkea eri osapuolten motivointia. 
Omavalvonta ei tee viranomaisvalvontaa tarpeettomaksi, vaan helpottaa ja tehostaa sitä. Se näh-
tiinkin yhtenä keinona kompensoida viranomaisvalvonnan voimavarojen mahdollisen vähenemisen 
kielteisiä seuraamuksia. HE 325/1994, s. 21.

113 HE 53/2005, s. 52. Kohta 4.2. Vaikutukset viranomaisten toimintaan.
114 Soft law -sääntöjen ajatellaan toimivan oikeussääntöjen tavoin, vaikka ne eivät ole muodollisesti 

velvoittavia. Niitä käytetään esimerkiksi täsmentämään sääntöjen sisältöä, kuten elintarvikelain-
säädännössä.
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5) Maatilalla ja kotitaloudessa tuotettujen tai valmistettujen elintarvikkeiden 
myynti.

6) Opas elintarvikkeiden ja talousveden mikrobiologisista vaaroista.
7) Pakkausmerkintäopas.
8) Riskiraportti. Elintarvikkeiden ja talousveden kemialliset vaarat.
9) Sivutuoteasetuksen soveltamisopas II, Hygienialain mukaiset laitokset ja 

kalastusalukset.
10) Terveysväitteiden valvontaopas.

Lisäksi elintarvikevirasto on julkaissut internet-sivuillaan ainakin seuraavat doku-
mentit:

 ”Urheiluvalmisteiden lainsäädäntö- ja valvontaopas”,
 ”Ravintolisäopas – elintarvikevalvojille ja elintarvikealan toimijoille”,
 ”Ohjeet elintarvikealan toimijoille takaisinvedosta sekä ilmoittamisesta 
 viranomaiselle ja kuluttajille”,
 ”Suositus elintarvikkeiden torilla ja muualla ulkona tapahtuvasta myynnistä 
 ja valmistuksesta” sekä
 ”Elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvat tarvikkeet – vaatimukset ja 
 valvontavelvoitteet”.

Esimerkiksi takaisinveto-ohjeiden merkitys kuluttajille on tärkeä, sillä ohjeita 
sovelletaan tilanteessa, jossa turvallisuutta vaarantava tuote on päässyt markki-
noille. Oppaat ja ohjeet ovat usein yksityiskohtaisia ja huolellisesti laadittuja.

Myös kuluttaja-asiamies on antanut yhden suoraan elintarvikealaan liittyvän oh-
jeen, joka koski laihdutusvalmisteita. Lisäksi ainakin lapsiin kohdistuvaa markki-
nointia ja ympäristömarkkinointia koskevat ohjeet ovat merkityksellisiä elintar-
vikealalla. Kuluttaja-asiamies antaa internet-sivunsa mukaan markkinointikeinoja 
ja toimialaa koskevia käytännön ohjeita, jotka perustuvat markkinaoikeuden ja 
kuluttaja-asiamiehen ratkaisuihin ja/tai toimialajärjestön kanssa käytyihin neuvot-
teluihin.115

Viranomaisten julkaisemien ohjeiden ja oppaiden merkitys käytännön oikeusläh-
teenä on tärkeä. Ne kertovat sekä yrittäjille että valvojille siitä, miten elintar-
vikelait tulisi ymmärtää. Niihin myös kuluttajat voivat perustaa vaatimuksensa. 
Ympäristöoikeudellisessa kirjallisuudessa tällaisen hallinnollisen ohjauksen tarve 
on liitetty siihen, että joustavia normeja sovellettaessa vaaditaan monitieteistä 
teknis-luonnontieteellistä asiantuntemusta116. Tapio Määtän mukaan ympäristöoi-
keudessa tavallisilla hallinnollisilla oppailla on normatiivisia tavoitteita, vaikka ne 
ovatkin oikeudellisesti sitomattomia.117 Niiden merkitystä ei voida sivuuttaa sillä 

115 www.kuluttajavirasto.fi  —> Kuluttaja-asiamiehen ohjeet.
116 Määttä 2005, s. 361.
117 Määttä 2005, s. 364.
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perusteella, että ne eivät ole varsinaisia normeja. Määtän mukaan ”muodollisesti 
ei-velvoittavaa hallinnollista ohjeistusta hyödynnetään viranomaispäätöksenteos-
sa laajalti oikeuslähteenä varsin kaavamaisesti ja muodollisesti”.118 Varsinkin uu-
den perustuslain aikana tätä käytäntöä voitaisiin Määtän mielestä kommentoida 
ja tehdä jonkinlainen linjaratkaisu siitä, mikä on erinäisten ohjeiden, oppaiden, 
kirjeiden ja suositusten merkitys oikeuslähteenä.119 

Suomen viranomaiset pyrkivät usein ohjaamaan elintarvikealan toimijoita ja neu-
vottelemaan juridisista kysymyksistä etukäteen yritysten kanssa, mikä tarkoittaa 
sitä, että elintarvikelainsäädäntöasioista harvoin tulee oikeudellisia riitoja. Myös 
oppaat ovat osa tätä viranomaisten ja yritysten välistä ohjausta ja keskustelua. 
Ei ole olemassa oikeuskäytäntöä, jota kommentoitaisiin. Ei ole liioin olemassa 
oikeuskirjallisuutta, jossa pyrittäisiin selventämään jonkin pykälän tulkintaa tai 
systematisoimaan lainsäädäntöä oikeudellisten periaatteiden mukaan. Tämä on 
taustana myös sille, että juristit eivät yleensä tunne elintarvikelainsäädäntöä. 
Elintarvikealan toimijat ja viranomaiset eivät myöskään halua sekoittaa juristeja 
asioihinsa.

Elintarvikelainsäädäntö onkin mielestäni esimerkki siitä, mitä tapahtuu lainsää-
dännön kehitykselle ilman juristeja. Viranomaisille tulee automaattisesti vah-
va rooli lainsäädännön tulkitsijana. Vallan kolmijaon tai oikeuden saatavuuden 
kannalta tämä herättää kysymyksiä. Onko yrityksillä käytännössä mahdollisuutta 
valittaa elintarvikealan viranomaisten käytännöistä, esimerkiksi terveysväitteiden 
valvontaoppaan sisällöstä? Lainsäädäntö- ja toimeenpanovaltaa käyttävät samat 
tahot eikä tuomiovallan käyttöä näy. Viranomaiset pitävät huolta sekä yritysten 
että kuluttajien oikeuksista, mikä ei ole ongelmatonta silloin, kun nuo edut eivät 
ole yhdensuuntaisia. Uudella elintarviketurvallisuusviranomaisella onkin erittäin 
vastuullinen asema. 

3.6.2 Itsesääntely

Viranomaisohjeiden lisäksi tärkeänä käytännön oikeuslähteenä ovat itsesäänte-
lynormit. Näitä ovat esimerkiksi CIAA:n eli Euroopan elintarviketeollisuusliiton 
standardit. Teollisuus on aktiivinen: CIAA tekee komissiolle aloitteita lainsäädän-
nön tarkentamiseksi. EU:n kulloisellekin puheenjohtajamaalle CIAA tekee muisti-
on, jossa se listaa lobattavat asiat.120 Samoin Suomen elintarviketeollisuusliitto on 
tehnyt ministeriöille aloitteita eli ehdottanut mielestään parempaa lainsäädäntöä. 
Itsesääntelystä saattaa tätä kautta tulla viranomaissääntelyä. Viranomaisten ja 

118 Määttä 2005, s. 369.
119 Määttä 2005, s. 369.
120 http://www.foodqualitynews.com/news/ng.asp?n=64918-ciaa-regulation-safety.
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yritysten tiivis yhteistyö tarkoittaa sitä, että sekä sääntöjen luomisesta että niiden 
tulkinnasta neuvotellaan yritysten ja viranomaisten välillä.

CIAA:lla on esimerkiksi uudet yksityiskohtaiset ’elintarvikkeiden ja juomien mark-
kinointiviestinnän periaatteet’, CIAA Food and Beverage Product Marketing 
Communications Principles lokakuulta 2005. CIAA on myös laatinut marraskuussa 
2005 dokumentin121, jolla se sitoutuu EU:n ruokavaliota, liikuntaa ja terveyttä kos-
kevaan aloitteeseen. CIAA sitoutuu muun muassa osallistumaan erilaisiin terveyttä 
edistäviin ohjelmiin ja projekteihin, ’rohkaisemaan’ jäseniään kehittämään terveelli-
siä ruokia ja eri annoskokoja sekä ’suosittelemaan’ selkeämpiä ravintoarvomerkin-
töjä tuotteissa sekä tieteellisiin tosiseikkoihin perustuvia terveys väitteitä. 

Elintarviketeollisuuden omat säännöt ovat hyvin samansisältöiset kuin EU:n ja 
Codexin säännöt. CIAA:n sääntöjen mukaan esimerkiksi harhaanjohtava markki-
nointi on kielletty ja lapsille suunnatussa markkinoinnissa ei tule käyttää halpa-
maisia keinoja.122

Tästä voitaisiin päätellä elinkeinonharjoittajien katsovan, että tiukkoja sääntöjä 
tulee noudattaa. Tämän todetaan olevan alan maineen kannalta ainut vaihtoeh-
to. Elintarviketeollisuus ei kuitenkaan näytä kannattavan sellaista, mikä tulisi liian 
kalliiksi. Elintarviketeollisuus ei sisällytä omiin sääntöihinsä esimerkiksi vaatimusta 
uuden, ympäristöystävällisemmän teknologian käyttöönotosta tai kiellä itseltään 
lapsille suunnattua elintarvikemainontaa. Teollisuus ei kannata kovin voimakasta 
puuttumista elinkeinonharjoittamisen vapauteen. Lainsäätäjän pitää siis olla ak-
tiivinen ja harkita tarpeen tullen myös sellaisia sääntöjä, joita elintarviketeollisuu-
den edunvalvojat eivät kannata.

Capture-ilmiöllä tarkoitetaan tilannetta, jossa valvontaviranomaisen ja elinkeino-
alan suhteessa elinkeinoalan edut hallitsevat. Valvonnan kohteet ottavat toisin sa-
noen otteen viranomaisesta, jolloin lakien implementaatio vinoutuu.123 Esimerkiksi 
yleisen edun ja kuluttajien suojaamisen intressit tuntuvat vaimenevan tässä tilan-
teessa, koska sääntelyn kohteet pitävät niin kovaa ääntä. Implementaation tar-
kastelussa onkin Talan mukaan tarpeellista kiinnittää huomiota siihen, miten eri 
toimijat pyrkivät ja onnistuvat saamaan etunäkökohtansa ohjaamaan viranomais-
ten toimintaa.124 Esimerkiksi elintarvikealalla viranomaisten ja toimijoiden välinen 
yhteistyöstrategia johtaa siihen, että julkisuus ja läpinäkyvyys eivät ole ensisijaisia 
keinoja huolehtia implementaation asiallisuudesta. Koska asioista sovitaan usein 

121 http://www.ciaa.be/documents/positions/CIAA_Commitments_EU_Platform_Diet_Physical_Activity_
Health.pdf.

122 Edellä mainitun elintarvikkeita ja juomia koskevan markkinointikoodin kohta ‘Additional Principles 
for Food and Beverage Marketing Communications addressed to Children’. 

123 Tala 2001, s. 275.
124 Tala 2001, s. 277.
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kahdenkeskisesti kohteen ja viranomaisen välillä, viranomaisten ammattieettiset 
säännöt sekä viranomaisen sisäiset periaatekeskustelut ovat tärkeitä.

3.7 Viranomaistoiminnan laadusta ja viranomaisten roolista

Valvonta on hyvin ajankohtainen teema elintarvikelainsäädännössä. Suurin osa vii-
meisestä elintarvikelainsäädännön uudistuksesta pyrkii parantamaan juuri lakien 
valvontaa. Etukäteis- ja jälkikäteisten valvontakeinojen suhde on tärkeä kysymys. 
Elintarvikealalla sovelletaan omavalvontajärjestelmää, jossa toiminnan harjoitta-
jan itse pitää suorittaa etukäteisvalvontaa. Lisäksi kunnat tarkastavat elintarvi-
kelaitoksia, jotta kuluttajien turvallisuutta uhkaavia tuotteita ei tulisi markkinoil-
le. Etukäteisvalvonta on elintarvikealalla välttämätöntä, koska jos markkinoille 
pääsee laittomia tuotteita, se saattaa tuotteiden luonteesta riippuen olla jollekin 
kuluttajalle jopa kuolemaksi. Jälkikäteinen reagointi on siten terveyden suojelun 
kannalta riittämätöntä. Jälkikäteistäkin valvontaa eli markkinavalvontaa kuitenkin 
harjoitetaan ja tarvitaan.

Toimijat ovat vastuussa heihin kohdistuvan viranomaisvalvonnan kustannuksista. 
Viranomaisvalvonnan maksullisuus kuulostaisi epäoikeudenmukaiselta ja olisikin 
sitä, ellei maksuvelvollisuutta suhteutettaisi toiminnan aiheuttamiin riskeihin ja el-
lei yrittäjä voisi itse vaikuttaa valvonnan kustannuksiin omalla toiminnallaan. Maa- 
ja metsätalousministeriön mukaan elintarvikealan toimijoille asetettavien velvoit-
teiden oikeasuhtaisuuteen onkin kiinnitetty erityistä huomiota uudessa laissa.125 
Uuden elintarvikelain mukaan valvonnan maksullisuuden on tarkoitus pohjautua 
valvontakohteen riskinarviointiin. Valvontakohteet tullaan jakamaan riskiluokkiin, 
joiden perusteella määritellään kohteen tarkastustiheys. Tarkastustiheys vaikut-
taa siihen, paljonko valvonta kullekin yrittäjälle maksaa. Yrittäjä voi siten huo-
lehtimalla itse toiminnastaan vähentää viranomaisten tarvetta puuttua asioihin. 
Kun yritys säästää valvontamaksuissa, se voi sitä kautta vaikuttaa tuotantonsa 
kilpailukykyyn. Luonnollisesti omavalvonta itsessään parantaa laatua ja sitä kautta 
yrityksen kilpailukykyä. Tämä periaate kuulostaa oikein toteutettuna varsin oikeu-
denmukaiselta. Ei ole kuitenkaan selvää, miten tiettyyn riskiluokkaan joutumisesta 
esimerkiksi voi valittaa. 

Viranomaistoiminnassa tärkeä periaate on joustavuus. Tämä tarkoittaa sitä, että 
tapauskohtaisesti harkitaan, milloin esimerkiksi elinkeinonharjoittaja on täyttänyt 
omavalvontaan ja hygieniaosaamiseen liittyvät velvoitteensa. Asioista ei tule riito-
ja, kun yrittäjä kysyy aina viranomaisilta, saako jotakin tehdä ja miten tulee toimia. 
Maa- ja metsätalousministeriön mukaan valvonnan joustavuus uuden elintarvike-
lain aikana tarkoittaa sitä, että perusvaatimuksista ei tingitä ja että valvonnasta 
tulee aidosti riskipohjaista (aiemman kaavamaisuuden sijaan, aiemmin ei tapaus-

125 Maa- ja metsätalousministeriö. Selvitys lainsäädännön muutostekijöistä. 15.11.2005.
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kohtaista riskinarviointia korostettu). Tämä onkin käytännössä kohtuullista, kan-
santalouden kannalta tehokasta ja asiakaslähtöistä toimintaa. Tapauskohtainen 
arviointi on välttämätöntä joka tapauksessa ja nyt se on vihdoin kirjattu lakiin 
nimellä riskipohjainen valvonta.

Koska on todettu, että perusvaatimuksista ei tingitä, saivarrellen voisi kuitenkin 
päätellä, että muista vaatimuksista voidaan tinkiä. Ehkä pieniltä yrityksiltä ei vaa-
dita niin suuria, tai ehkä suuria suositaan niiden painoarvon vuoksi? Ongelmallista 
onkin, että joustavuuteen ei ole lakipohjaa, ainoastaan riskiperusteiseen valvon-
taan. Riskiperusteinen valvonta tarkoittaa nähdäkseni sitä, että samanlaisen riskin 
yrityksissä valvonta tehdään samoilla vaatimuksilla ja kustannuksilla. Joustavuus ei 
mahdollista sitä, että samanlaisia yrityksiä voitaisiin kohdella eri tavoin. Tällainen 
joustavuus johtaa yhdenvertaisuuden kannalta ongelmallisiin tilanteisiin, kun 
joustavuutta väistämättä harjoitetaan eri puolilla Suomea eri tavoin.

Talan mukaan pelkkään suostutteluun – eli informaatioon ja keskusteluun – pe-
rustuva implementaatio näyttää onnistuakseen vaativan kohdetahoilta motivoi-
tuneisuutta lain noudattamiseen. Tällaisia toimijoita on varmasti elintarvikealalla 
monia. EU:n mukaantulo on tosin tuonut lisää osattavaa eli monenlaista, nope-
asti uusiutuvaa lakeja koskevaa informaatiota, mutta toimijat haluavat oppia sen. 
Suostuttelustrategian hyötynä on se, että se on viranomaisen kannalta usein hal-
vempaa ja nopeampaa kuin sanktioiden käyttö. Sanktioiden käyttö saattaa myös 
korostaa vastakkaisuutta viranomaisen ja kohdetahon välillä eli luoda huonoa yh-
teistyöhenkeä.126 Yhteistyömalli edellyttänee implementoijan ja kohdetahon välis-
tä pitempiaikaista vuorovaikutussuhdetta toimiakseen. Tällöin kyse on myös hen-
kilöistä eli elintarvikealan yritysten ja viranomaisten välisistä henkilökohtaisista 
suhteista.

Talan mukaan suostuttelustrategia voi törmätä rajoihinsa, jos taloudelliset hyöty-
näkökohdat puhuvat toiseen suuntaan. Houkutus rikkoja sääntöjä voi olla suuri, 
jos yritys säästää rahaa ja pärjää sitä kautta paremmin hintakilpailussa. Siksi sank-
tioiden käyttömahdollisuus pitää olla olemassa eikä pelkkään suostuttelustrategi-
aan voida luottaa. Sanktioiden tulee olla asteittain ankaroituvia.127 On esitetty, että 
yhteistyöstrategia olisi ensisijainen ja että sanktioita käytettäisiin vain silloin, kun 
toinen osapuoli ei ole yhteistyöstä kiinnostunut. Näin on ainakin silloin, jos toimija 
ei noudata juuri mitään sääntöjä, rikkoo nimenomaiset lupauksensa viranomai-
selle tai aiheuttaa erityisen vakavan vaaran tai onnettomuuden.128 Viranomainen 
käyttää kieltoja, kun on pakko. Internetsivujensa mukaan Elintarvikevirasto on 
elintarvikelain (361/1995) nojalla tehnyt yhteensä noin 15 myynti- tai markkinoin-
tikieltopäätöstä (tilanne tammikuu 2006). Usein yhdellä päätöksellä on kielletty 
monta samanlaista tuotetta. Kielloissa on ollut kyse muun muassa äidinmaidon-

126 Tala 2001, s. 271.
127 Tala 2001, s. 273.
128 Tala 2001, s. 273.
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korvikkeista, tahitilaisesta Noni-mehusta, mäkikuismasta ja ternimaitokapseleista. 
Kieltoja on tehostettu uhkasakoilla. Ravintolisät ovat käytännössä ongelmallisem-
pia kuin varsinaiset ruoat, sillä etenkin ulkomaisia pillerimuotoisia elintarvikkeita 
saatetaan markkinoida uskomattomilla lääkkeellisillä väitteillä ja jotkin valmisteet 
ovat jopa erittäin vaarallisia.

Hallituksen esityksen 325/94 mukaan elintarvikelain rangaistussäännöksiä ei ollut 
juurikaan sovellettu. Nykyään vankeusuhkaisista rikoksista on säädetty rikoslaissa 
ja elintarvikerikkomuksesta elintarvikelaissa (79 §). Rikoslain elintarvikerikoksia 
koskeva perussäännös on terveyttä ja turvallisuutta vaarantavia rikoksia koskevan 
44 luvun 1 §, jonka mukaan elintarvikelain säädösten rikkojalle tuomitaan rangais-
tus terveysrikoksesta. Terveysrikoksesta maksimirangaistus on kuusi kuukautta 
vankeutta.

Elintarvikkeet on lisäksi nimenomaisesti mainittu rikoslain kahdessa muussakin 
kohdassa. Rikoslain yleisvaarallisia rikoksia koskevan 34 luvun 4 ja 5 §:ssä on sää-
detty rangaistus terveyden vaarantamisesta sille, joka ”myrkyttämällä tai muulla 
vastaavalla tavalla saattaa terveydelle vaaralliseksi elintarvikkeen tai muun ihmis-
ten nautittavaksi tai käytettäväksi tarkoitetun aineen taikka pitää sellaista vaa-
ralliseksi saatettua ainetta muiden saatavilla”. Terveyden vaarantamisesta maksi-
mirangaistus on neljä vuotta ja törkeästä terveyden vaarantamisesta kymmenen 
vuotta. Ympäristörikoksia koskevan 48 luvun 1 §:ssä ympäristön turmelemisesta 
säädetään tuomittavaksi se, joka ”vie maasta muuntogeenisiä organismeja, niitä 
sisältäviä elintarvikkeita tai rehuja vastoin muuntogeenisten organismien valtioi-
den rajat ylittävistä siirroista annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus-
ta”. Rangaistus on korkeintaan kaksi vuotta vankeutta.

Elintarvikealan yritykselle elintarviketurvallisuuskatastrofi  on riittävä pelote jo ima-
gotappiona ja sitä kautta taloudellisena tappiona. Rangaistusten pelko parantaisi 
huolellisuutta tuskin kovinkaan paljon. Vuoden 2005 hallituksen esityksessä ei enää 
puhuttu rangaistusten yleisestävän tai erityisestävän vaikutuksen heikkenemises-
tä, vaikka rangaistussäännöksiä ei edelleenkään ollut juuri sovellettu. Nykytilanne, 
jossa asioista sovitaan, tuntuu toimivan. Lisäksi vuonna 1995 käyttöön otetut uh-
kasakot tuntuvat muodostavan sopivat sanktiot.129 Uhkasakkojen määrät ovat ol-
leet joitakin kymmeniä tuhansia euroja. Jos lainsäädännöllä halutaan parantaa 
kansalaisten terveyttä, pahimpaan terveysongelmaan eli ravitsemuskäyttäytymi-
seen pitää joka tapauksessa puuttua muilla keinoin kuin rangaistuksilla.

129 Näin kaavailtiin hallituksen esityksessä 325/94, s. 32, ja näin on myös käynyt.
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3.8 Sääntelyn kohdetahojen rooleista ja näkökannoista

3.8.1 Yrittäjät

Elintarvikealan yrittäjien asenne lainsäädäntöön on edellä kuvatulla tavalla aktiivi-
nen ja neuvotteleva. Elintarvikeala on aloitteellinen ja haluaa, että lainsäädäntöä 
kehitetään siten, ettei se häiritse yrittämistä, tuotekehitystä eikä markkinointia. 
Viranomaisilta halutaan neuvoja ja oppaita lakien tulkinnasta. Esimerkiksi 1990-
luvulla toivottiin viranomaisten ohjaus- ja neuvontavelvollisuuden kirjaamista la-
kiin eli vastustettiin viranomaisnäkökulman vahvistamista valvontakeskeiseksi.

1990-luvun uudistuksista esitettiin paljon mielipiteitä. Mainonnan sääntelyä elin-
tarvikelaissa vastustettiin. Omavalvonta koettiin vieraaksi ja valmisteltavaan lakiin 
haluttiin täsmennyksiä. Kolmiportaista valvontaorganisaatiota (kunnat, lääninhalli-
tukset, virasto) pidettiin raskaana. Eniten keskustelua herätti kysymys elintarvike-
valvonnan maksullisuudesta. Sitä luonnollisesti vastustettiin, koska se toi elinkei-
nonharjoittajille uuden taloudellisen rasitteen. Esitettiin maksullisuuden rajoittamis-
ta lupa- ja ilmoitusasioihin ja elinkeinonharjoittajan itsensä pyytämiin suorituksiin. 
Katsottiin, että tutkimuslaitosten pätevyydestä tulee säännellä selkeästi.130

Kun vuoden 2006 uudistusta valmisteltiin, otettiin huomioon sääntelyn kohdetaho-
jen kokemukset 1990-luvun uudistusten toimeenpanosta. Nämä eivät olleet pel-
kästään hyviä. Viranomaisilta puuttuu resursseja, ja elinkeinonharjoittajat pitivät 
uusia velvollisuuksia raskaina ja epäoikeudenmukaisina. Vuoden 2006 uudistuk-
sessa on kyse myös lainsäädännön selkeyttämisestä. Vuoden 2006 uudistuksesta 
ei vielä ole seurantatietoja. Lain kohdetahot suhtautuvat siihen varovaisen myön-
teisesti. Suomen elintarviketeollisuusliitto eli elintarvikelain kohdetahon edustaja 
on uudesta laista etukäteen arvioituna seuraavaa mieltä.131

Positiivisina muutoksina pidetään seuraavia asioita:

- elintarvikelain, hygienialain ja terveydensuojelulain yhdistäminen.

Negatiivisina muutoksina pidetään seuraavia asioita:

- elintarvikehuoneistojen ilmoitusmenettelyn muuttaminen lupamenette-
lyksi.

- tiettyjen asioiden nostaminen asetuksista lain tasolle (vitaminointi, hygienia-
osaaminen)

130 HE 325/94, s. 14–15.
131 Seppo Heiskanen 16.6.2005
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Näistä kannanotoista voi päätellä, että teollisuudelle tärkeää on lainsäädännön 
selkeys, lainsäädännön joustavuus eli kyky reagoida muutoksiin sekä menette-
lyjen yksinkertaisuus. Näitä voitaisiin pitää suomalaisen elintarviketeollisuuden 
näkökulmasta paremman sääntelyn kriteereinä.

3.8.2 Kuluttajat

Yksittäisen kuluttajan on mahdotonta tietää elintarvikelainsäädännön sisällöstä. 
Suomalainen kuluttaja näyttää soveltavan rationaalisen ignoranssin periaatetta. 
Hän luottaa siihen, että elintarvikelainsäädäntö pitää huolta ainakin suomalaisten 
elintarvikkeiden turvallisuudesta ja niistä annettavien tietojen paikkansapitävyy-
destä. 

Suomalaiset tutkivat tuoteselosteita maailmanlaajuisesti verrattuna vähän. Vain 
japanilaiset tutkivat tuoteselosteita vähemmän kuin suomalaiset. Tieto selviää 
ACNielsenin tekemästä maailmanlaajuisesta markkinatutkimuksesta. Suomalaisten 
käytös on tulkittu luottamuksen osoitukseksi elintarviketeollisuutta kohtaan. 
Tutkimuksen mukaan 15 prosenttia suomalaisista ei koskaan tutki tuoteselosteita. 
Muun muassa suuri osa thaimaalaisia, intialaisista ja malesialaisista sanoi aina 
lukevansa elintarvikkeiden tuoteselosteet. Rasvan määrä oli maailmanlaajuisesti 
eniten tutkittu pakkausmerkintä. Euroopassa ja Aasiassa ihmiset olivat eniten huo-
lissaan lisäaineista, kun taas Pohjois-Amerikassa ja latinalaisessa Amerikassa oltiin 
kiinnostuneempia rasvan, energian ja sokerin määristä. Ravintokoostumustietojen 
ymmärrettävyydessä olisi maailmanlaajuisesti korjattavaa. Puolet kaikista vastaa-
jista ympäri maailman sanoivat ymmärtävänsä pakkauksien ravintokoostumustie-
toja vain osittain.132

3.9 Elintarvikelainsäädännön säädösympäristöstä

Yleisestä kuluttajansuojalainsäädännöstä elintarvikkeita koskevat kuluttajan-
suojalaki 38/1978, laki kulutustavaroiden ja kulutuspalvelusten turvallisuudesta 
74/2004 sekä tuotevastuulaki 694/1990. Kuluttajaviranomaisten toimivalta kattaa 
elintarvikkeiden tuotevalvonnan sekä markkinoinnin valvonnan eli toimivalta on 
tältä osin päällekkäinen uuden Elintarviketurvallisuusviraston kanssa. 

Elintarvikealalla on 1940-luvulta saakka ollut erityislainsäädäntöä jo ennen edel-
lä mainittua yleistä kuluttajansuojalainsäädäntöä. Vuoteen 1995 asti elintarvike-
laki koski elintarvikkeiden ja yleisten käyttö- ja kulutustavaroiden turvallisuutta. 
Vuonna 1995 elintarvikelain tarkoittamat yleiset käyttö- ja kulutustavarat siirret-
tiin pois elintarvikelain soveltamisalasta yleisen tuotelainsäädännön alaisuuteen. 

132 Finfood uutiset 2.8.2005.
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Elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvia materiaaleja koskee edelleen elin-
tarvikelaki.

Vuonna 1995 tehtiin myös toinen soveltamisalan muutos. Vuodesta 1995 lähtien 
elintarvikkeiden markkinointia on säännelty kuluttajansuojalain lisäksi myös elin-
tarvikelaissa, joka tarkentaa kuluttajansuojalain totuudenvastaisen ja harhaanjoh-
tavan markkinoinnin kieltoa. Nykyään markkinointiakin siis koskevat sekä yleinen 
kuluttajalainsäädäntö että erityislainsäädäntö. 

Nykyinen elintarvikelain soveltamisala vastaa elintarvikkeen määritelmää Euroopan 
unionin asetuksessa (178/2002/EY): ”Elintarvikelainsäädännöllä tarkoitetaan lake-
ja, asetuksia ja hallinnollisia määräyksiä, jotka koskevat elintarvikkeita ja erityises-
ti elintarvikkeiden turvallisuutta sekä yhteisössä että jäsenvaltioiden tasolla. Siihen 
sisältyvät kaikki elintarvikkeiden tuotanto-, jalostus- ja jakeluvaiheet samoin kuin 
elintarviketuotantoon käytettäviä eläimiä varten tuotettujen tai niille annettujen 
rehujen tuotanto-, jalostus- ja jakeluvaiheet.” 133 Tehdyt elintarvikelain soveltamis-
alan rajaukset ovat johdonmukaisia: nykyään elintarvikelaissa ovat elintarvikkei-
den tuotantoa ja markkinointia koskevat erityissäännöt. Elintarvikkeita koskevia 
erityissääntöjä ei ole muualla eikä elintarvikelaissa ole mitään muita tuotteita kos-
kevaa. Suomessa uusin elintarvikelaki on elintarvikelainsäädännön ainut lakitasoi-
nen säädös ja ns. yleislaki. Elintarvikelainsäädännön laaja alue on periaatteessa 
sovitettu yhteen lakiin, jonka nojalla annetaan kaikki alemmanasteiset säännöt. 
Uusi laki on EU:n mallin mukainen ja vastaa EU:n yleistä elintarvikeasetusta, joka 
sisältää kaikki yleiset periaatteet ja johon viitataan muissa säädöksissä.

Uuden elintarvikelain 79 §:n 1 momentissa on viittaussäännös rikoslain 44 luvun 
1 §:ään, jonka mukaan elintarvikelain rikkojalle tuomitaan rangaistus terveys-
rikoksesta. Saman pykälän 3 momentissa on viitattu rikoslain 46 luvun salakulje-
tussäännöksiin. Elintarvikerikkomuksesta on säädetty uuden elintarvikelain 79 §:n 
2 momentissa. Rikoslain rikosnimikkeistä myös esimerkiksi markkinointirikosta 
(30:1 §), kilpailumenettelyrikosta (30:2 §) ja terveyden vaarantamista (34:4 §) 
koskevat säännöt saattaisivat tulla sovellettaviksi. 

3.10 Tieteen ja tutkimustiedon hyödyntämisestä 

Elintarvikealalla on itsestään selvää, että lakien tulee perustua luonnontieteelli-
siin tosiasioihin. Luonnontieteellinen tutkimustieto on olennainen osa elintarvi-
kelainsäädännön perusteluja ja on aina ollut käytössä. Epidemiologinen tieto eli 
tieto tautien leviämisestä vaikuttaa siihen, miten hygienialainsäädäntö laaditaan. 
Bakteerien elinolosuhteita koskeva tieto vaikuttaa puhtausvaatimusten tasoon. 

133 Asetuksen 178/2002/EY 3 artiklan 2 kohta.
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Ravitsemustiede vaikuttaa siihen, miten ravintolisiin, elintarvikkeiden täydentämi-
seen ja terveysväitteisiin suhtaudutaan. 

Geneettisesti muunneltuja elintarvikkeiden vaarattomuutta koskeva laaja tutki-
mustietokaan ei sen sijaan ole vaikuttanut siten, että GMO:n merkintävelvollisuus 
olisi poistettu. Euroopassa tärkeimpänä on pidetty kuluttajan valinnanmahdolli-
suutta. Elintarvikkeisiin liittyy siten myös voimakkaita asenteita, joita ei voi pe-
rustella yksiselitteisillä tieteellisillä tosiasioilla. Ne ovat paremminkin poliittisia tai 
eettisiä valintoja. EU:n ratkaisu on mielestäni perusteltu, koska ihmisten vakau-
muksia tulee kunnioittaa lainsäädännössä. 

Myös lakien kustannuksia on pyritty laskemaan taloustieteen keinoin. Vuoden 
1995 uudistuksessa käytettiin hyväksi Liiketaloustieteellisen tutkimuslaitoksen te-
kemää tutkimusta ’’Elintarvikevalvonnan kustannukset ja valvontamaksujen mää-
rittäminen kustannusvastaavuuden mukaan’’134. Tutkimuksen perusteella voitiin 
HE:n mukaan arvioida, mitä taloudellisia vaikutuksia olisi elintarvikelain mukaisen 
elintarvikevalvonnan saattamisesta maksulliseksi. HE:n 325/94 mukaan täsmällis-
tä arviota elintarvikelain noudattamisen valvontakustannuksista oli kuitenkin vai-
kea esittää, koska kunnallisessa kirjanpidossa valvontakuluja ei ollut jaoteltu eri 
lakien mukaan. Esimerkiksi samalla tarkastuskäynnillä valvotaan samanaikaisesti 
kaikkien elintarvikevalvontaa ohjaavien lakien noudattamista.135 

Hallituksen esitys vuodelta 1994 sisältää neljä eri vaikutusarviointia. Arvio 
talou dellisista vaikutuksista on ainoa, joka perustuu tutkimustietoon. Lisäksi 
on listattu ympäristövaikutukset sekä vaikutukset kotitalouksiin ja kuluttajiin. 
Ympäristövaikutuksista on todettu, että niitä ei ole. Vaikutuksista kotitalouksiin 
ja kuluttajiin on todettu, että vaikutuksia on vaikea arvioida, että elintarvikkeiden 
laatu saattaa parantua ja että mitään tämä ei tule kuluttajalle maksamaan. Nämä 
arviot eivät siis perustuneet muuhun kuin lainlaatijan mielipiteeseen. Organisaatio- 
ja henkilöstövaikutuksista on todettu, että mahdolliset lisäresurssitarpeet tulisi 
hoitaa ”henkilöstön tehtäviä uudelleen kohdentamalla” eli uudet työt tulisi hoitaa 
vähentämällä vanhoja.136

Hallituksen esitys 53/2005 sisältää samoin neljä eri vaikutusarviointia. Nämä ovat 
seuraavat: taloudelliset vaikutukset, vaikutukset viranomaisten toimintaan, ym-
päristövaikutukset sekä yhteiskunnalliset vaikutukset. Taloudelliset vaikutukset ja 
vaikutukset viranomaisten toimintaan on arvioitu ja laskettu huolellisesti. Kyseessä 
on selkeä parannus kymmenen vuotta aikaisemmin tehtyyn lainvalmisteluun ver-
rattuna. 1990-luvun uudistus epäonnistuikin juuri kustannusten ja viranomaisval-
vonnan laadun osalta. Ympäristövaikutusten kohdalla puhutaan ruokamyrkytyk-
sistä. Yhteiskunnallisten vaikutusten kohdalla todetaan jotakin suhteellisen epä-

134 Elintarvikeviraston valvontasarjan julkaisu 6/1992.
135 HE 325/1994.
136 HE 325/1994, s. 11–13.
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täsmällistä siitä, että elintarvikealaa nykyään tarkastellaan ”pellolta pöytään”.137 
Nämä kaksi kohtaa eivät tuo juurikaan lisää hallituksen esityksen perusteluiden 
vakuuttavuuteen.

Vaikutusarviointeja ei voida pitää kovin perusteellisiin selvityksiin nojaavina eikä 
tieteellisinä. Ne perustuvat lähinnä lainvalmistelijoiden ja lausunnonantajien mieli-
piteisiin.138 Yhteiskuntatieteitä ja lakien vaikutuksia yleensä koskevia tutkimus-
tuloksia ei ole hyödynnetty elintarvikelainsäädäntöä valmisteltaessa. 

3.11 Käsityksiä elintarvikelainsäädännön tehtävistä

Vuoden 1995 lakiin ei hallituksen esityksen 325/94 mukaan tullut merkittäviä muu-
toksia aikaisempaan nähden. Vuoden 2006 lakiin ei hallituksen esityksen 53/2005 
mukaan tullut vuoden 1995 lakiin verrattuna merkittäviä muutoksia. Tämä tar-
koittaa siis, että lain valmistelijoiden mukaan Suomen elintarvikelainsäädäntöön ei 
ole koskaan tullut merkittäviä muutoksia. Tämän tyyppiset kommentit vaikuttavat 
osittain peittelyltä, jonka tarkoitus on tehdä vastalauseet tyhjiksi. EY-lainsäädäntö 
on joka tapauksessa pakko saattaa voimaan. 

Toisaalta totta on kuitenkin se, että puitelain muuttaminen ja yleisten periaattei-
den selventäminen tai kodifi ointityö ei paljon muuta toimijoiden konkreettisia vel-
vollisuuksia. Niistähän on säädetty alemmanasteisissa normeissa. Totta on myös 
se, että elintarvikelainsäädännön perustehtävään ei ole kajottu EU:n myötä. Siinä 
mielessä elintarvikelainsäädäntö on pysynyt samana. Onko tosiaan niin, että elin-
tarvikelainsäädäntöön ei ole edelleenkään tarvetta tehdä ns. ”merkittäviä” muu-
toksia?

Suomen elintarvikelainsäädännön tehtäväksi on perinteisesti nimetty kuluttajan 
terveydellinen ja taloudellinen turva. Lisäksi sen tehtävä on ”osaltaan parantaa 
elintarvikealan toimijoiden toimintaedellytyksiä”.139 EU:n elintarviketurvallisuus-
politiikan päämäärät komission mukaan140 ovat ihmisten terveyden ja kuluttajien 
etujen korkeatasoinen suojelu siten, että otetaan huomioon monimuotoisuus, pe-
rinteiset tuotteet mukaan lukien, ja samalla varmistetaan sisämarkkinoiden teho-
kas toiminta. Seuraavassa eritellään elintarvikelainsäädännön mahdollisia nykyisiä 
ja mahdollisia tulevia tehtäviä.

137 HE 53/2005, s. 22–26.
138 Ns. “virkamiespäättelyn” suosiosta vaikutusarvioinnissa puhutaan myös Valtioneuvoston lainval-

mistelun suunnittelun ja johtamisen kehittämisryhmän mietinnössä vuodelta 2005, s. 56.
139 Elintarvikelaki 22/2006, 1 § 6 kohta.
140 http://www.europa.eu.int/comm/food/food/index_fi .htm.
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Terveyden edistäminen

Elintarvikkeiden laatuominaisuuksista on pidetty huolta ainoastaan terveydellises-
tä laadusta ja siitäkin vain akuuttien sairauksien ehkäisemisen mielessä. Kroonisiin 
sairauksiin ei ole katsottu voitavan vaikuttaa lainsäädännöllä. Tässä suhteessa on 
mahdollisesti tulossa lainsäädännöllisiä uutuuksia. Elintarvikelainsäädännön teh-
täväksi saatetaan määritellä myös ravitsemusperäisten sairauksien, kuten lihavuu-
den tai sydän- ja verisuonitautien ehkäiseminen. Vaikka yleinen terveystietoisuus 
on lisääntynyt, kuluttajat epäilevät entistä enemmän elintarvikeyritysten esittämiä 
markkinointiväitteitä. Peräti 65 prosenttia eurokuluttajista uskoo, että terveellisiksi 
väitetyt merkkituotteet eivät sitä useinkaan ole.141 Professori Lichtenstein on sitä 
mieltä, että yksi kansanravitsemuksen keskeisistä haasteista nykyään koskee vies-
tintää. Ihmisten ravintoon liittyviä ratkaisuja pitäisi ymmärtää paremmin. Lisäksi 
tulisi keksiä tehokkaampia keinoja vaikuttaa asenteisiin. Yksimielisyyden löytämi-
nen kansanravitsemuksen kaikkien osapuolen kesken olisi tärkeää, jotteivät risti-
riitaiset viestit sumentaisi ihmisten käsityksiä.142

Luottamus luvattuihin terveysvaikutuksiin saattaisi jonkin verran parantaa kulut-
tajien ruokavalioita. Nähdäkseni on lainsäätäjän vastuulla, että elintarvikkeista 
annettava tieto on selkeää, riittävää ja totuudenmukaista. Laittomien tuotteiden 
poistaminen markkinoilta on todellinen haaste, koska humpuukiyrittäjiä löytyy. 
Terveelliset elintarvikkeet voisi merkitä selkeästi. Suomalainen sydänmerkki on 
tästä hyvä esimerkki.143 EU:ssa on valmisteilla asetus elintarvikkeiden terveys-
väitteistä, joka ei kuitenkaan ole tuomassa paljonkaan tiukempia sääntöjä mark-
kinointiin. Tämä johtuu siitä, että teollisuus on voimakkaasti vastustanut epäter-
veellisten tuotteiden mainonnan rajoituksia ja etukäteislupia terveysväitteille.

Terveysalan asiantuntijatkin ovat sitä mieltä, että terveysongelmien ennalta-
ehkäisyyn pitäisi vihdoin panostaa poliittisella tasolla. Auli Suojasen mukaan 
suuntaus on, että kansalaisille annetaan tietoa ja mahdollisuuksia itse tehdä 
terveytensä kannalta myönteisiä päätöksiä. Tämä tarkoittaa samalla vastuun 
siirtämistä. Aikaisemmin yhteiskunta otti enemmän vastuuta terveyden edistämi-
sestä. Suojanen pitää mahdollisena, että nykysuuntaus johtaa terveyseroihin.144 
Tulevaisuudessa joudutaankin miettimään, paljonko kuluttajalle tulee jättää vas-
tuuta ja missä määrin ohjat tulee ottaa valtion käsiin. 

Suomessa voitaisiin panostaa nimenomaan elintarvikkeiden ravitsemukselliseen 
ja kansanterveydelliseen merkitykseen. Epäterveellisten elintarvikkeiden haitta-

141 Finfood uutiset 4.1.2006.
142 Lichtenstein, Alice H.: Kuopion yliopiston tohtoripromootion yleisöluento 2005. Lähde Finfood uu-

tiset 10.6.2005.
143 www.sydanmerkki.fi . Sydänmerkki elintarvikkeessa tarkoittaa, että tuote on omassa tuoteryhmäs-

sään rasvan ja suolan kannalta parempi valinta.
144 Terveyden edistämisen ajankohtaispäivä eduskunnan lisärakennuksessa 2005. Lähde Finfood 

uutiset 8.4.2005.
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verot saattaisivat muuttaa ihmisten käyttäytymistä ja samalla toimia rangaistuk-
senluonteisesti eli epäterveellisten ruokien ostajat joutuvat maksamaan itselleen 
aiheuttamistaan sairauksista. Tälle ajatukselle on nousemassa kannatusta myös 
Suomessa. Vaikeinta niin sanottujen hyvien ja pahojen ruokien erottelussa on pe-
rusteiden valinta. Järjestelmästä ei saa tulla joitakin tuotteita aiheettomasti syrji-
vä eli epäoikeudenmukainen. Mahdotonta elintarvikkeiden erottelu terveellisiin ja 
epäterveellisiin ei kuitenkaan välttämättä ole.

Yritysten kilpailukyvystä huolehtiminen

Suomalaisten elintarvikealan yritysten kilpailukyvystä huolehtiminen on myös lain-
säätäjän yksi tehtävä. Tavoitteena on, ettei yritysten toimintaedellytyksiä heiken-
netä kohtuuttomalla lainsäädännöllä. Elintarvikealan pk-yritysten toimintaympä-
ristö 2004 -tutkimuksen mukaan viranomaissäädökset vaikeuttavat yritysten me-
nestymistä erityisesti muutamilla toimialoilla. Ainakin lihatuotteiden ja juomien 
valmistajat kokivat, että lainsäädännön vaatimukset ja muut viranomaisten aset-
tamat vaatimukset liiketoiminnalle rajoittavat yritysten menestymistä merkittäväs-
ti suhteessa kilpailijoihin.

Pienyritysten toimintaedellytyksistä pitää huolehtia. Suomessa on jo alettu edis-
tää lähiruokakonseptia ja kotimaisen ruoan käyttöä Suomessa. Jotta pienyritykset 
voisivat hyödyntää lähiruokaa kilpailukeinonaan, lähiruuan käsite vaatisi selkiyttä-
mistä ja profi lointia.145 Toisaalta pieniäkin yrityksiä rohkaistaan myös vientihank-
keissa, esimerkiksi Finpro neuvoo yrityksiä juuri vientiasioissa.

Eettiset kysymykset

Elintarvikelainsäädännön tehtävänä ei tulevaisuudessa ole pelkästään terveyden 
edistäminen. Olen toisessa yhteydessä ehdottanut146, että EU:n ja Suomen elin-
tarvikelainsäädäntö tulisi nähdä laajemmin siten, että sen tehtäviksi määriteltäi-
siin kuluttajien terveyden suojelemisen lisäksi taloudellisesti, sosiaalisesti ja eko-
logisesti kestävän kehityksen turvaaminen elintarvikealalla globaalisti. 

Mielestäni elintarvikelainsäädäntöä tulee tarkastella siten, että keskitytään koko 
elintarvikeketjuun eikä paloitella sääntelyä yksittäisiin pieniin kysymyksiin, esimer-
kiksi eri kemikaalien käyttöön eri vaiheissa ketjua. Elintarvikeliiketoiminnalla on mer-
kittävät ympäristövaikutukset ja työllisyysvaikutukset. Elintarvikealaan liittyy siten 
myös muita tärkeitä intressejä kuin kuluttajan suojaaminen. Ympäristökysymykset, 
eläinten oikeudet ja työolosuhteisiin liittyvät eettiset kysymykset elintarvikkeiden 
tuotantomaissa (kuten Brasilia ja Kiina) ovat tärkeimmät näistä. Näihin asioihin 
tullaan tulevaisuudessa mahdollisesti ottamaan kantaa Suomessakin.

145 Tähän päätyivät Kuluttajatutkimuskeskuksen, VTT Biotekniikan ja MTT Taloustutkimuksen tutkijat 
vuonna 2004 tehdyssä kyselytutkimuksessa. Finfood uutiset 13.1.2006.

146 Lähteenmäki 2004. 
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Yksi keino kestävän kehityksen elintarviketalouteen on lähiruoka. Siitä ollaankin 
kiinnostuttu Suomessa. Eri puolilla Suomea toteutetaan lähiruokaprojekteja.147 
Alun perinhän ihmiset söivät pelkästään lähiruokaa. Se on periaatteessa mahdol-
lista edelleen. Esimerkiksi kotimaisten marjojen käyttöä voidaan poliittisesti edis-
tää. Edistäminen tapahtuu valistamisen ohella taloudellisin keinoin.148 

4 Tiivistelmä

Suomen elintarvikelainsäädännön olennaiset osat vuonna 2006 ovat: 

- EU-asetukset 
- kotimainen elintarvikelaki 23/2006, sekä 
- kymmenet lakia alemmanasteiset säädökset, joista suuressa osassa on 

kyse direktiivien implementoinnista.

Suomen elintarvikelainsäädännön kehityksessä vuosien 1985–2005 välillä tär-
keimmät seikat ovat mielestäni valvonnan parantamiseen liittyviä: omavalvon-
tavelvollisuuden asettaminen, riskinarviointi valvonnan lähtökohtana, valvonnan 
maksullisuus, laboratorioiden laatuvaatimukset, valvonnan parempi suunnittelu ja 
laatuun panostaminen. Alkutuotannon tulo lain piiriin liittyy tähän riski- ja laatuajat-
teluun: elintarvikeketjua katsotaan kokonaisuutena. Toinen tärkeä kokonaisuus on 
lainsäädännön kodifi ointi ja virastojen yhdistäminen. Tähän kehitykseen on ohjan-
nut uusi perustuslaki. Vuonna 2006 elintarvikelaki on vihdoin selkeä ja ainoa elin-
tarvikelainsäädännön yleislaki ja Elintarviketurvallisuusvirasto ainoa viranomainen. 
Jos Suomen elintarvikelainsäädäntöön luetaan mukaan EU-asetukset, lainsäädän-
nölle on tullut myös useita uusia sääntelykohteita: luomuelintarvikkeet, uuselintar-
vikkeet, terveysvaikutteiset elintarvikkeet, geneettisesti muunnellut elintarvikkeet 
sekä aktiiviset ja älykkäät elintarvike pakkaukset.

Tärkein lainsäädäntöön vaikuttanut taustaseikka on ollut nähdäkseni ETA- ja EU-
jäsenyys. Kansainvälistyminen elintarvikelainsäädännössä on hyvin olennainen 
osa viime aikojen kehitystä. EU:ssa elintarvikelainsäädännön uudistamiseen on 
keskitytty viimeiset 10 vuotta ja Suomen lainsäädäntö on samalla uudistunut. 
Ensin 1990-luvulla piti säännöt muuttaa ETA-sopimusta vastaaviksi ja nyt EU-ase-
tukset muuttavat olennaisia osia elintarvikealan sääntelystä ilman mitään kotimai-
sia sääntelytoimenpiteitä. EU:ssa sääntely on muuttunut viimeistään 2000-luvulle 
tultaessa direktiiveistä yksinomaan asetuksiksi.

147 Ks. esimerkiksi Ruoka-Suomi 2/2005.
148 Suomen korkea verotus vaikuttaa kielteisesti metsämarjojen menekkiin. Alaa rasittaa arvonlisäve-

ron lisäksi erityisesti virvoitusjuomavero. Finfood Uutiset 20.3.2002.
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Harmonisoitumisen vastavoimana on alettu korostaa sääntelykilpailua, jossa val-
tio pyrkii kehittämään oikeusjärjestelmäänsä laadullisesti muita paremmaksi.149 
Suomen elintarvikelainsäädäntöäkin voitaisiin pyrkiä kehittämään paremmak-
si kuin muissa EU-maissa siltä osin kuin EU-oikeuden asettamat vaatimukset 
eivät sitä estä. Toinen vaihtoehto on unohtaa kotimainen sääntely ja keskittyä EU-
oikeuden kehittämiseen, implementointiin ja sen selventämiseen sääntelyn koh-
teille. Ei ole hyötyä kahdesta päällekkäisestä järjestelmästä, jos ne vain sekoittavat 
toimijoita eikä kotimainen sisällä kenenkään näkökulmasta mitään parannuksia.

Kansainvälisyyteen on olemassa myös EU:ta laajempi näkökulma. Globaalin kau-
pankäynnin ja mahdollisten maailmanlaajuisten kriisien vuoksi yhteisistä sään-
nöistä on hyötyä myös YK- ja WTO-tasoilla.

Suomen elintarvikelakeja uudistettaessa on käytetty laajoja lausuntokierroksia, 
joissa muun muassa teollisuuden, kaupan ja kuluttajien edustajat ilmaisevat mie-
lipiteensä lakiehdotuksista. Monet epäilevät vaikutusmahdollisuuksien aitoutta ja 
laajuutta kotimaiseen lainvalmisteluun rutiininomaisesti liittyvässä lausuntome-
nettelyssä.150 Elintarvikelainsäädännössäkin perusratkaisut on usein lyöty kiinni jo 
silloin, kun lausuntoja pyydetään. Erimielisyyttä tärkeistä lakimuutoksista on ollut, 
mutta ne ovat menneet läpi suunnilleen esitetyn mukaisina.

Uutena sääntelykeinona omavalvonta herätti 1990-luvulla vastustusta. 
Omavalvonnassa elintarvikealan toimijan pitää itse määritellä toimintansa kriittiset 
riskikohdat ja valvoa niitä. Omavalvontavelvollisuutta pidettiin epäselvänä ja hal-
lituksen esityksessäkin todettiin, että velvollisuuden sisältö ratkeaa myöhemmin. 
Tällä hetkellä omavalvontavelvollisuus on nähdäkseni periaatteessa hyväksytty ja 
vakiintunut sekä käytännössäkin jo melkein koko alan kattava.

Elintarvikealalla tärkeitä oikeuslähteitä ovat viranomaisten lain soveltamista kos-
kevat oppaat. Oppaat ovat ns. soft law -aineistoa, joka on käytännössä tärkeää, 
vaikka sillä ei olekaan muodollista oikeuslähteen asemaa. Viranomaisen rooli on 
keskusteleva eli se on omaksunut sääntöjen implementoinnissa yhteistyöstrategi-
an, jossa sanktioiden käyttöä pyritään välttämään. Tällöin on pidettävä huoli siitä, 
että kansalaisten ja yritysten yhdenvertainen kohtelu turvataan. Sääntelyn koh-
detahot, etupäässä Elintarviketeollisuusliitto, ovat Suomessa aktiivisia ja vaativat 
selkeää lainsäädäntöä, joka edistää kilpailua. On huolehdittava siitä, että säänte-
lyn kohdetaho ei yksin pääse sanelemaan sääntelyn sisältöä, koska se ei aina ota 
kaikkien etuja huomioon. 

Elintarvikelainsäädännöllä voidaan mielestäni tulevaisuudessa pyrkiä edistämään 
kuluttajan oikeuksien ja alan kilpailuedellytyksien turvaamisen lisäksi myös muita 

149 Tala 2005 b, 1184.
150 Tala 2005 b, s. 1177.
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tavoitteita, erityisesti kansanterveyttä sekä kestävää kehitystä koko elintarvikeket-
jussa. Juristien tehtäväksi muotoutuu erityisesti elintarvikekaupan kansainvälisty-
miseen liittyvä osaaminen.
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PENTTI ARAJÄRVI: TOIMEENTULOTUKI 1985–2005 
– KOHTUULLISEN ELATUKSEN AVUSTA AKTIIVISUUDEN 
EDISTÄJÄKSI 

1 Johdanto

Toimeentulotukea koskeva lainsäädäntö on yksilöiden ja perheiden toimeentulon 
kannalta yhteiskuntapoliittisesti merkittävä siksi, että se on ns. viimesijainen etuus. 
Toimeentulotuen luonteenomainen piirre on, että etuutta saa vain siinä tapauk-
sessa, ettei kykene hankkimaan toimeentuloaan muulla tavalla. Toimeentulotuella 
on myös kustannusten korvauksen luonnetta, kun sen tarkoitus on kattaa elämi-
sen kannalta välttämättömät menot ja kun se myönnetään pääosin nimenomaan 
tässä tarkoituksessa. Toimeentulotuen taso on aina ollut niukka, siihen on liittynyt 
perusteellinen selvitys tuen tarpeesta ja osa tuesta on harkinnanvaraista, millä 
voidaan korvata poikkeuksellisia menoja.

2 Toimeentulotukea koskevan lainsäädännön yleiskatsaus

2.1 Sosiaalihuoltolakiin sisältynyt toimeentulotuki

Toimeentulotuesta säädettiin tarkastelujakson alkaessa vuoden 1984 alusta voi-
maan tulleella sosiaalihuoltolailla (710/1982). Kyseisellä lailla kumottiin siihen asti 
viimesijaisesta toimeentulosta säätänyt huoltoapulaki (116/1956) lukuun ottamat-
ta huoltoapulain 5 §:ää. Huoltoapulain 5 § on edelleen voimassa. Kyseisen sään-
nöksen mukaan työnantajalla on eräissä tapauksissa viimesijainen vastuu pitkä-
aikaisesta työntekijästään ja jopa työntekijän perillisistä. Liikkeenluovutuskaan ei 
katkaise vastuuta. Säännöksen perusteella ei synny uusia vastuusuhteita.

Toimeentulotukea koskevat säännökset sisältyivät alun perin sosiaalihuoltolain 
30−38 §:ään. Lisäksi sosiaalihuoltolailla säädettiin toimeentulotuen kannalta me-
nettelystä sosiaalihuollon toteuttamisessa, muutoksenhausta (toimeentulotuen 
kannalta merkittävät säännökset ovat 45−49 §) sekä kunnan sosiaalihuollon vi-
ranomaisista. Ennen sosiaalihuoltolain toimeentulotukea koskevien pykälien ku-
moamista oli toimeentulotukea koskevista pykälistä muutettu vain 34 ja 38 §:ää 
(736/1992). Muutos oli tekninen ja liittyi valtionosuusjärjestelmän uudistamiseen, 
kun samalla muutettiin kunnan sosiaalitoimen toimivaltaisen toimielimen määrit-
telytapaa.

Samanaikaisesti sosiaalihuoltolain kanssa tuli voimaan sosiaalihuoltoasetus 
(607/1983), jonka 14 §:ssä säädettiin toimeentulotuen maksamisesta muulle hen-
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kilölle kuin varsinaiselle tuen saajalle sellaisissa tapauksissa, joissa toimeentulotu-
en maksaminen henkilölle itselleen on osoittautunut tai tulee ilmeisesti olemaan 
tarkoitustaan vastaamatonta henkilön tilan tai elämäntapojen vuoksi. Asetuksen 
15 §:n mukaan oli lautakunnan annettava etuuden saajalle selvitys varojen käy-
töstä.

Toimeentulotuen yleisistä perusteista annettiin valtioneuvoston päätös (838/1983). 
Valtioneuvoston päätöksellä määriteltiin, mitä menoja toimeentulotukeen oikeut-
taviin menoihin lasketaan, mikä on toimeentulotuen suuruus, mitkä ovat huomi-
oon otettavat muut menot sekä miten toimeentulotuki ajallisesti kohdistetaan. 
Valtioneuvoston päätöksellä määriteltiin myös tuen tarkistaminen. Tuen taso nousi 
1990-luvulle asti jatkuvasti. Kun se alun perin oli 44 prosenttia täydestä kansan-
eläkkeestä perheen yhdelle aikuiselle ja muille määräprosentti tästä, nostettiin 
tasoa ensin 50 prosenttiin (VNp 1021/1984) ja myöhemmin 55 prosenttiin (VNp 
335/1986). Valtioneuvoston päätös uusittiin kokonaisuudessaan toimeentulotuen 
yleisistä perusteista annetulla valtioneuvoston päätöksellä (1349/1988). Päätös 
tuli voimaan 1.1.1989. Kyseisellä valtioneuvoston päätöksellä otettiin käyttöön ns. 
laajennettu perusosa, mikä tosiasiallisesti merkitsi toimeentulotuen tason mer-
kittävää korottamista. Valtioneuvoston päätös tuli kuitenkin voimaan asteittain 
siten, että kunnat saivat ilmoituksensa perusteella soveltaa vanhaa lainsäädäntöä 
vuoden 1993 loppuun saakka. Jos kunta ei tällaista ilmoitusta tehnyt, tuli sen so-
veltaa uutta valtioneuvoston päätöstä. Tällä valtioneuvoston päätöksellä sidottiin 
toimeentulotuen perusosa 80 prosentiksi täydestä kansaneläkkeestä.

Valtioneuvoston päätös toimeentulotuen yleisistä perusteista uudistettiin jälleen 
asiasta annetulla valtioneuvoston päätöksellä 988/1993 (voimaan vuoden 1994 
alusta). Päätöksellä tarkennettiin perusosalla katettavia menoja nimeämällä käyt-
tökohteet. Perusosan suuruutta lasten osalta muutettiin siten, että tuessa otettiin 
huomioon perheen lasten lukumäärä, joka tilanteesta riippuen johti tuen alene-
miseen tai nousemiseen. Yhteensovitusta eräiden etuuksien kanssa parannet-
tiin saajan kannalta. Kyseistä valtioneuvoston päätöstä muutettiin valtioneuvos-
ton päätöksellä 1676/1995, jolloin tehtiin mahdolliseksi alentaa toimeentulotuen 
perus osan suuruutta enintään 20 prosenttia, jos henkilö ilman perusteltua syytä 
kieltäytyi yksilöllisesti tarjotusta työstä tai työvoimapoliittisesta toimenpiteestä, 
mikäli alentamista ei ollut pidettävä kohtuuttomana. Lisäksi luovuttiin toimeentu-
lotuen perusosan suuruuden tarkistamisesta kansaneläkkeen pohjaosaa ja lisä-
osaa vastaavasti. Toimeentulotuen tason määrittely valtioneuvoston päätöksillä 
päättyi, kun laki toimeentulotuesta tuli voimaan.

Toimeentulotuen siirtoa Kansaneläkelaitokselle kokeiltiin sosiaalihuoltolakiin 
väli  aikaisesti lisätyllä 3 a luvulla (1657/1992). Kyseisen lain mukaan kunta ja 
Kansaneläkelaitos saattoivat sopia siitä, että Kansaneläkelaitos määräajan huoleh-
tii osasta kunnalle lain mukaan kuuluvista toimeentulotuen antamista koskevista 
tehtävistä. Sopimuksella oli järjestettävä ainakin toimeentulotuen myöntämistä ja 
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takaisinperimistä koskevien päätösten laajuus ja siirron aika, asukkaille tiedottami-
nen, Kansaneläkelaitoksen palveluksessa olevien henkilöiden ohjaaminen, tietojen 
käyttö asiakkaiden tietosuoja säilyttäen, varojen ohjaaminen Kansaneläkelaitokselle 
sekä kokeilun seuranta. Tietojen siirto kunnan ja Kansaneläkelaitoksen välillä teh-
tiin mahdolliseksi ja kuntaa koskevat toimeentulotukea koskevat asiat säädettiin 
koskemaan myös Kansaneläkelaitosta. Kokeilu kesti vuodet 1993−1997, kun väli-
aikaisen lain voimassaoloa jatkettiin laeilla 1333/1994 ja 1230/1996.

2.2 Laki toimeentulotuesta

Toimeentulotukea koskeva sääntely uudistettiin toimeentulotuesta annetulla lailla 
(1412/1997, jäljempänä toimeentulotukilaki), joka tuli voimaan 1.3.1998. Samaan 
aikaan annettu laki sosiaalihuoltolain ja -asetuksen eräiden säännösten kumoami-
sesta (1413/1997) kumosi sosiaalihuoltolain 30–38 §:n ja sosiaalihuoltoasetuksen 
14 §:n.

Toimeentulotukilakia on muutettu ehkäisevän toimeentulotuen käytön tehosta-
miseksi (923/2000). Suurin periaatteellinen muutos tehtiin lailla 191/2001, kun 
toimeentulotuen saajalle asetettiin velvollisuus ilmoittautua työttömäksi työnhaki-
jaksi, jollei hän ole muutoin aktiivinen tai sellaisessa elämäntilanteessa, ettei työn-
teko ole todellinen vaihtoehto. Samalla ulotettiin toimeentulotuki kuntouttavaan 
työtoimintaan ja etuoikeutettiin eräitä etuuksia, jotka liittyvät tuensaajan aktivoin-
tiin. Myös kuntouttavasta työtoiminnasta kieltäytyminen saatettiin toimeentulo-
tuen perusosan alentamisperusteeksi. Teknisenä korjauksena markat muutettiin 
euroiksi lailla 535/2001. Väliaikaisena lainsäädäntönä on etuoikeutettu vähintään 
20 prosenttia ansiotuloista, kuitenkin enintään 100 euroa 1.4.2002–31.3.2005 
(väliaikaista voimassaoloa on viimeksi jatkettu lailla 49/2005 vuoden 2006 lop-
puun). Etuoikeutettu osa on nykyisin 150 euroa. Edelleen lailla 1294/2002 työttö-
myysturvalain uudistamisen yhteydessä laajennettiin toimeentulotuen alentamis-
mahdollisuus maahanmuuttajiin samansisältöisenä kuin se jo oli maahanmuut-
tajien kotouttamisesta ja turvapaikan hakijoiden vastaanotosta annetussa laissa 
(493/1999).

Viimeisimmät muutokset toimeentulotukilakiin sisältyvät lakiin 1218/2005, joka liit-
tyy vuoden 2006 alusta voimaan tulleeseen julkisista työvoimapalveluista annetun 
lain (1295/2002) muuttamisesta annettuun lakiin (1216/2005). Toimeentulotuen 
rakennetta muutettiin ja rahoitusjärjestelmä uudistettiin. Tavoitteena on pyrkiä 
katkaisemaan pitkäaikaistyöttömyyttä. Toimeentulotuen rahoitusjärjestelmän ja 
rakenteen muutos on tarkoitettu enemmänkin tasaamaan pitkäaikaistyöttömyy-
den katkaisemisesta kunnille aiheutuvia menoja ja osittain kannustamaan kuntia 
katkaisemaan pitkäaikaistyöttömyys. Muutokset ovat suuria niin rahoitusjärjestel-
mään kuin tuen rakenteeseen, mutta vaikutukset tuen saajiin ovat vähäisiä.
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Toimeentulotukilakiin on hyväksytty myös 1.9.2006 voimaantuleva muutos 
(64/2006), jolla poistetaan toimeentulotuen perusosasta seitsemän prosentin 
omavastuu tarpeellisen suuruisten asumismenojen määrästä.

Toimeentulotuesta annettiin myös asetus (66/1998), jolla säädeltiin toimeentu-
lotuen lisäosan määräytymistä ja perusosan tarkistamista suhteessa kansaneläk-
keen määrään. Asetus kumottiin lailla 1218/2005, kun vastaavat säännökset otet-
tiin lakiin.

Sosiaalihuoltolain muutoksenhakua koskevia säännöksiä on muutettu vuoden 
1999 alusta voimaantulleella sosiaalihuoltolain 49 §:n muuttamisesta annetulla 
lailla (975/1998), jolla avattiin muutoksenhaku lääninoikeuden, sittemmin hallin-
to-oikeuden toimeentulotukea koskevasta päätöksestä korkeimpaan hallinto-oi-
keuteen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

3 Sosiaalihuoltolaki

Sosiaalihuoltolain ja sen osana toimeentulotuesta säätäminen tapahtui selkeästi 
osana hyvinvointiyhteiskunnan luomista. 1960-luvun alussa alkaneen työeläke-
järjestelmää sekä sairaus- ja vanhempainvakuutusta koskeneen säätelyn jälkeen 
seurasi mm. 1960−1970-luvulla peruskoulu-uudistus, 1970-luvun alkupuolella 
päivähoitoa ja kansanterveystyötä koskeva uudistus ja hajanaisemmin tapahtunut 
sosiaalipalveluiden lisääminen. Maatalousyhteiskunnasta siirryttiin samanaikai sesti 
teollisuus- ja palveluyhteiskuntaan ja perheen sisäiset hoito- ja huoltotehtävät 
siirtyivät enemmän yhteiskunnan vastattavaksi. Naisten työelämään osallistumi-
nen lisääntyi ja sukupolvet asuivat yhä useammin eri paikkakunnilla. Yhteiskunta 
kaupungistui. Sosiaalihuollon ja erityisesti sosiaalipalvelujen määrän kasvu ja 
monipuolistuminen oli nopeaa. Palveluja alettiin myös tuottaa irrallaan avuntar-
vitsijan taloudellisesta asemasta hänen tarpeensa perusteella. Avun tarpeen ei 
myöskään katsottu enää syntyvän yksilön poikkeavista ominaisuuksista, vaan vai-
kuttavina tekijöinä ovat myös ympäristö ja yhteiskunnan asettamat vaatimukset. 
Ehkäisevien toimien merkitys oivallettiin.

Sosiaalihuoltoa koskevissa uudistuksissa asetettiin yleisesti perustaksi sosiaali-
huollon periaatekomitean työ. Komitea kirjasi erityiseksi sosiaalipalvelujen kehittä-
misen perustaksi sosiaalihuollon toimintaperiaatteet, jotka ovat palveluhenkisyys, 
pyrkimys normaalisuuteen, valinnan vapaus, luottamuksellisuus, ennaltaehkäisy 
ja omatoimisuuden edistäminen.1

Taloudellinen kehitys oli 1980-luvulla suotuisaa. Sosiaalihuoltolain säätämisen 
kanssa lähes samanaikaisesti tapahtui työttömyysturvan uudistaminen vuonna 

1 Komiteanmietintö 1971: A 25, s. 33−40.
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1984 sekä kansaneläkejärjestelmän muutokset vuosina 1983−1985, joilla pois-
tettiin tarveharkinta lähes kokonaan ja korotettiin eläketurvan tasoa. Samaan 
aikaan myös lasten päivähoitoon luotiin kunnallisten palvelujen vaihtoehdoik-
si uusi etuusmuoto, lasten kotihoidon tuki. Lapsilisän reaaliarvo kohosi huomat-
tavasti 1980-luvulla. Huoltoapu lakkasi jo ennen sosiaalihuoltolain säätämistä 
olemasta toimeentuloturvan tärkein muoto. Sosiaaliavustukset yhdessä laaje-
nevan sosiaalivakuutuksen kanssa loivat kattavan, joskin epäyhtenäisen turvan. 
Sairausvakuutusjärjestelmän vähimmäispäivärahan reaaliarvo aleni, joskin välillä 
nousikin. Tapaturmavakuutuksen korvausperusteet paranivat ja laajenivat ja työ-
kyvyttömyyseläkkeitä alettiin maksaa laajemmassa määrin.2 Tähän kokonaisuu-
teen asettui omalla tavallaan myös toimeentulotuen uudistaminen.

3.1 Sosiaalihuollon ja toimeentulotuen tavoitteet

Sosiaalihuoltolain säätämisen tavoitteena oli parantaa sosiaalihuollon mahdolli-
suuksia ongelmien ehkäisyyn, omatoimisen suoriutumisen edistämiseen ja mui-
den sosiaalihuollon keskeisten toimintaperiaatteiden toteuttamiseen. Yhdessä 
sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 
(677/1982) kanssa uudistuksella pyrittiin parantamaan kuntien taloudellisia edel-
lytyksiä sosiaalihuollon järjestämiseen. Sosiaalihuollon toteuttamisessa pyrittiin 
yksilökeskeisyyteen sekä yksilön ja perheiden ongelmien selvittelyyn kokonaisuu-
tena. Oleellista oli myös tapauskohtainen tarveharkinta sekä toimenpiteiden vii-
mesijaisuus. Viimeksi mainitulla tarkoitettiin erityisesti pyrkimystä turvautua sosi-
aalihuollon keinoihin vasta silloin, kun yksilön tai perheen ongelmia ei muun so-
siaaliturvapolitiikan keinoin voida ratkaista. Lainsäädännössä korostettiin yhtäältä 
ehkäisyn merkitystä ja toisaalta käytettävien keinojen viimesijaisuutta.3

Huoltoapulain mukaisissa avustuksissa oli havaittu merkittäviä alue- ja kuntakoh-
taisia eroja. Erot aiheutuivat paitsi varallisuuseroista myös asenteista. Huoltoapua 
saavien tapausten lukumäärä ja myönnetyn avustuksen suuruus vaihteli erityi-
sesti kunnan varakkuuden mukaan, mikä oli omiaan lisäämään eriarvoisuutta. 
Mahdollisuudet avun tarjoamiseen näyttivät olevan heikoimmat siellä, missä avun 
tarve oli yleisintä, joten samanarvoisuutta koskevat näkökohdat puolsivat järjes-
telmän uusimista.4

Toimeentulotuen sosiaalipoliittinen merkitys asettui erityisesti ensisijaisten toi-
meentuloetuuksien kehityksen yhteyteen. Sitä tarvittiin ja se säädettiin etuudeksi, 
jota käytettäisiin poikkeustilanteissa, kun henkilö ei syystä tai toisesta ole oikeu-
tettu etuuteen tai saa muutoin toimeentuloaan. Ajankohdan työllisyystilanne oli 

2 Ajankohtaan liittyvä hyvinvointivaltion rakentamisen kuvaus ks. Van Aerschot, s. 186−194.
3 HE 102/1981 vp, s. 5−6.
4 HE 102/1981 vp, s. 7.
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myös sangen hyvä. Työttömyysaste oli 1980-luvulla viiden prosentin molemmin 
puolin.5

Sosiaalihuoltolain säätämisen taustalla voidaan nähdä myös taloudellisten teki-
jöiden ohella laajempaa yhteiskunnallista ajattelutavan muutosta. Yhteiskunnan 
henkinen ilmapiiri vapautui merkittävästi, mikä vaati yleisesti holhouksen ja viran-
omaisten puuttumisvallan purkamista.6

3.2 Toimeentulotukisäännökset sosiaalihuoltolain osana

Toimeentulotuki ehdotettiin annettavaksi tuen tarpeessa oleville henkilöille, jotka 
eivät voi itse hankkia toimeentuloaan työllä tai yrittäjätoiminnalla, muista tuloista 
tai varoista tai elatusvelvollisuuden perusteella tai muulla tavalla. Kyseessä oli sub-
jektiivinen oikeus saada kunnalta apua kohtuulliseen elatukseen. Lainsäädäntöön 
sisältyi myös ehkäisevää tukea koskeva säännös, jonka tavoitteet liittyivät toi-
saalta odotettavissa olevien toimeentulo-ongelmien ehkäisemiseen ja toisaalta 
henkilön omatoimisuuden säilyttämiseen ja elvyttämiseen. Toimeentulotuen tasoa 
haluttiin maan eri osissa tasata, missä tarkoituksessa yleiset perusteet ehdotettiin 
vahvistettavaksi valtioneuvoston päätöksellä ja tuen taso sidottavaksi kansaneläk-
keen tasoon.7

Muutoksenhaun järjestelyissä ja rajoittamisessa seurattiin entistä huoltoapulain 
käytäntöä. Tämän mukaisesti muutoksenhaku toimeentulosta rajoittui lääninoi-
keuteen. Toimeentulotuen osalta tosin uumoiltiin tarvetta järjestelmän uudelleen-
harkintaan.8 Toimeentulotukea koskevat sosiaalihuoltolain säännökset pysyivät 
asiallisesti ottaen muuttumattomina koko voimassaoloaikansa. Muutoksia tehtiin 
vain tuen tasoa koskevaan valtioneuvoston päätökseen.

Toimeentulotuen saajien määrä nousi merkittävästi huoltoapulain aikaiseen huol-
toavun saajien määrään nähden. Huoltoavussa oli saajamäärä ollut pitkään las-
keva. Toimeentulotuessa saajamäärän kasvu oli ensin hyppäyksenomainen, sitten 
suhteellisen tasainen, kunnes saajamäärä alkoi jälleen kasvaa 1980−1990-lukujen 
taitteessa. Kun taloudellisessa tilanteessa ei 1980-luvulla tapahtunut mitään mer-
kittäviä muutoksia, syynä on ilmeisesti ollut tuen tasoittuminen maan eri osissa, 
tuen tason nousu sekä alentunut hakemiskynnys. Toimeentulotukea saaneiden 
määrä nousi 1990-luvun laman myötä vuoden 1990 noin 182 000 kotitaloudesta 
ja 314 000 henkilöstä vuoden 1996 lähes 350 000 kotitalouteen ja 610 000 hen-
kilöön laman ollessa syvimmillään. Tästä luvut ovat laskeneet vuoteen 2004 men-

5 Suomen tilastollinen vuosikirja 2004, taulukko 370.
6 Van Aerschot, s. 223−240.
7 HE 102/1981 vp, s. 21−22.
8 HE 102/1981 vp, s. 26.
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nessä noin 251 000 kotitalouteen ja 401 000 henkilöön. Pahiten toimeentulotuen 
varaan ovat jääneet yksinäiset miehet ja yksinhuoltajat.9

3.3 Toimeentulotuen seuranta

Toimeentulotuki, sen kohdentuminen, kustannusvaikutukset ja yhteensovittami-
nen olivat koko sen sosiaalihuoltolailla säätelyn ajan erityisen seurannan kohtee-
na ja muodostivat yhden sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan ongelman. 
Välittömästi sosiaalihuoltolain säätämisen jälkeen asetettiin työryhmä, joka muun 
muassa selvitti toimeentulotukea koskevan uudistuksen toteutumista kunnissa ja 
määritteli kohtuulliseksi katsottavaa turvan tasoa. Sen tuli myös tehdä ehdotuksia 
toimeentulotuen kehittämiseksi ja selvittää kustannusvaikutuksia. Työryhmä jätti 
kaksi muistiota, toisen jo keväällä 1984 ja toisen jatkoajan ja -tehtävän saatuaan 
vuoden 1984 lopulla.10 Seuraava työryhmä selvittämään työttömyysturvan ja toi-
meentuloturvan yhteensovittamista asetettiin syksyllä 1984. Se jätti asiaa koske-
van muistionsa vuoden 1984 lopussa.11 Edelleen toimeentulotuen toimeenpanoa 
ja erityisesti niin sanotun laajan perusosan käyttöönottoa seuraamaan asetettiin 
vuonna 1989 työryhmä, joka jätti lähinnä uudistuksen toteutumista selvittänei-
tä tutkimuksia ja selvityksiä käsittelevän muistion sekä ehdotuksiaan koskevan 
muistion.12 Toimeentulotuen, opintotuen ja työmarkkinatuen yhteensovitustyöryh-
mä jätti mainittuja asioita koskevan muistion, jossa se käsitteli paitsi mainittujen 
etuusmuotojen yhteensovitusta myös yleisesti vähimmäisturvan kehittämistä kos-
kevia näkökohtia.13 Työryhmien ehdotukset eivät johtaneet suoranaisiin lainsää-
däntötoimenpiteisiin, mutta niillä oli vaikutusta toimeentulotukea koskevan lain-
säädännön kehittelyssä.

4 Toimeentulotukilaki

4.1 Talouden ja työllisyyden muutos

Yhteiskunnallinen muutos on nopeutunut. Työelämässä tämä on merkinnyt mm. 
työsuhteiden muuttumista lyhytkestoisemmiksi, osa-aikaistumista ja määräaikais-
tumista sekä vakaan, uraltaan nousevan työsuhteeseen perustuvan mallin mur-
rosta. 1990-luvun alkupuolen taloudellisessa ja työelämän kehityksessä huomioon 
otettavia piirteitä olivat mm. työttömyysasteen korkeus ja todennäköinen pysymi-
nen korkeana, pitkäaikaistyöttömien määrän kasvaminen, syrjäytymisen lisäänty-

9 Toimeentulotuki 1985−1990, s. 26−28 ja http://www.stakes.info, taulukot 2, 3 ja 5.
10 Toimeentulotukityöryhmän muistio ja toimeentulotukityöryhmän muistio (osa 2).
11 Työttömyysturvan ja toimeentulotuen yhteensovittamista selvittäneen työryhmän muistio.
12 Toimeentulotuen seurantatyöryhmän muistio (osa 1) ja Toimeentulotuen seurantatyöryhmän 

muistio (osa 2).
13 Toimeentulotuen, opintotuen ja työmarkkinatuen yhteensovitustyöryhmän muistio.
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minen, työttömyyden ja pitkäaikaistyöttömyyden kohdistuminen myös koulutet-
tuun työvoimaan, pitkäaikaistyöttömyyden yksilöille ja perheille asettamat uudet 
sosiaaliset riskit, työsuhteiden määräaikaistuminen ja osa-aikaistuminen, vuok-
ratyövoiman käytön lisääntyminen, työn rasittavuuden muutokset sekä ylitöiden 
määrän kasvu. Samaan aikaan mm. asuminen ja asumisen kustannukset aiheut-
tivat uudentyyppisiä ongelmia. Perheet joutuivat supistamaan menojaan ja velka- 
ja rahoitusongelmat pahenivat. Tuloerot kasvoivat. Myös nälkä palasi sosiaalipoli-
tiikan sanavarastoon.14

Toimeentuloa ja varsinkin toimeentulotukea koskeva kehittämistyö ja keskustelu 
oli varsin vilkasta 1990-luvun laman syvyyden selvittyä. Aiheesta julkaistiin use-
ampiakin viranomaisselvityksiä, joista osa oli periaatteellisia tai järjestelmän suur-
remonttiin liittyviä ja osa hyvin käytännönläheisiä ja välittömiin lainsäädäntötoi-
menpiteisiin tähtääviä.

4.2 Vähimmäistoimeentulon mallin pohdintoja

Vähimmäisturvan kehittämisen tarkastelu alkoi jo välittömästi toimeentulotukea 
koskevien sosiaalihuoltolain säännösten voimaantulon jälkeen. Vuonna 1984 ja 
1986 jätti muistionsa perustoimeentulotyöryhmä, joka esitti tulovakuus, tulota-
kuu ja toimeentulotuki -kokonaisuuteen perustuvaa yhtenäistä järjestelmää, joka 
antaisi esimerkiksi täyden kansaneläkkeen tasoisen toimeentulon.15 Vuonna 1988 
jätti muistionsa toimeentulotukityöryhmä, joka tarkasteli erityisesti vähimmäis-
turvan riittämättömyyteen ja väliinputoamiseen liittyviä ongelmia. Se ehdotti en-
sisijaisen vähimmäisturvan yhtenäistämistä eräin varauksin kansaneläkettä vas-
taavalle tasolle.16 Eduskunta otti useissa yhteyksissä jo 1980-luvulla kantaa vä-
himmäistoimeentulon kehittämiseen. Tällaisia kannanottoja otti mm. eduskunnan 
sosiaalivaliokunta. Sosiaalivaliokunta ehdotti myös ohjelmaa vähimmäisetuuksien 
yhtenäistämiseksi.17

Järjestelmän suuria remontteja ja periaatteellisia lähtökohtia haastavien töiden 
joukkoon kuuluu sosiaali- ja terveysministeriön vähimmäisturvatyöryhmä. Se esitti 
kiireellisimpinä jatkotoimenpiteinä toimeentulotuen perusosan vähäisiä tarkistuk-
sia, toimeentulotuen perusosan pienentämistä henkilön kieltäytyessä työnteosta 
tai koulutuksesta, eräiden menojen siirtämistä toimeentulotuen perusosasta lisä-
osaan sekä ansiotulojen osittaista etuoikeuttamista. Toimeentulotuen perusosassa 
olisi myös otettava huomioon asumistuen omavastuuosuus, jota voitaisiin kuiten-

14 Vähimmäisturvatyöryhmän loppumuistio, s. 66−70.
15 Perustoimeentulotyöryhmän muistio (osa 1) ja Perustoimeentulotyöryhmän muistio (osa 2), osa I, 

s. 15–30.
16 Toimeentulotukityöryhmän muistio (1988), s. 46–53.
17 SoVL 1/1988 vp, s. 2 ja SoVL 3/1989 vp, s. 3.
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kin maksaa harkinnanvaraisena toimeentulotukena, ja asumistukea olisi kehitettä-
vä asumisen kustannusten muutokset herkemmin huomioon ottavaksi.18

Pidemmällä aikavälillä vähimmäisturvatyöryhmä esitti etuusmallia, jonka ajatuk-
sena oli aktivoivaksi tarkoitettu vähimmäisturva. Kehitellyn mallin aikatauluun, 
menoihin ja muuhun vastaavaan työryhmä ei ottanut yksityiskohtaista kantaa, 
mutta piti lähtökohtana menojen pysymistä ennallaan ja työllisyyden paranemis-
ta. Lähtökohtana mallin kehittämiselle työryhmä piti vähimmäisturvan työttömyyt-
tä suosivien piirteiden poistamista, järjestelmän selkeyttämistä ja rationalisointia 
sekä opintorahan tason asettamista työttömyyden aikaisen turvan tasoon. Turvaa 
rakennettaisiin neljän elementin varaan (perustuki, kunnallisen toimeentulotuen 
kaavamaista osaa vastaava yleinen toimeentulotuki, työmarkkinatuki ja täysin 
harkinnanvarainen kunnallinen tuki). Perustuki suunnattaisiin yleissivistävän kou-
lutuksen jälkeen työmarkkinoille pyrkiville ja opiskelijoille ilman tarveharkintaa, 
yleinen toimeentulotuki olisi tarveharkintainen ja työmarkkinatuen tarveharkinta 
lopetettaisiin, kun sen saanti edellyttäisi aktiivista toimintaa. Koulutuksen ja työl-
listymisen suhteen passiivisella tuella olisi alhaisempi taso, työmarkkinatuki kyt-
kettäisiin aktiivitoimenpiteisiin ja ansiotulot yhteensovitettaisiin siten, että tuki on 
kaikissa tapauksissa korkeampi. Tukien rahoitus järjestettäisiin valtion ja kuntien 
kesken entisen tasoisena siten, että kuntien kiinnostus työllistämiseen säilyisi.19

Vielä pidemmän aikavälin tarkastelussa vähimmäisturvatyöryhmä käy läpi periaat-
teellisia vaihtoehtoja vähimmäisturvan kehittämiseksi. Se ei kuitenkaan ota kan-
taa esimerkiksi perustuloon tai negatiiviseen tuloveroon eikä tee verotusta kos-
kevia konkreettisia muutosehdotuksia. Vähimmäisturvan kehittämiseksi työryhmä 
käsitteli ensinnäkin ensisijaisten etuuksien yleistä korottamista. Tätä työryhmä 
ei kuitenkaan suosittele kalliina, kaavamaisena, osin väärin suuntautuvana ja 
muutenkin kaikkia elämäntilanteita ajatellen epätarkoituksenmukaisena keinona. 
Työttömyysturvan asteittaista korottamista työryhmä piti kuitenkin mahdollisena. 
Toisena vaihtoehtona työryhmä tutki vähimmäisturvamallia, jossa olisi yhdistetty 
työmarkkinatuki, opintotuki ja toimeentulotuen kaavamainen osa. Mallin todettiin 
ratkaisevan eräitä väliinputoamisen ongelmia, lisäävän kannusteita ja se todettiin 
muutenkin yleisesti toimivaksi. Kustannusvaikutuksia työryhmä ei katsonut voi-
vansa laskea. Malli oli edelleen karkeahko hahmotelma ja olisi edellyttänyt huo-
mattavaa jatkosuunnittelua. Kolmantena mallina työryhmä tutki tarveharkintais-
ta tulotakuuta ja sitä tarvittaessa täydentävää yksilökohtaista toimeentulotukea. 
Järjestelmän vaikutukset arvioitiin suhteellisen vähäiseksi, mutta pääosin myön-
teisiksi. Neljäntenä vaihtoehtona työryhmä tutki vähimmäisturvan järjestämistä 
kehittämällä toimeentulotukijärjestelmää. Työryhmä totesi pohtimansa kaavamai-
sen toimeentulotukijärjestelmän kalliiksi ja ongelmia sisältäväksi. Viidentenä mah-
dollisuutena työryhmä totesi vielä mahdollisuuden täydentää vähimmäisturvaa 

18 Vähimmäisturvatyöryhmän loppumuistio, s. 28−30.
19 Vähimmäisturvatyöryhmän loppumuistio, s. 30−32.
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lainaosuudella, mikä kuitenkin todettiin epävarmassa elämäntilanteessa huonosti 
soveltuvan sosiaalipolitiikan keinoksi.20

Vähimmäisturvan kehittämisen yhtä ajatusleikkiä edustaa valt.lis. Osmo 
Soininvaaran hahmotelma perustulon mallista.21 Mallissa jokaiselle suomalaiselle 
maksettaisiin perustuloa, jossa otettaisiin huomioon yhdessä asuminen. Tulovero 
yhtenäistettäisiin tasaveroksi, jota ei perittäisi perustulosta. Syyperusteinen so-
siaaliturva jätettäisiin jäljelle. Lisäksi voitaisiin maksaa syyperusteista lisätukea 
määrättyjen kustannusten, kuten asumiskustannusten kattamiseksi. Hyvin hah-
motelmanomainen malli edellyttää lähes kaiken sosiaaliturvaa koskevan lainsää-
dännön uudistamista. Järjestelmän kustannuksista ei raporttiin sisälly arviota. 
Oletus on kuitenkin, että yhteiskunnan kustannukset olisivat suunnilleen entiset. 
Mahdollisesti tarvittavan 75 prosentin rajaveron hyväksyttävyys arvioidaan sitä 
kautta, että palkan alennus pienentäisi käteen jäävää tuloa vain neljänneksen.

Toimeentulotuen hallinto ja menettelytavat olivat 1990-luvulla jatkuvassa selvi-
tyksessä. Selvitysmies Heikki Koski ehdotti, että toimeentulotuen ns. normitetta-
vissa oleva osa tulisi siirtää Kansaneläkelaitoksen hoidettavaksi ja valtion rahoi-
tettavaksi. Harkinnanvarainen toimeentulotuki olisi säilynyt edelleen. Vastaavasti 
toimeentulotuen kokeilun perusteella esitettiin toistuvasti ja huomattavassa 
määrin niin järjestöjen kuin tutkijoidenkin puolelta toimeentulotuen siirtämistä 
Kansaneläkelaitoksen hoidettavaksi. Argumentteina pidettiin sitä, että noin 80 
prosenttia toimeentulotuen saajista sai myös jotakin Kansaneläkelaitoksen mak-
samaa etuutta ja että pääosalla hakijoista ei ollut tarvetta muutoin asioida kunnan 
sosiaalitoimistossa. Kokeilulla oli myös voitu lyhentää huomattavasti toimeentulo-
tuen käsittelyaikoja. Vastustavina argumentteina mainittiin mm. se, että kyseessä 
olisi tosiasiallisesti uuden etuuden syntyminen, että sosiaalityön asiakkaiden löy-
tyminen vaikeutuisi ja että kunnilta ei tule siirtää pois kaikkea vastuuta ihmisten 
toimeentulosta, vaan paremminkin lisätä kuntien vastuuta, jotta työllistäminen 
muodostuu kuntien kannalta kiinnostavammaksi.22

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies oli vuonna 1995 kiinnittänyt huomiota siihen, 
että toimeentulotuki ei toteutunut asianmukaisesti. Vaikka kyse oli subjektiivisesta 
oikeudesta, oli joitakin ryhmiä suljettu tuen ulkopuolelle tai asetettu tuen saami-
selle erityisiä ehtoja.23 Valvontakäytäntö oli yhtenä perusteena toimeentulotukea 
koskevan lainsäädännön uudistamiseen.

20 Vähimmäisturvatyöryhmän loppumuistio, s. 117−142.
21 Soininvaara 1994 (STM:n monisteita 1994:2).
22 Heikki Koski, s. 38–41 ja toimeentulotukikokeilujen 1995–1997 johtoryhmän loppuraportti. 

Argumenteista siirron puolesta ja vastaan ks. Toimeentulotukikokeilu, s. 2–3, Arajärvi 1997, s. 16 
ja Nälkäryhmän kannanotto, s. 21–22.

23 Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus, s. 112–116.
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Pääministeri Paavo Lipposen ensimmäisen hallituksen ohjelmassa oli työnteon 
kannustimien lisääminen. Tässä yhteydessä edellytettiin myös tukijärjestelmiä 
kehitettäväksi siten, että työn tekeminen parantaa aina taloudellista tilannetta. 
Vähimmäisturvan etuusjärjestelmää oli selkeytettävä. Tarkoitus oli myös luoda 
sosiaalietuuksista, asiakasmaksuista, ansiotulojen kasvusta ja verotuksesta ko-
konaisuus, joka kannustaa työn tekemiseen ja opiskeluun sekä estää ns. kannus-
tinloukkujen syntymisen. Tarvittavat toimenpiteet oli tarkoitus toteuttaa mahdol-
lisimman pikaisesti siten, että ei heikennetä kaikkien heikko-osaisimpien turvaa.24 
Hallituksen kannustinloukkuja koskevaa ohjelmakohtaa toteuttamaan asetettiin 
ministerityöryhmä, joka jätti muistionsa elokuussa 1996.

Kannustinloukkutyöryhmä pohti sosiaaliturvaan ja verotukseen liittyviä työnteon 
kannustinongelmia mm. taloustieteellisistä lähtökohdista sekä siltä kannalta, miten 
vero- ja sosiaaliturvajärjestelmässä voidaan lisätä työnteon kannustimia. Työnteon 
kannustamisen ja sosiaaliturvan tavoitteet työryhmä totesi eri suuntaisiksi. Niiden 
yhteensovittamisessa on pohjimmiltaan kyse tehokkuuden ja tasa-arvon tavoit-
teiden yhteensovittamisesta. Kannustaminen ei sinänsä aseta kyseenalaiseksi 
sosiaaliturvan tehtäviä. Sen tavoitteena on parantaa ihmisten omaa aktiivisuutta. 
Lähtökohtana on se seikka, että työnteko on ensisijainen taloudellisen hyvinvoin-
nin tuottaja myös suhteessa sosiaaliturvaan. Työryhmä totesi myös, että erilaatui-
siin kannustinloukkuihin tarvitaan erilaisia ratkaisuja. Työttömyysloukkuongelmaa 
lievitetään sosiaaliturvan tasoa alentamalla tai saantiehtoja kiristämällä verotusta 
keventäen. Tuloloukkuongelmaan ratkaisuna on lähinnä tulonsiirtojen tarvehar-
kinnan, palvelumaksujen tulosidonnaisuuden ja verotuksen progression lieventä-
minen ja samalla tosiasiallisesti tuloerojen kasvattaminen.

Työryhmä piti työttömyysloukun ratkaisemista ensisijaisena. Keskeisiksi ongelmik-
si työttömyysloukkuongelmaan ja osittain etuuksien johdonmukaisuuteen työryh-
mä totesi vähimmäisturvan korkean tason suhteessa työmarkkinoiden pienimpiin 
palkkoihin, toimeentulotuen heikon kohdentumisen kaikkein heikoimmassa ase-
massa oleviin, toimeentulotuen mitoituksen runsauden suhteessa työttömyystur-
van peruspäivärahaan ja työmarkkinatukeen sekä asumiskustannusten omavas-
tuuosuuden puuttumisen toimeentulotuesta. Ongelmina työryhmä piti myös työ-
markkinatuen mitoitusta, saantiehtojen suosivia käytänteitä opiskeluun nähden, 
opintolainan epäselvää merkitystä opiskelijan perusturvana, nuorten itsenäistä 
asemaa vanhempien tukemisedellytyksiin nähden ja vanhempien tukemisedelly-
tysten huomiotta jättämistä sekä perheen koon kasvun ylikompensoivaa vaikutus-
ta useissa etuuksissa.25

Kannustinloukkujen pienentämiseksi kannustinloukkutyöryhmä esitti omien ja 
puolison ansiotulojen hankkimisen tekemistä kannattavaksi rinnan työttömyys-

24 Kannustinloukkutyöryhmän loppuraportti, s. 5.
25 Kannustinloukkutyöryhmän loppuraportti, s. 11−18.
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etuuksien kanssa, asumistuen muuntamista ”perusasumisen” tukemiseksi ja 
asumis kustannusten omavastuun sisällyttämistä kaikkiin tukimuotoihin, nuorten 
itsenäisen etuuden saamisen oikeuden uudelleen harkitsemista sekä verokohtelun 
eriyttämistä työntekoa suosivaksi.26

Työryhmän konkreettisina ehdotuksina oli asumistuen ja toimeentulotuen yhteen-
sovitus. Kun asumistukijärjestelmään on kuulunut olennaisena osana asukkaan 
omavastuu asumismenoista, ei tämä ole toteutunut toimeentulotuen yhteydessä. 
Toimeentulotuesta on korvattu asumismenot täysimääräisesti asumistuen oma-
vastuukin kattaen aina, kun asumiskustannuksia ei ole voitu pitää kohtuuttomina. 
Kannustinloukkutyöryhmä ehdotti asumistukea parannettavaksi siten, että siitä 
poistettaisiin markkamääräinen perusomavastuu ja jätettäisiin vain prosentuaa-
linen omavastuu, 20 prosenttia asumismenoista. Tämä omavastuu ulotettaisiin 
myös toimeentulotuen saajiin sisällyttämällä asumismenojen omavastuu toimeen-
tulotuen perusosaan. Työryhmä ehdotti myös muita vähäisiä muutoksia toimeen-
tulotuen perusosaan. Lisäksi asumismenojen omavastuun kattamista harkinnan-
varaisesti pidettiin tarpeellisena vaihtoehtona. Pidemmällä aikavälillä ajateltiin asi-
akkaan sopeuttavan asumismenonsa tulotason asettamiin puitteisiin. Asumistukea 
hieman säätämällä työryhmä tavoitteli myös sitä, että kannustamisen edellytykset 
paranevat, kun kaavamaisin perustein maksettava tuki muodostuisi pääosin pe-
rusetuudesta ja asumistuesta.27

4.3 Ihmisoikeussopimukset

Sosiaalisia oikeuksia koskevan sääntelyn murroksen muodostaa 1990-luvun alku-
puoli, jolloin Suomi liittyi Euroopan neuvostossa laadittuihin ihmisoikeussopimuk-
siin ja uudisti perusoikeutensa ottaen mukaan taloudelliset, sosiaaliset ja sivistyk-
selliset perusoikeudet. Jo aiemmin Suomi oli sitoutunut taloudellisia, sosiaalisia 
ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevaan kansainväliseen yleissopimukseen (SopS 
6/1976). Kyseinen sopimus (jäljempänä TSS-sopimus) sisältää myös eräitä toi-
meentuloon ja vähimmäistoimeentuloon liittyviä määräyksiä. Merkittävämpi tässä 
suhteessa on kuitenkin Euroopan sosiaalinen peruskirja (SopS 43−44/1991), joka 
tuli voimaan 29.5.1991. Euroopan sosiaalinen peruskirja on sittemmin korvattu 
uudistetulla Euroopan sosiaalisella peruskirjalla (SopS 80/2002), joka tuli voimaan 
1.8.2002 (jäljempänä ESP). Vähimmäisturvaa koskevien määräysten osalta sosi-
aalisen peruskirjan uudistaminen ei muuttanut Suomen sitoumuksia.28

TSS-sopimuksen 2 artiklassa sopimusvaltiot sitoutuvat täysimääräisesti käytettä-
vissä olevien voimavarojensa mukaan ryhtymään toimenpiteisiin kaikin soveltuvin 

26 Kannustinloukkutyöryhmän loppuraportti, s. 18−24.
27 Kannustinloukkutyöryhmän loppuraportti, s. 26−28.
28 HE 229/2001 vp, s. 27−29.
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keinoin ja varsinkin lainsäädäntötoimenpitein sopimuksen oikeuksien toteuttami-
seksi asteittain kokonaisuudessaan.29 Kansainvälisesti tunnustetuissa, asiantunti-
joiden laatimissa Limburgin periaatteissa korostetaan TSS-sopimuksen velvoittei-
den toteuttamista ja erityisesti 2 artiklan mukaista täyttä toteuttamista. Periaatteet 
edellyttävät minimitason takaamista kaikille ihmisille ja ensisijaisesti sopimuk-
sen takaamille oikeuksille.30 Limburgin periaatteita on täydennetty vuonna 1997 
Maastrichtin suuntaviivoilla, joissa pyrittiin ottamaan huomioon kansainvälisten 
sopimusten vuoden 1986 jälkeinen kehitys. TSS-sopimuksen 9 artikla on sosiaali-
turvan kannalta varsin ylimalkainen, kun se määrää vain jokaisen oikeudesta sosi-
aaliturvaan, sosiaalivakuutus mukaan lukien.31 Artiklan voidaan näin ollen katsoa 
kattavan ne alat, joilla sopimukseen sitoutunut valtio sosiaaliturvaa myöntää.

ESP 12 artiklassa sopimusosapuolet sitoutuvat, toteuttaakseen oikeuden sosiaali-
turvaan tehokkaalla tavalla, luomaan sosiaaliturvajärjestelmän ja pitämään sitä yllä 
sekä pitämään sosiaaliturvajärjestelmän tason tyydyttävällä, vähintään Euroopan 
sosiaaliturvakoodin ratifi oimisen edellyttämällä tasolla sekä pyrkimään asteittain 
nostamaan sosiaaliturvajärjestelmäänsä korkeammalle tasolle. Sopimuksessa 
on näin ollen määritelty sosiaaliturvan vähimmäistaso. Suomi ei ole sitoutunut 
Euroopan sosiaaliturvakoodiin eikä uudistettu koodi ole vielä voimassakaan. 
ESP 12 artiklan kautta syntyy sitoutuneisuus, kun Suomi ei ole tehnyt varaumaa 
12 artiklaan. Sitoutumisen on katsottava koskevan sosiaaliturvakoodin vähim-
mäistasoa, jotta ratifi ointi on ollut suoritettavissa. Suomea velvoittavat kaikki ne 
osat sosiaaliturvakoodia, jotka Suomi täyttää. Emme voi myöskään irtautua näistä 
velvoitteista muuten kuin ESP 12 artiklan kautta. Sosiaali- ja terveysministeri-
ön selvitysten mukaan Suomen sosiaaliturva täyttää sosiaaliturvakoodin vaatiman 
tason. Useim missa etuuksissa koodin ratifi oimisedellytykset näyttävät olevan 
olemassa. Ongelmia sosiaali turvakoodin täyttämisessä näyttää liittyvän sairaan-
hoitoa, äitiys etuuksia ja työkyvyttömyysetuuk sia koskeviin osiin. Ennen Euroopan 
sosiaalisen peruskirjan uudistamista viittaussään nöksenä oli ILO:n sopimus 
n:o 102 sosiaaliturvan minimitasosta. Sitäkään Suomi ei ole ratifi oinut.32

Vähimmäisturvaa koskeva ESP 13 artikla edellyttää sen varmistamista, että jokai-
selle henkilölle turvataan riittävä apu. Se käsittelee oikeutta sosiaali- ja lääkintä-
apuun. Toimeentuloturvan kannalta artiklan merkitys on lähinnä suomalaisittain 
toimeentulotuen myöntäminen. Sopimuksen tämän määräyksen katsotaankin va-

29 Ks. erityisesti General Comment no. 3, s. 618−621. Ks. myös Alston, s. 84−88. Molemmat koros-
tavat oikeuksien tosiasiallista täyttämistä.

30 The Limburg Principles, erityisesti 16 ja 20−25 periaate.
31 General Comment no. 6, s. 640−641 toteaa 9 artiklan kattavan kaikki henkilöstä itsestään riippu-

mattomat sosiaaliset riskit. Vaikka kannanotto on annettu ikääntyneistä henkilöistä, se soveltuu 
artiklan sanamuodon perusteella kaikenikäisiin.

32 HE 229/2001 vp, s. 27−29 ja StVL 4/2002 vp, s. 3−4. Ratifi oitaessa Euroopan sosiaalista perus-
kirjaa todettiin Suomen ratifi oineen sopimuksen alun perin vaatimaa Kansainvälisen työjärjestön 
sopimusta n:o 102 modernimmat Kansainvälisen työjärjestön sopimukset n:o 128 ja 130 (HE 
266/1990 vp, s. 9).
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kiintuneen tulkintakäytännön mukaan luovan subjektiivisen oikeuden toimeentu-
lon vähimmäisturvaan, joka valtion on turvattava.33 ESP 13.1 artikla ei itsessään 
ole Suomessa voimassa subjektiivisena oikeutena eikä ihmisoikeus sopi mus edel-
lytä, että subjektiivinen oikeus olisi voimassa perusoikeutena. ESP 23 artikla tur-
vaa iäkkäiden henkilöiden tyydyttävän ja aktiivisen elämän edellytyksiä. ESP 30 
artikla käsittelee oikeutta suojeluun köy hyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä vastaan. 
Toimeentuloturvan kannalta artikla liittyy toimeentulotukeen sekä jossain määrin 
asumisen tukemiseen.

TSS-sopi muksen 11 artikla koskee tyydyttävää elintasoa mukaan lukien riittävä 
ravinto, vaatetus ja sopiva asunto. Artiklaan liittyy myös oikeus elinehtojen jatku-
vaan parantamiseen. TSS-sopimuksen 11 artiklassa valtiot tunnustavat jokaiselle 
oikeuden saada itselleen ja perheelleen tyydyttävä elintaso, joka käsittää riittävän 
ravinnon, vaatetuksen ja sopivan asunnon sekä oikeuden elinehtojen jatkuvaan 
parantamiseen. Määräys liittyy 6 artiklan mukaiseen oikeuteen työhön, joka kä-
sittää oikeuden hankkia toimeentulonsa, sekä 7 artiklan mukaiseen kohtuulliseen 
palkkaukseen, joka takaa kohtuullisen toimeentulon. TSS-sopimuksen 11 artiklas-
sa on myös erillinen sitoutuminen tarpeellisiin toimenpiteisiin sen varmistamiseksi, 
että tyydyttävää elintasoa koskeva oikeus toteutetaan. Näin ollen säännöksen en-
simmäisen virkkeen tunnustaa-verbi vahvenee toisessa lauseessa valtioiden vel-
vollisuudeksi ryhtyä tarpeellisiin toimenpiteisiin oikeuden varmistamiseksi.34

Ihmisoikeussopimusten sosiaaliturvan tasoa koskevat määräykset ovat vaihtelevia 
ja ylimalkaisia (usein käytetään ilmaisua riittävä ja tyydyttävä). TSS-sopimuksen 
7 artiklassa on maininta kohtuullisesta toimeen tulosta. Tämä merkitsee eri yh-
teiskunnissa eri aikoina eri tasoista elämisen edellytykset täyttävää toimeentulon 
tasoa. Määre ei varsinaisesti koske sosiaaliturvaa.35 TSS-sopimuksen 11 artiklassa 
on vähimmäistoimeentuloa koskeva maininta tyydyttävästä elintasosta ja siihen 
kuuluvista osatekijöistä (ravinto, vaatetus, asunto).36

4.4 Välttämätön toimeentulo

Perusoikeusuudistusta koskevan hallituksen esityksen perustelujen mukaan 
kaikkein perustavimpia ihmisyksilön oikeuksia voidaan pitää valtion tahdosta ja 
oikeusjärjestyksestä riippumattomina.37 Tällaisena seikkana esitys mainitsee 
mm. ihmisarvon loukkaamattomuuden. Ihmisarvoa perustellaan myös oikeus 

33 HE 309/1993 vp, s. 69 ja HE 217/1997 vp, s. 16. Scheinin, s. 42−45 kuvaa ESP 13 artiklan kehityk-
sen subjektiivista oikeutta edellyttäväksi ihmisoikeusmääräykseksi. Huhtanen, s. 45 toteaa määrä-
yksen tulkittavan siten, ettei viranomaisilla saa olla (tarkoituksenmukaisuus)harkintaa sosiaaliapua 
myönnettäessä.

34 Ks. myös TSS-sopimuksen 11 artiklan osalta General Comment no. 6, s. 640–641.
35 The Maastricht Guidelines, s. 729−731 mainitsee velvollisuuden resurssien käyttöön.
36 TSS-sopimuksen 11 artikla koskee lähinnä luontaissuorituksia, ks. Eide.
37 HE 309/1993 vp, s. 42 ja 46.
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elämään -nimisen oikeuden yhteydessä, jossa se myös kytketään eksistenssimi-
niminä Suomen Hallitusmuodon (17.7.1919/94, jäljempänä HM) 15 a §:n 1 mo-
menttiin. Hallituksen esityksessä ei perustella HM 15 a §:n (Suomen perustuslain 
(731/1999), jäljempänä PL 19 §) kohdalla ihmisarvoisen elämän ulottuvuuksia. 
Välttämättömäksi toimeentuloksi ja huolenpidoksi määritellään sellainen tulotaso 
ja palvelut, joilla turvataan ihmisarvoisen elämän edellytykset. Tällaisia ovat tervey-
den ja elinkyvyn säi lyttämisen kannalta välttämätön ravinto ja asumisen järjestä-
minen. Säännöksen edellyttämää toimeentulon turvaa toteutetaan toimeentulo-
tuella ja huolenpitoa mm. lastensuojelulla, vanhustenhuollolla, vammaishuollolla 
ja terveydenhuollon ensiavulla.38 Toimeentulotuki ylittää PL 19.1 §:n edellyttä-
män minimitason. Eksistenssiminimi on välttä mät tö mästä ravinnosta, vaatetuk-
sesta ja majoituksesta huolehtimista sellaisella tasolla, että henkilö pysyy elossa. 
Tällainen turva vastaa paremminkin oikeus elämään -tasoa kuin välttämätöntä toi-
meentuloa. Yhteiskunnan vauraus huomioon ottaen välttämätön toimeentulo on 
jotain enemmän. Perustuslakivaliokunta toteaa valtiosääntöoikeudelliselta kan-
nalta oleellisek si, että toimeentulotukijärjestelmän avulla turvataan sosiaalisesti 
hyväksyttävää elintasoa.39

Oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon on viimesijainen vähim-
mäissuoja, joka yhteiskunnan on kaikissa olosuhteissa pystyttävä takaamaan. 
Viimesijaisuus tarkoittaa tämän säännöksen yhteydessä nimenomaan sitä, että 
toimeentulo on turvattu henkilön jäädessä vaille kaikkein välttämättömintäkin tur-
vaa.40 Säännöksessä ei ole kyse vain sosiaaliturvasta, vaan myös yleisestä vastuusta 
lähimmäisestä. HE 309/1993 vp mukaan HM 1 §:ssä ilmaistu vaatimus ihmisarvon 
loukkaamattomuudesta ilmaisee perustavanlaatuisten oikeuksien yleisinhimillisen 
perustan. PL 19.1 §:ään sisältyvä sään nös oli perusoikeuksien valmisteluvaiheessa 
sijoitettu HM 7 §:ään sisältyvään oikeus elämään  -nimisen oikeuden yhteyteen. 
Perustuslakivaliokunta arvioi säännöksen kuuluvan osaksi sosiaaliturvaa ja HM 15 
a §:ään. Eduskunnan valtiovarainvaliokunta ja sosiaali- ja terveysvaliokunta oli-
vat lausunnoissaan esittäneet näkökohtia myös säännöksen sijoittamiseksi oikeus 
elämään -säännöksen yhteyteen. Valtiovarainvaliokunta viittasi siihen että elämän 
vähimmäisedellytykset sisältävät muitakin elementtejä kuin välttämättömän toi-
meentulon. Sosiaali- ja terveysvaliokunta puolestaan viittaa selvitystarpeeseen oi-
keus elämään -nimisen oikeuden suhteen.41 Perustuslakivaliokunnan omaksuman 

38 HE 309/1993 vp, s. 69.
39 PeVL 31/1997 vp, s. 3 ja 5. Tuorin, s. 610 mukaan elämän edellyttämä turva on vähemmän kuin 

ihmisarvoisen elämän edellyttämä turva. Mahdollinen toimeentulon luokitus on kolmiportainen: 
elämän edellyttämä turva (PL 7 §), ihmisarvoisen elämän edellyttämä turva (PL 19.1 §) ja perus-
toimeentulon turva (PL 19.2 §), joiden lisäksi käytetään myös termiä sosiaalisesti hyväksyttävä 
elintaso. Komiteanmietintö 1974:32, s. 9−10 määritteli toimeentulotuen tason toisaalta sosiaali-
sesti hyväksyttävästä elintasosta ja toisaalta kulutuksen kautta. Huhtanen 1994, s. 52−53 asettaa 
vaatimuksen välttämättömän toimeentulon ylittämisestä.

40 HE 309/1993 vp, s. 35.
41 Komiteanmietintö 1992:3, s. 187. PeVM 25/1994 vp, s. 10 sekä VaVL 2/1994 vp, s. 2–3 ja StVL 

5/1994 vp, s. 2.



252

ratkaisun perusteella voidaan pitää perusteltuna, että PL 19.1 § ei ilmennä vaati-
musta eksistenssiminimistä vaan sitä selkeästi korkeammasta toimeentulosta. 

Perustuslakivaliokunta kiinnitti toimeentulotukilakia käsitellessään huomiota 
siihen, että HM 15 a.1 § (PL 19.1 §) sisältää yksilöllisen oikeuden. Se koskee 
kaikkia ja on ehdoton. Henkilö voi saada säännöksen tarkoittaman toimeentu-
lon, paitsi omalla toiminnallaan tai sosiaaliturvajärjestelmistä, myös muilta hen-
kilöiltä. Toimeentulotuki on ihmisarvoisen elämän edellyttämän toimeentulon ja 
huolenpidon takuu siltä osin kuin turvaa annetaan rahamääräisinä suorituksina. 
Toimeentulotukea ja perusoikeutta ei voi samastaa. Toimeentulotuen tulee kui-
tenkin olla sellainen, että se luo riittävät tosiasialliset mahdollisuudet päästä oike-
uksiinsa. Lainsäädännön tulee sisältää säännökset tukimuodoista, niiden saamis-
edellytyksistä ja tarveharkinnasta sekä menettelystä.42

Jokainen-sanalla on PL 19.1 §:ssä kaksijakoinen merkitys. Se tarkoittaa sitä, että 
potentiaalisesti jokainen yksilö voi olla turvan saajana, ja sitä, että kaikkien saamis-
edellytykset täyttävien ihmisten tulee tosiasiallisesti saada turvaa. PL 19.1 §:n 
perusteella myönnettävä etuus on subjektiivinen oikeus, jota tarkastellaan yksi-
lökohtaisella tarveharkinnalla.43 Säännöksen ulottuvuus on yleinen, ja se kattaa 
kaikki maassa laillisesti oleskelevat henkilöt. Järjestelmä on laadittava siten katta-
vaksi, ettei sen ulkopuolelle jää väliinputoajaryhmiä.

Toimeentulotuen perusosan kattavuus määräytyy käytännössä laskelmasta, jossa 
laskennallisista menoista vähennetään tosiasiallisesti käytettävissä olevat varat. 
Jos tulos on positiivinen, syntyy oikeus etuuteen. Saamisperusteisiin liittyy myös 
vaatimus aktiivisuudesta tai perustellusta työmarkkinoiden ulkopuolella olemises-
ta, vaikkakin tästä vaatimuksesta riippumatta aina saa jonkin tasoisen toimeen-
tulotuen.44 Toimeentulotuen lisäosan ja ehkäisevän toimeentulotuen perustuessa 
tarvehar kin taan ei niiden osalta synny kysymystä kattavuudesta samassa mieles-
sä. Täydentävään toimeentulotukeen on subjektiivinen oikeus ainakin ihmisarvoi-
sen elämän turvana.

Toimeentulotukilakia säädettäessä PL 19.1 §:ssä taattua vähimmäistoimeentulon 
tasoa koskevana kannanottona perustuslakivaliokunta totesi, että toimeentulotuki 

42 PeVL 31/1997 vp, s. 2−3 ja PeVM 25/1994 vp, s. 10.
43 Arajärvi 2002, s. 220−221. Ks. myös Ilveskivi, s. 225.
44 Schulte, s. 10−14 luettelee viimesijaiselle turvalle 12 periaatetta sekä eräitä muita perusteita. 

Toimeentulotuki täyttää nämä kaikki. Schulte, s. 17−20 myös kuvaa taatun minimitoimeentulon 
elementit, jotka 11 EU:n jäsenvaltiota täyttävät. Tuen ainesosina hän pitää erillisyyttä muusta 
sosiaaliturvasta, oikeuden luonnetta, universaalisuutta, standardi- ja joskus erillistarpeiden kat-
tavuutta, ajallista rajattomuutta, tarveharkintaa, viimesijaisuutta, julkista verorahoitusta, takai-
sinmaksuvelvollisuuden puuttumista, työnteon vaatimusta työkykyisille ja pyrkimystä palautua työ-
markkinoille sekä kytkentää hyväntekeväisyyteen ja vapaaehtoistyöhön. Olennaisina elementteinä 
ovat etuusoikeuden henkilöllinen, tarpeiden mukainen ja ajallinen kattavuus.
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on enemmän kuin PL 19.1 §:ssä taattu oikeus.45 Valiokunta pani merkille myös 
sen, että toimeentulotukea myönnetään sen perusosalla katettaviin menoihin täy-
dentämään PL 19.2 §:n mukaista turvaa. Valiokunta ei kuitenkaan tehnyt asiasta 
valtiosääntöoikeudellista huomautusta. Valiokunnan mielestä voitaneen toimeen-
tulotuella täydentää ainakin tilapäisesti PL 19.2 §:n tarkoittamaa turvaa siinä mää-
rin kuin toimeentulotuki ylittää ihmisarvoisen elämän edellyttämän välttämättö-
män toimeentulon.

Toimeentulotukilain 10 §:n mukaisen toimeentulotuen perusosan tason yksilölli-
sen alentamisen edellytyksenä on, että henkilö ilman perusteltua syytä kieltäytyy 
yksilöidysti tarjotusta työstä tai työvoimapoliittisesta toimenpiteestä taikka laimin-
lyö sen, että nämä mahdollisuudet olisi voitu tarjota. Toistuva kieltäytyminen on 
ankarammin sanktioitu. Kaikissa alentamistilanteissa on kuitenkin samalla pidet-
tävä huoli siitä, ettei alentaminen vaaranna ihmisarvoisen elämän edellyttämää 
turvan mukaista välttämätöntä toimeentuloa eikä alentamista muutenkaan voida 
pitää kohtuuttomana.46 Toimeentulotukeen on lisätty vielä aktivoivia elementtejä 
toimeentulotukilain 2 a §:llä. Ellei ole ns. hyväksyttävää syytä sille, ettei henkilö 
ansaitse toimeentuloaan, johtaa passiivisuus toimeen tulotuen tason alentamisen 
selvittämiseen. Tarkoitus on edistää henkilön työllistymis tä tai kuntoutumista sen 
sijaan, että hän jäisi pysyvästi toimeentulotuen varaan. Alentamismahdollisuutta 
perustelee se, että toimenpide tukee PL 18 §:n mukaista julkisen vallan velvol-
lisuutta edistää työllisyyttä ja pyrkiä turvaamaan jokaiselle oikeus työhön. PL 
19.1 § toteaa merkitykselliseksi seikaksi sen, ettei henkilö kykene hankkimaan 
ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa. Yksilöllisesti tarjottu työ tai työvoima-
poliittinen toimenpide osoittaa, että hän olisi kyennyt hankkimaan tarkoitetun tur-
van ottamalla työn vastaan tai hyväksymällä työvoimapoliittisen toimenpiteen.47 
Toimeentulontuen alentamisen kohtuullisuusvaatimuksen perustana on perus-
oikeusmyönteisen laintulkinnan periaate. Alentamisen jälkeenkin henkilölle tulee 
taata välttämätön toimeentulo. Toimeentulotuen alentamismahdollisuudesta on 
luotu selkeästi omaa vastuuta korostava elementti toimeentuloturvaan.

Perusoikeudet ovat yleensä yksilöllisiä, mutta mm. viimesijaista turvaa on välttä-
mätöntä käsitellä keskenään elatusvelvollisten yhteisenä tukena. Tähän viittaa jo 
PL 19.1 §:n sanamuoto, joka edellyttää myös toimeentulon laajaa tarkastelua.48

Perusoikeuksien ja myös vähäisemmässä määrin ihmisoikeuksien yhden ulottu-
vuuden luo niiden muodostuminen subjektiivisiksi oikeuksiksi. Perus- ja ihmisoi-
keuksista useat on säädetty subjektiivisiksi oikeuksiksi, mutta perustuslain TSS-oi-

45 PeVL 31/1997 vp, s. 5 toteaa, että toimeentulotukijärjestelmä turvaa usein sosiaalisesti hyväksyt-
tävää elintasoa, mikä on enemmän kuin HM 15a.1 §:ssä (PL 19.1 §) taattu oikeus.

46 Soveltamiskäytännöstä KHO 6.3.2000/452, KHO 2000:16, 20.6.2001/1472 ja 4.6.2001/1344. Ks. 
myös Husa.

47 PeVL 31/1997 vp, s. 4 ja PeVL 44/2000 vp, s. 2−3.
48 Kattavuuden ja perhekohtaisuuden ongelmista ks. Sakslin, s. 893−894.
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keuksista tällaisina pidetään vain välttämätöntä toimeentuloa ja huolenpitoa sekä 
oikeutta perusopetukseen. Ihmisoikeuksien puolella tällaisena pidetään PL 19.1 
§:ää vastaavaa ESP 13 artiklaa. Vielä arvionvaraisempaa on se, milloin perusoi-
keuden nojalla tavallisella lainsäädännöllä tarkennettava tai säädettävä oikeus on 
subjektiivinen oikeus. Keskenään varsin samantapaiset säännökset voivat johtaa 
niin subjektiivisen oikeuden säätämiseen kuin määrärahasidonnaiseen tai muutoin 
harkinnanvaraisesti toteutettavaan etuuteen. Johdonmukaiselta näyttää kylläkin, 
että rahamääräiset etuudet on säädetty subjektiiviseksi oikeudeksi useammin kuin 
palvelut. Subjektiivisena oikeutena toteutetuista palveluista pääosa on itse asiassa 
jo perustuslain tasolla subjektiivisia oikeuksia, kuten perusopetus, oikeus akuuttiin 
laitoshoitoon ja eräät lastensuojelun säännökset. Sen sijaan kaikkia niitä palvelu-
ja, jotka saattaisivat perustuslain nojalla muodostua subjektiivisiksi oikeuksiksi, ei 
ole tavallisella lailla säädetty sellaisiksi.

4.5 Toimeentulotuen kokonaisuudistus

Toimeentulotuen uudistamisessa ryhdyttiin 1990-luvun puolivälissä toimenpitei-
siin. Paavo Lipposen ensimmäisen hallituksen yhtenä konkreettisena toimenpitee-
nä oli edellä selostetun kannustinloukkutyöryhmän lisäksi muista syistä toimeen-
tuloturvan selvitysmieheksi asetetulle Pentti Arajärvelle annettu selvitystehtävän 
laajennus laatia ehdotus toimeentulotuen kokonaisuudesta. Toimeksianto oli kii-
reellinen, noin puoli vuotta, ja liittyi vuoden 1998 valtion talousarvion valmiste-
luun. Selvitysmiehen raportissa pyrittiin yhdistämään kannustinloukkutyöryhmän, 
eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan sosiaali- ja terveysministeriölle lähet-
tämän selvityspyynnön, eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen päätöksen ja sel-
vitysmies Heikki Kosken ehdotukset ja näkökohdat toimeentulotuesta. Samalla  
pidettiin esillä valtiosääntöoikeudellisia näkökohtia sekä yleistä toimeentuloturvan 
selkeyttämistä, joka oli laajemman toimeksiannon sisältönä. Työvoimapolitiikassa 
oli ajankohtana esillä vahvasti aktivoivia näkökohtia ja samanaikaisesti toimi selvi-
tysmiesten Harri Skog ja Heikki Räisänen selvitystyö. Aikataulusyyt kuitenkin vai-
kuttivat siihen, että ehdotus jäi suhteellisen tekniseksi, joskin työssä otettiin sel-
keästi kanta valtiosääntöoikeudellisiin ja taloudellisiin ulottuvuuksiin.49 Laajemmat 
näkökohdat kannustamisesta, vastikkeellisuudesta tai jopa perustulosta jäivät 
muihin yhteyksiin.50

Jo ennen selvitysmiehelle annettua toimeksiantoa oli toiminut toimeentulotuen 
säädöspohjan tarkistamista selvittänyt työryhmä. Työryhmän toimeksiantona oli 
laatia hallituksen esityksen muotoon saatettu ehdotus toimeentulotukea koske-
vista laintasoisista säännöksistä sekä tehdä yksilöidyt ehdotukset tarpeellisista 
muista toimeentulotukea koskevista säännöksistä. Työryhmä saikin vuonna 1996 

49 Arajärvi 1997, s. 1−3.
50 Ks. kuitenkin perustulosta Arajärvi 1998.
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valmiiksi alustavan luonnoksen laiksi toimeentulotuesta. Tätä pohjaa saattoi myös 
selvitysmies käyttää laatiessaan ehdotusta toimeentulotuen kokonaisuutta koske-
vaksi uudistukseksi.

Hallituksen esityksen antamisen jälkeen työryhmä otti muistiossaan kantaa eräisiin 
muihin kehittämistä vaativiin kysymyksiin. Nämä ehdotukset liittyivät toimeentulo-
tuen pitämiseen lyhytaikaisena tukena ja kiinteänä osana sosiaalityötä perheitten 
ja yksilöiden ongelmien ratkaisemiseksi, kansalaisten alueellisen yhdenvertaisuu-
den parantamiseen myös rahoitusjärjestelmään tehtävillä muutoksilla, muutok-
senhaun avaamisen selvittämiseen valituslupamenettelyllä korkeimpaan hallinto-
oikeuteen ennakkopäätösluonteisissa asioissa, toimeentulotuen ja työllistämistä 
edistävien toimenpiteiden keskinäiseen kytkemiseen sekä toimeentulo tuen takai-
sinperintää koskevien menettelytapojen uudistamiseen.51

Toimeentulotuen kehittämistä koskevassa selvitysmiehen raportissa ehdotettiin 
toimeentulotuesta säädettäväksi erillisellä lailla. Kyseinen lainsäädäntö kytket-
tiin HM 15 a.1 §:n tarkoittaman välttämättömän toimeentulon toteuttamiseen. 
Toimeentulotuen kehittämisen yleisiksi tavoitteiksi asetettiin saada ihmisiä ja per-
heitä pois toimeentulotuelta, alentaa keskimääräistä maksettavaa toimeentulotu-
kea ja lyhentää toimeentulotuen kestoa. Pyrkimyksenä oli myös kannustavuuden 
lisääntyminen siten, että yksilön vastuu toimeentulostaan ja hänen aktiivinen toi-
mintansa tämän toteuttamiseksi kasvaisi. Ehdotus rakennettiin kokonaisuudeksi, 
jossa otettiin huomioon myös ensisijaisten etuuksien, erityisesti työttömyysturvan 
ja opintotuen, kehittäminen siten, että näiden ensisijaisten etuuksien ohella saa-
dun toimeentulotuen käyttö vähenisi.52

Selvitysmiehen raportin mukaan toimeentulotuen perusta pidetään ennallaan. 
Kyseessä olisi edelleen viimesijainen tuki ja pyrkimyksenä yksilön ja perheiden 
itsenäisen selviytymisen edellytysten parantaminen. Toimeentulotuen perusosan 
taso säilytettäisiin myös ennallaan, mutta perusosaan tehtäisiin eräitä yksinker-
taistuksia ja tuen tasoa lasten osalta alennettaisiin tehtyjen selvitysten perusteel-
la. Merkittävin muutos perusosaan sisältyi kuitenkin ehdotukseen, jonka mukaan 
asumistukilain 5 §:n mukaisista asumismenoista viisi prosenttia katettaisiin toi-
meentulotuen perusosalla. Tässä suhteessa ehdotus vastaa kannustinloukkutyö-
ryhmän ehdotusta, mutta olennaisesti alemmalla asumisen omavastuun tasolla. 
Ehdotuksen perusteluna oli toimeentulotukea saavan henkilön omakohtainen vas-
tuu myös asumisensa hinnasta ja kiinnostus asumisen kustannuksiin. Uusi ele-
mentti oli myös ehdotus siitä, että toimeentulotukea voidaan alentaa toistuvan 

51 Toimeentulotuen säädöspohjan tarkistamista selvittäneen työryhmän muistio, s. II−III ja 26−29. 
Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta edellytti muutoksenhaun selvittämistä toimeentulotuki-
lakia käsitellessään, StVM 33/1997 vp, s. 6.

52 Arajärvi 1997, s. 4−6.
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kieltäytymisen johdosta 20 prosenttia enemmänkin, kunhan ihmisarvoisen elämän 
kannalta välttämätön toimeentulo taataan.53

Raporttiin sisältyivät myös ehdotukset asumistuen, työttömyysturvan ja opintotu-
en kehittämisestä. Asumistuessa pyrittiin täysimääräiseen asumistukeen oikeut-
tavan tulorajan nostamiseen yhden ja kahden hengen ruokakunnilla sellaiselle 
tasolle, jolla työmarkkinatukea saava ei tarvitse yleensä enää keskimääräisillä 
asumismenoilla toimeentulotukea asumismenoihinsa. Perusomavastuuosuuksia 
esitettiin alennettavaksi siten, että ne poistuisivat täyteen asumistukeen oikeutta-
valta tuloalueelta. Keskimääräisellä vuokralla asuvat pienet ruokakunnat poistuisi-
vat tuen piiristä tai ainakin niiden tuen tarve vähenisi merkittävästi toimeentulo-
tuen osalta. Työttömyysturvaa ehdotettiin korotettavaksi sekä perusoikeudellisista 
että toimeentulotukeen liittyvistä syistä siten, että toimeentulotuen käyttö väheni-
si. Ehdotettu korotus oli kolme markkaa päivässä ja se ehdotettiin toteutettavak-
si siten, että se heijastuu koko työttömyysturvaan. Yksin asuvien opiskelijoiden 
opintorahaa ehdotettiin korotettavaksi nuorimmissa ikäluokissa.54

Selvitysmiehen raporttiin sisältyi myös ehdotus menoperusteisesta valtionapu-
järjestelmästä, jossa ajankohdan korkeat toimeentulotukimenot huomioon otta-
en olisi siirrytty laskennallisesta valtionavusta menoperusteiseen valtionapuun. 
Menoperusteinen valtionapujärjestelmä oli tarkoitettu ylimenokauden valtion-
avuksi siten, että työllisyystilanteen parannuttua ja toimeentulotukimenojen ase-
tuttua vakiintuneelle tasolle olisi jäänyt sovellettavaksi vain laskentaperusteinen 
valtionosuusjärjestelmä.55 Raporttiin sisältyi myös ehdotus kesäaikaisen opintotu-
en asumislisän, terveydenhuollon maksujen, sairausvakuutuksen omavastuiden ja 
verotuksella saatavien ratkaisujen selvittämisestä.56

Toimeentulotukilakia uudistettaessa pyrittiin toteuttamaan pääministeri Paavo 
Lipposen ensimmäisen hallituksen ohjelmaa. Tältä pohjalta olivat jo kannus-
tinloukkutyöryhmä ja selvitysmies toimineet. Hallituksen esitys (HE 217/1997) 
rakentui pääasiassa selvitysmiehen ehdotukselle. 

Hallituksen esityksessä laiksi toimeentulotuesta kuvataan toimeentulotuen saaji-
en määrä 1990-luvun puolivälissä nousevaksi. Tärkeimpinä syinä pidetään työt-
tömyysturvan peruspäivärahan ja työmarkkinatuen tason riittämättömyyttä suh-
teessa toimeentulotuen tasoon ja vaikeaa työttömyystilannetta. Erityisesti pitkä-
aikaistyöttömien määrään kiinnitetään huomiota. Samoin syynä toimeentulotuen 
käyttäjämäärän kasvuun pidetään asumistuen perusteiden kiristämistä. Vuosien 
1990 ja 1995 välillä oli toimeentulotuen saajamäärä noussut 87 prosenttia koti-
talouksien mukaan laskettuna. Vuonna 1996 tukea saavien kotitalouksien määrä 

53 Arajärvi 1997, s. 6−8.
54 Arajärvi 1997, s. 11−13.
55 Arajärvi 1997, s. 14−15.
56 Arajärvi 1997, s. 18−19.
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kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna kolme prosenttia. Yhtenä syynä nopeaan 
nousuun oli ilmeisesti ns. laajan perusosan kuntakohtainen käyttöönotto vuo-
den 1994 alkuun mennessä. Kunnan korkea työttömyys näytti myös lisänneen 
toimeentulotukea saaneiden kotitalouksien määrää. Alhaisen työttömyyden kun-
nissa kotitalouskohtaiset bruttomenot olivat suuremmat kuin korkean työttömyy-
den kunnissa. Sen sijaan asukasta kohti laskettuja toimeentulotuen bruttomenoja 
korkea työttömyys lisäsi.57

Toimeentulotuen rakenne näytti muuttuneen siten, että eläkeläisten osuus saa-
jista oli vähentynyt ja opiskelijoiden ja yrittäjien osuus kasvanut 1990-luvulla. 
Tuen kesto oli vuonna 1995 hieman yli viisi kuukautta, mikä merkitsi tuen keston 
kasvua. Pitkäaikaisasiakkaita oli noin 20 prosenttia kaikista tuen saajista. Yleisimmin 
toimeentulotukea myönnettiin täydentämään muuta etuutta, ennen kaikkea työt-
tömyysturvaa. Tyypillistä oli myös, että tällainen henkilö sai samaan aikaan asumis-
tukea ja että yli 80 prosenttia sai ylipäänsä jotakin Kansaneläkelaitoksen maksa-
maa etuutta. Ehkäisevän toimeentulotuen käyttö laski laman aikana. Parhaiten se 
toimi kunnissa, joissa ehkäisevän toimeentulotuen käyttö oli suunnitelmallista.58

Toimeentulotuen taso ehdotettiin täysi-ikäisillä pysytettäväksi suunnilleen enti-
senlaisena, useampilapsissa perheissä jonkin verran alennettavaksi ja lisäksi seit-
semän prosenttia asumiskustannuksista otettavaksi huomioon toimeentulotuen 
perusosassa. Käyttöön ehdotettiin otettavaksi myös toistuvan kieltäytymisen yh-
teydessä tapahtuva enintään 40 prosentin alennus perusosaan. Toimeentulotuki 
ehdotettiin pysytettäväksi kuntien hoidettavana.59

Hallituksen esityksessä ehdotettiin parannettavaksi myös asumistukea. Asumistuen 
korotuksella pyrittiin keskimääräisellä vuokralla asuvat henkilöt poistamaan vuok-
rakulujen osalta toimeentulotuen piiristä tai ainakin vähentämään merkittävästi 
tällaisten ruokakuntien määrää. Keskimääräistä korkeammalla vuokralla asuvat 
jäisivät vielä osittain toimeentulotuen varaan. Tarkoitus oli myös edelleen kat-
taa toimeentulotuen harkinnanvaraisella osuudella tarvittaessa asumismenot sil-
tä osin, kun niitä ei ole katettu asumistuella ja toimeentulotuen perusosalla.60 
Erillisillä hallituksen esityksillä oli samassa yhteydessä tarkoitus korottaa työttö-
myysturvan peruspäivärahaa ja opintotuen opintorahaa, joilla arvioitiin olevan vai-
kutusta toimeentulotuen määrään.61

Toimeentulotukilakia koskevan hallituksen esityksen vaikutuksena eri kansalais-
ryhmien asemaan arvioitiin olevan, että työttömyysturvaa, opintorahaa ja asu-
mistukea saavien asema paranee. Kokonaisvaikutusten selvittäminen on kuitenkin 

57 HE 217/1997 vp, s. 6.
58 HE 217/1997 vp, s. 6–7.
59 HE 217/1997 vp, s. 10–12.
60 HE 217/1997 vp, s. 12.
61 HE 217/1997 vp, s. 12–13 sekä HE 140/1997 vp, s. 1−2 ja HE 152/1997 vp, s. 6.
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hankalaa, koska etuudet ovat toinen toisistaan riippuvia. Myös tukien rakenteet 
muuttuvat kannustavuutta lisääviksi, kun elämisen kustannuksista suurempi osa 
katetaan ensisijaisilla etuuksilla. Samanaikaisesti nämä muutokset vähentävät toi-
meentulotuen tarvetta ja saattavat sen poistaakin. Toimeentulotuen saajat saat-
tavat myös kärsiä tuen tason alenemisesta varsinkin niissä kotitalouksissa, joissa 
ensisijaisen etuuden kohoamisen jälkeenkin on edelleen toimeentulotuen tarvet-
ta. Varsinkin asumismenojen huomioon ottaminen perusosassa vaikuttaa tässä 
suhteessa. Eniten kärsisivät toimeentulotuen pitkäaikaisasiakkaat.62

Hallituksen esitys ehdotti useimmat valtioneuvoston toimeentulotukipäätökses-
sä säädellyt asiat siirrettäväksi lain tasolle. Perusoikeusuudistuksen voimaan tul-
tua tämä olikin välttämätöntä. Asetuksella ehdotettiin kuitenkin säädettäväksi 
toimeentulotuen perusosan suuruudesta. Hallituksen esitykseen sisältyi asetus-
luonnos.

4.6 Toimeentulotuen perus- ja ihmisoikeudellinen arvio

Taloudellisista, sosiaalisista ja sivistyksellisistä perusoikeuksista säädettäessä on 
tavallisella lainsäädännöllä päätettävä käytettävistä taloudellisista voimavarois-
ta ja kustannusten jakami ses ta eri toimijoiden kesken.63 Samalla on päätettä-
vä myös, mikä julkisen vallan toimielin on vastuussa oikeuden toimeenpanosta. 
Perusoikeusuudistusta koskevassa hallituksen esityksessä mainitaan huomioon 
otettavana seikkana yhteiskunnan taloudelliset voimavarat ja nimenomaisesti so-
siaaliturvan kehittäminen niiden mukaisesti.

TSS-sopimuksen 2 artiklan 1 kohdassa sopimusvaltiot sitoutuvat mm. täysimääräi-
sesti käytettävissä olevien voimavarojen mukaan ryhtymään toimenpiteisiin kaikin 
soveltuvin keinoin ja varsinkin lainsäädäntötoimen pitein yleissopimuksen oikeuk-
sien toteuttamiseksi asteittain kokonaisuudessaan. Lapsen oikeuksien sopimuksen 
4 artikla on samantapainen. Säännös sisältää monia sekä sitoutumista vahven-
tavia että sitä heikentäviä elementtejä. Sitoutuminen tapahtuu täysimääräisesti, 
mutta käytettävissä olevien voimavarojen asettamin rajoituksin. Voimavarat voivat 
niin kasvaa kuin vähetäkin. Euroopan neuvoston piirissä on sosiaaliturvan leikkaa-
miselle asetettu eräitä edellytyksiä, mikä on merkittävää erityisesti ESP 12 artiklan 
kehittämisvelvoitteen kannalta.64 Asteittainen toteuttaminen osoittaa, että proses-
si voi olla hyppäyksittäin etenevä, mutta päämääränä tulee olla toteuttaminen 
kokonaisuudessaan. Yhteiskuntien kehittyminen nostaa oikeuden toteuttamisen 
vaatimustasoa, joten prosessi on periaatteessa päättymätön.

62 HE 217/1997 vp, s. 14−15. Laman vaikutuksista yksilöihin ja kotitalouksiin ks. myös Heikkilä & 
Sihvo, joka julkaistiin hallituksen esityksen kanssa samoihin aikoihin.

63 HE 309/1993 vp, s. 35.
64 Mikkola, s. 25–26.
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HM 15 a.1 §:n (vastaavasti PL 19.1 §) tarkoituksena on turvata ihmisarvoisen 
elämän edellytysten vähimmäistaso. Toimeentulotuella ja HM 15 a.1 §:llä on kiin-
teä yhteys. Näitä ei tule kuiten kaan samaistaa. Toimeentulotuen perusosa on 
perustus lakivaliokunnan arvion mukaan tarkoitettu kattamaan menoja laajemmin 
kuin ihmisarvon edellyttämää turvaa vastaava välttämätön toimeentulo vaatii. 
Nimenomaisesti valiokunta toteaa, että toimeentulotuen tasoa ei pidä ymmär-
tää HM 15 a.1 §:n mukaiseksi  vähimmäistasoksi. Valiokunnan mukaan ei ole 
asianmukaista, että toimeentulo tuen suuruuden perusteista merkittävä osa jäi-
si säädettäväksi asetuksella. Perusosaa koskevat säännökset on annettava lailla, 
mutta lisäosalla katettavista menoista voidaan valtuuttaa säätämään asetuksel-
la.65 Toimeentulotuen perusosan alentaminen on hyväksyttävää silloin, kun hen-
kilö ilman perusteltua syytä kieltäytyy yksilöidysti tarjotusta työstä tai työvoima-
poliittisesta toimenpiteestä taikka laiminlyönnillään aiheuttaa sen, ettei tätä ole 
voitu hänelle tarjota. Kun säännösten tarkoituksena on edistää työllistymistä, on 
tavoite sopusoinnussa toimeentulotuen luonteen kanssa. Tähän arvioon vaikuttaa 
myös se, että toimeentulotuen perusosa kattaa osaksi sellaisia menoja, jotka eivät 
kuulu perusoikeuden mukaiseen välttämättömään toimeentuloon. Valiokunta kui-
tenkin edellytti, että alentamiseen liittyvän kohtuuttomuusarvion lisäksi asetetaan 
vaatimus siitä, ettei alentaminen saa vaarantaa ihmisarvoisen elämän edellyttä-
män turvan mukaista välttämätöntä toimeentuloa. Rajoittamisen aika oli myös 
määriteltävä.66

4.7 Toimeentulotukilain muutokset

Ensimmäinen toimeentulotukea, vaikkakaan ei siitä annettua lakia koskeva muutos 
oli sosiaalihuoltolain muuttaminen siten, että toimeentulotukipäätöksistä avattiin 
muutoksenhaku korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Edellytyksenä on muutoksenha-
kuluvan saaminen ja päätöksen ennakkopäätösluonne. Hallituksen esityksessä to-
dettiin lääninoikeuksien soveltamiskäytäntö hajanaiseksi tai ainakin vaikeaksi löy-
tää niistä yhtenäistä tulkintalinjaa. Esityksessä viitattiin myös jo sosiaalihuoltolain 
säätämisen yhteydessä otettuihin sekä perustuslakivaliokunnan toimeentulotuki-
kokeilua koskevan lainsäädännön yhteydessä ottamaan kannanottoon muutoksen-
haun avaamisesta. Eduskunnan apulaisoikeusasiamies, hallintotuomioistuintoimi-
kunta ja toimeentuloturvan selvitysmies olivat ottaneet kantaa muutoksenhakuun 
puoltaen sitä tai sen selvittämistä. Muutoksenhakumahdollisuuden avaamista vas-
tusti mm. korkein hallinto-oikeus. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnössä pai-
notettiin muutoksenhaun merkitystä soveltamiskäytännön yhtenäistäjänä.67

65 PeVL 31/1997 vp, s. 2−4.
66 PeVL 31/1997 vp, s. 4−5.
67 HE 166/1998 vp, s. 3–4 ja StVM 26/1998 vp, s. 2.
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Toimeentulotuen ongelmaksi havaittiin hyvin pian lain antamisen jälkeen, että 
toimeentulotuen perusosa riitti juuri ja juuri kattamaan kotitalouksien ne menot, 
jotka sillä oli tarkoitus kattaa. Tällöinkin se edellytti hyvin kurinalaista talouden-
pitoa ja suunnitelmallisuutta. Pitkäaikainen toimeentulotuen varassa eläminen 
kavensi liikkumavaraa, jonka seurauksena ennalta arvaamattomat menot saattoi-
vat aiheuttaa kohtuutonta välttämättömyyskulutuksen supistamista. Ratkaisuksi 
tähän tilanteeseen pyrittiin tehostamaan ehkäisevän toimeentulotuen käyttöä. 
Ehkäisevän toimeentulotuen myöntäminen pyrittiin muuttamaan kuntia velvoit-
tavammaksi ja lakiin ehdotettiin otettavaksi säännös, jonka mukaan toimeentulo-
tukiasiat on käsiteltävä kunnassa viivytyksettä.68

Vastikkeellisuudella tarkoitetaan etuuteen asetettavia sellaisia ehtoja, että hen-
kilön on etuutta saadakseen sitouduttava johonkin toimintaan (tai periaatteessa 
myös toimimattomuuteen). Periaatteessa vakuutusetuudetkin ovat vastikkeellisia, 
kun ne edellyttävät vakuutustapahtumaa edeltäviä maksuja. Toimeentuloturvan 
vastikkeellisuus liittyy kuitenkin siihen, että etuutta saadessaan on käyttäydyttävä 
tietyllä tavalla. Osassa tapauksia tämä liittyy jo etuuden luonteeseen – opintotuki 
edellyttää opiskelua ja siinä menestymistä.

Vastikkeellisuuden lisääntyminen näyttää toimeentuloturvan kattavuuden para-
digman muutokselta. Taustalla on jonkinlainen yhteiskuntasopimusajattelu, jossa 
työttömältä, maahanmuuttajalta tai toimeentulotuen saajalta edellytetään vasta-
suoritusta varsin yksipuolisesti asetetun velvoitteen perusteella. Soveltuvan työpai-
kan puutteen asemesta työttömyyden syynä korostetaan työttömän kvalifi kaation 
puutetta. Kuntoutujalta edellytetään vähimmäistoimeentulon saamiseksi hyvin ak-
tiivista pyrkimystä kuntoutua ja työllistyä. Toimeentulotuen saajalta edellytetään 
vä him mäistoimeentulon saamiseksi muitakin syitä kuin tulottomuus ja varatto-
muus. Siirtymää oikeudesta sinänsä velvollisuudella tehostettuun oikeuteen ei ole 
kovin laajasti argumentoitu eikä sitä ole kytketty pohdintaan julkisen vallan vel-
vollisuuksista muutoin kuin työllisyyden edistämisen suhteen. Kyse on kuitenkin 
kuntoutujien ja toimeen tulotuen saajien osalta monesti yhdestä yhteiskunnan hei-
koimmista tai avuttomimmista ryhmistä. Vastikkeellisuuteen liittyy oikeellisuuden 
kannalta herkkiä asetelmia siitä, koska ehdot ja vaaditut vastasuoritukset ylittävät 
sen rajalinjan, jonka jälkeen etuus ei enää täytä perus- ja ihmisoikeuden asetta-
mia vaatimuksia, ja mikä on eri suuntiin vaikuttavien perus- ja ihmisoikeuksien 
tasapaino kussakin yksittäistapauksessa. Esimerkiksi mielenterveysongelmaisten 
kohdalla vastasuorituksen vaatiminen saattaa helposti johtaa perusoikeudellisesti 
arveluttavaan tilanteeseen.

Pääministeri Lipposen II hallituksen ohjelmassa esitettiin toimenpiteitä, joiden 
tavoitteena oli työllisyysasteen nostaminen sekä syrjäytymisen ja köyhyyden 
estäminen. Tähän liittyen pyrittiin luomaan perusteita työvoimaviranomaisten ja 

68 HE 134/2000 vp, s. 1−2.
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kuntien väliselle yhteistyölle pitkään jatkuneen työttömyyden ja syrjäytymisen tor-
jumiseksi. Tavoitteena oli tehostaa kuntouttavaa työtoimintaa, luoda pitkään työt-
tömänä olleille henkilöille toimenpidekokonaisuus aktivointisuunnitelman muo-
dossa ja asettaa alle 25-vuotiaille velvoite osallistua tarvittaessa kuntouttavaan 
työtoimintaan.69 Hallituksen esitys sisälsikin useita aktivointiin ja kannustamiseen 
liittyviä toimenpiteitä. Osana näiden toimenpiteiden kehittämistä todettiin, että 
voimassa olevan lainsäädännön mukaan sosiaaliviranomaisella ei ole yksiselitteis-
tä oikeutta toimeentulotuen saannin ehtona velvoittaa työtöntä toimeentulotuen 
hakijaa ilmoittautumaan työttömäksi työnhakijaksi. Lainsäädännössä ei myöskään 
ole määritelty, millä perusteella toimeentulotukea hakeva henkilö voi kieltäytyä 
ilmoittautumasta työttömäksi työnhakijaksi. Tästä syystä toimeentulotukilakiin eh-
dotettiin lisättäväksi säännös, jonka perusteella toimeentulotukiviranomainen voi 
velvoittaa työttömän ilmoittautumaan työvoimatoimistoon. Lakiin ehdotettiin lisät-
täväksi myös ne syyt, joiden perusteella henkilö voi olla ilmoittautumatta työttö-
mäksi työnhakijaksi. Kieltäytyminen työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautumisesta 
johtaisi toimeentulotuen perusosan alentamiseen.70 Kannustavuuden ja aktivoin-
nin perusteella asetettiin tässä yhteydessä toimeentulotuen saaminen vastikkeel-
liseksi. Vastikkeesta, työttömäksi ilmoittautumisesta, saattoi vapautua vain sellais-
ten syiden perusteella, joita yleisesti ja jo työttömyysturvalain nojalla on pidettävä 
työttömyysturvan saamisen esteenä, tai tilanteina, joissa henkilöllä on muu toi-
meentulon turva. Ajattelutavan muutos oli eräällä tavalla perustavanlaatuinen.

Asian valmistelu perustui aktiivinen sosiaalipolitiikka -työryhmän työhön. Työryh-
män työn perustana oli, että: 1) työnteon tulee kannattaa aina taloudellisesti, 2) 
jokaisella työkykyisellä on oikeus työhön sekä työstä saatavaan toimeentuloon, 3) 
jokaisella on velvollisuus kykynsä mukaan huolehtia omasta tai läheistensä ela-
tuksesta joko työllä tai sitä vastaavalla toiminnalla, 4) työttömyyden pitkittyminen 
on ehkäistävä niin, ettei siitä muodostu yksilötasolla jatkuvaa olotilaa, 5) yhteis-
kunta on velvollinen tukemaan henkilön työkyvyn ylläpitämistä ja palauttamista, 
6) aktiivisen sosiaalipolitiikan kehittäminen edellyttää myös, että nykyisiä sosiaa-
liturvaan käytettäviä varoja ohjataan uudella tavalla, 7) työikäisen ja työkykyisen 
henkilön eläkkeelle siirtyminen tai siirtäminen ei ole aktiivista sosiaalipolitiikkaa 
sekä 8) palvelujärjestelmän – erityisesti koulutuksen ja kuntoutuksen – tulee yh-
dessä tulonsiirtojen kanssa tukea työhön menemistä, työssä pysymistä ja työhön 
paluuta.71 Työryhmän työssä arvioidaan myös Euroopan unionin sosiaalipolitiikan 
kehitystä ja todetaan unionin sosiaaliturvajärjestelmän uudistamisen yleiseksi ta-
voitteeksi järjestelmän tehokkuuden takaaminen, järjestelmän talouskasvua tuke-
vien ominaisuuksien ja työnteon kannusteiden parantaminen sekä työntekijöiden 
työllistyvyyden ja sopeutumiskyvyn parantaminen sekä siitä huolehtiminen, että 
sosiaaliturva voidaan taata kaikille sitä tarvitseville. Euroopan unionin jäsenmaat 

69 HE 184/2000 vp, s. 16.
70 HE 184/2000 vp, s. 42–43.
71 Aktiivinen sosiaalipolitiikka -työryhmän muistio, s. 17−18.
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ovat sitoutuneet Eurooppa-neuvoston hyväksymien työllisyyssuuntaviivojen mu-
kaisesti siirtymään entistä enemmän passiivisesta työvoimapolitiikasta aktiivisiin 
toimenpiteisiin. Euroopan unionin maiden yleinen suuntaus on kiinnittää huomiota 
köyhyyden ja syrjäytymisen taustatekijöihin, vähentää riippuvaisuutta etuuksista 
ja rohkaista kaikkia työkykyisiä hakeutumaan työhön. Aktivointi ja velvoittaminen 
on tullut yhä keskeisemmäksi viimesijaisen toimeentuloturvan myöntämisessä.72

Työryhmä käsitteli monipuolisesti talous- ja sosiaalipolitiikan keskinäistä vuo-
rovaikutusta, työllisyys- ja sosiaaliturvajärjestelmän mahdollisuuksia edistää 
työllistymistä ja kannustaa työntekoon sekä työmarkkinoiden kehitystä. Hyvin-
vointiyhteiskunnan pyrkimykset taloudelliseen tehokkuuteen ja oikeudenmukai-
suuteen ovat työryhmän mukaan osittain ristiriitaisia, kun etuuksien sitominen 
ansiotyöhön kannustaa osallistumaan työmarkkinoille, mutta tämän edellyttämä 
rahoitus voi johtaa siihen, että kannusteet heikkenevät. Tästä syystä on pyrittä-
vä korkeaan työllisyysasteeseen, pitkiin työuriin ja työn tuottavuuden kasvuun. 
Erityisesti on pyrittävä työllisyyden parantamiseen ja työllisyysasteen nostami-
seen. Suomen työttömyys oli vuodesta 1994 mietinnön laatimiseen vuonna 1999 
alentunut varsin ripeästi. Työllisyysaste oli yleisesti EU-maihin verrattuna korkea, 
mutta kuitenkin merkittävästi alhaisempi kuin muissa Pohjoismaissa ja Suomen 
perinteinen työllisyysaste. Työttömyyden rakenne oli muuttunut entistä ongelmal-
lisemmaksi ja erilaisten vajaatyöllistettyjen, piilotyöttömien sekä työvoimapoliit-
tisen toimenpiteiden piirissä olevien määrä oli merkittävä ja lähes kaksinkertaisti 
työttömyysasteen. Työttömyyden keskimääräinen kesto oli kasvanut ja ikääntyvi-
en työntekijöiden työllistyminen oli vaikeampaa samalla, kun nuorisotyöttömyys 
oli suhteellisen korkea. Työttömyys oli polarisoitunut. Suomen rakenteellinen työt-
tömyys oli vahvistunut 1990-luvun laman suhdannetyöttömyydestä. Syrjäytymisen 
vaara oli kasvanut erityisesti pitkäaikaistyöttömien piirissä. Työllisyyskehitys oli 
myös epätasaista alueellisesti ja epätyypilliset työnteon muodot olivat kasvaneet. 
Koulutuksen ja ammattitaidon merkitys oli työmarkkinoilla lisääntynyt.73

Työryhmän ehdotusten pääpaino oli erilaisissa työvoimahallintoon kohdistuvissa 
toimissa, ja toimeentulotukeen se esitti suurin piirtein HE:ssä 184/2000 vp esitet-
tyjä toimenpiteitä. Esityksillä oli myös välitön yhteys kuntoutettavien työtoimin-
taan ja kuntoutettavan työllistämisen muotoihin.74

Perustuslakivaliokunta totesi hyväksyttäviksi perusteiksi alentaa toimeentulotuen 
perusosaa, että henkilö kieltäytyy osallistumasta aktivointisuunnitelman laatimi-
seen tai kieltäytyy kuntouttavasta työtoiminnasta taikka keskeyttää tai omasta 

72 Aktiivinen sosiaalipolitiikka -työryhmän muistio, s. 19−24.
73 Aktiivinen sosiaalipolitiikka -työryhmän muistio, s. 52−64. Mielenkiintoinen samanaikainen toi-

meentuloturvan tarkastelu on Forma et al. Se osoittaa, s. 88–90, miten väestön käsitykset omasta 
selviytymisestä, niukasta ja kohtuullisesta toimeentulosta sekä siitä, mikä toimeentulotuen tason 
pitäisi olla, eroavat, ja mikä on niiden suhde toimeentulotuen säädettyyn tasoon. Toimeentulotuen 
saajien käsityksistä ks. Haapola, s. 107–110.

74 Aktiivinen sosiaalipolitiikka -työryhmän muistio, s. 70−87.
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syystään joutuu keskeyttämään sen.75 Lainsäädäntö tehtiin myöhemmin saman-
laiseksi maahanmuuttajien eräiden velvoitteiden osalta.76

Sosiaaliturvaan on viime vuosina lisätty kannustavia elementtejä.77 Kannustavan 
sosiaaliturvan tavoite on tehdä etuudet sellaisiksi, että ne eivät aina kaan hou-
kuttele olemaan hankkimatta tuloja ja että palkkatulojen hankkiminen on kan-
nattavaa, vaikka etuus samalla alenisi. Myös tarveharkinta saattaa aiheuttaa on-
gelmia, kun tulojen lisääntyessä saattavat sosiaalietuutena saadut tulot laskea 
suh teellisen nopeastikin. Väheneminen voi olla 100 prosenttia eli jokaista ansait-
tua euroa kohti menetys toimeentuloturvassa on samoin euro. Useampi progres-
siivinen tekijä, kuten verotuksen kiristymisen ja päivähoidon maksun nousemisen 
ja asumistuen alenemisen yhteisvaikutus voi periaatteessa nostaa menetyksen yli 
sadaksi prosentiksikin.

Perusoikeudellisesti kannustavuus on sinänsä hyväksyttävää niin kauan kuin sen 
nimissä ei puututa perusoikeudellisesti määriteltyihin sosiaaliturvan ominaisuuk-
siin. Kannustavuudella ei voida kaventaa sosiaaliturvan perusoikeudellisesti mää-
riteltyä kattavuutta tai tasoa. Kan nustavuuden yhteiskuntapoliittiset vaikutukset 
ovat oikeudellisesti merkityksettömiä mainituin edellytyksin. Yhteiskuntapoliittisesti 
niiden merkitys saattaa olla suurikin eikä aina pohjoismaisen sosiaaliturvamallin 
kannalta positiivinen.

Kannustavuuden ilmenemää edustaa toimeentulotukilain muuttaminen siten, että 
toimeentulotukea saadessa 20 prosenttia tuloista, kuitenkin enintään 100 euroa, 
etuoikeutetaan. Tämä merkitsee käytännössä toimeentulotuen saajalle mahdolli-
suutta ansaita tuloja 500 euroon saakka siten, ettei toimeentulotuki alene samas-
sa suhteessa kuin henkilö saa tuloja. Tämän 500 euron rajan jälkeen tuki alenee 
samalla summalla, jonka henkilö saa ansiotuloja. Menettely rohkaisee pienten 
ansiotulojen hankkimiseen. Esityksen tarkoituksena oli kannustaa työttömyystur-
van piirissä olevaa tai kokonaan tulottomia toimeentulotuen saajia hakeutumaan 
työelämään pienilläkin ansiotuloilla. Esitetty säännös lisäisi arvion mukaan tuen-
saajien halukkuutta hankkia lisätuloja ja ainakin teoreettisesti alentaa toimeentu-
lotuen piirissä olevien henkilöiden työn vastaanottokynnystä.78 Etuoikeutettu tulo 
on korotettu 150 euroon.

Tuoreimmat toimeentulotukilain muutokset ovat vuodelta 2005 ja ne tulivat voi-
maan 1.1.2006 ja 1.9.2006. Vuoden vaihteessa voimaan tullut uudistus liittyy kes-
keisesti pitkäaikaistyöttömyyden torjuntaan ja työttömien aktivointiin. Sen var-
sinaisena tavoitteena on vahvistaa työmarkkinatuen vastikkeellisuutta. Pitkään 

75 PeVL 44/2000 vp, s. 2−3.
76 HE 115/2002 vp ja PeVL 46/2002 vp.
77 Julkunen, s. 171−192 kuvaa toisaalta aktivoinnista ja toisaalta toimeentulotuesta 1990-luvulla 

käytyä keskustelua.
78 HE 155/2001 vp, s. 3.
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työmarkkinatukea saanut henkilö menettää oikeutensa työttömyysaikaiseen työ-
markkinatukeen, jos hän ei osallistu tarjottuun työvoimapoliittiseen koulutukseen 
taikka työvoimapoliittiseen toimenpiteeseen tai eroaa niistä. Työnantajalle myön-
nettäviä työllistämistukia uudistettiin perusteellisesti.79

Toimeentulotuen muutokset ovat seurannaisia työmarkkinatuen vastikkeellistami-
sesta ja aktivoivan otteen lisäämisestä. Tavoitteena on toimeentulotukilain muu-
toksilla ennen kaikkea uudistaa valtion ja kuntien rahoitusosuudet työmarkkina-
tuen ja toimeentulotuen muodostamassa kokonaisuudessa. Tämän johdosta toi-
meentulotuen rakennetta muun muassa uudistettiin ja toimeentulotukimenoihin 
määriteltiin niin sanottu normitettu osuus. Se koostuu perustoimeentulotuesta, 
joka irrotettiin yleisestä kuntien valtionosuusjärjestelmästä. Perustoimeentulotuen 
rahoitus jaetaan tasan kuntien ja valtion kesken. Valtion rahoitus toimeentulo-
tukeen kasvaa merkittävästi. Kunta myöntää ja maksaa toimeentulotuen, mutta 
sen tulee rahoitusjärjestelmää varten erotella perustoimeentulotuki täydentäväs-
tä ja ehkäisevästä toimeentulotuesta, jotka jäävät kuntien valtionosuusjärjestel-
mään. Tällä rahoitusjärjestelmän muutoksella korvataan se, että kunnille asete-
taan työmarkkinatuen rahoitusvelvoite silloin, kun henkilö on niin sanotulla passii-
vituella. Yli 500 päivää työttömänä ollut henkilö, joka ei ole aktiivitoimenpiteiden 
piirissä, on kuntien ja valtion puoliksi rahoittamalla työmarkkinatuella. Tavoite 
on lisätä kuntien aktiivisuutta pitkäaikaistyöttömien työllistämisessä ja työvoima-
toimenpiteisiin siirtämisessä.80

Muutetulla järjestelmällä ei ole yksilön kannalta suurta vaikutusta toimeentulo-
tukeen. Toimeentulotukeen oikeutettu henkilö saa perustoimeentulotukea, joka 
muodostuu perusosasta ja muista perusmenoista. Perusosa on sama kuin ennen-
kin voimassa ollut perusosa ja muut perusmenot muodostuvat niistä menoista, 
joita varsin useassa tapauksessa on maksettu toimeentulotuen lisäosana. Näitä 
ovat ennen kaikkea asumistukilain mukaiset omavastuuosaan kuuluvat asu-
mismenot. Myös eräät kotitaloudesta aiheutuvat menot ja terveysmenot, jotka 
eivät kuulu perusosaan, sisältyvät muihin perusmenoihin. Näin ollen henkilön kan-
nalta tilanne ei muutu, vaan hän saa perustoimeentulotukena sen saman tuen, 
jonka hän on aiemmin saanut perusosana ja lisäosana lukuun ottamatta lisäosan 
vielä harkinnanvaraisempia menoja. Viimeksi mainitut menot pysyvät tarvehar-
kintaisena täydentävänä toimeentulotukena. Lainsäädännön tämän uudistamisen 
yhteydessä siirrettiin myös toimeentulotuen indeksisidonnaisuus asetuksesta 
lakiin. Perustuslakivaliokunta ei nähnyt ongelmaa toimeentulotukea koskevien 
säännösten järjestämisessä esitetyllä tavalla. Se kiinnitti lausunnossaan huomiota 
lähinnä rahoitusvastuun jakautumiseen valtion ja kuntien kesken, työmarkkina-
tukioikeuden lakkauttamiseen ja asetuksenantovaltuuksiin.81

79 HE 164/2005 vp, s. 22−23.
80 HE 164/2005 vp, s. 24−25.
81 PeVL 50/2005 vp.
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Toimeentulotuen perusosalla katettaviin menoihin kuului myös seitsemän prosent-
tia asumistukilain 6 §:ssä tarkoitettujen asumismenojen määrästä. Ajatuksena ai-
kanaan oli, että tämä johtaisi halvempaan asuntoon muuttamiseen. Tavoitteet 
eivät kuitenkaan ole kovin hyvin toteutuneet ja asumisen omavastuu toimeentu-
lotuen perusosassa näyttää johtaneen myös eräisiin ongelmiin. Tästä syystä toi-
meentulotuen perusosasta poistetaan 1.9.2006 lukien seitsemän prosentin osuus 
asumismenojen määrästä.82

5 Kokonaiskuva toimeentulotuesta vuosina 1985–2005

Selvitykseen valitut vuodet ovat lähes samat kuin toimeentulotuen voimassaolo-
aika. Tuki on siirretty alkuperäisestä paikastaan sosiaalihuoltolaista itsenäiseksi 
laiksi toimeentulotuesta. Myös lainsäädännön rakenne on tarkastelujaksona si-
ten muuttunut, että alun perin lailla, asetuksella ja valtioneuvoston päätöksel-
lä säädelty toimeentulotuki on nykyisin kokonaisuudessaan laissa.83 Merkittävin 
syy tähän muutokseen on ollut perusoikeusuudistus. Ensin perusoikeuksien yleis-
ten oppien ja myöhemmin perustuslakiuudistuksen jälkeen myös PL 80 §:n pe-
rusteella on yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien perusteista tullut säätää lailla. 
Toimeentulotuen osalta tämä on merkinnyt lakiuudistuksen myötä vuonna 1998 
merkittävää säätelytason nostoa ja vähitellen siirtymistä kokonaisuudessaan lailla 
säätämiseen.

Toimeentulotuen tarkoitus, taata yksilölle ja perheelle viimesijainen toimeentu-
lo, on ollut sama koko tarkastelujakson. Toimeentulotuella on siirrytty kattamaan 
perusoikeusuudistuksessa säädettyä välttämätöntä toimeentuloa ja takaamaan 
ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa. Tarkastelujakson aikana toimeentu-
lotuen taso on noussut merkittävästi. Alkuun toimeentulotuen tasoksi säädettiin 
yhdelle aikuiselle 44 prosenttia täydestä kansaneläkkeestä, kun nykyisin taso on 
noin 75 prosenttia täydestä kansaneläkkeestä. Tuen taso nousi varsinkin 1980-
luvulla. Nousu pysähtyi ja jopa laski hieman taloudellisen laman aikana 1990-
luvulla. Nykyisin toimeentulotuki on sidottu samaan indeksiin kuin kansaneläke. 
Toimeentulotuen perhekohtaista rakennetta on vuosien mittaan muutettu siten, 
että lasten ikä ja lukumäärä perheessä on tullut mukaan tuen tasosta säätämi-
seen.

Toimeentulotuen käyttö näyttää muuttuneen tarkastelujaksolla. Tuen alkuperäi-
nen tarkoitus oli olla tilapäinen apu, mutta taloudellisen laman aikana ja varsinkin 
pitkäaikaistyöttömyyden kasvun myötä tuella on myös kasvava määrä pitkäai-

82 HE 155/2005 vp, s. 1−2.
83 Van Aerschot, s. 287–289 arvioi oikeudellistamisprosessia, jossa paikallinen ja traditionaalinen 

köyhäinhoito on muutettu säädellyksi valtiolliseksi ja suhteellisen yhtenäiseksi toimeentulotueksi. 
Avustettava on muuttunut alistetussa asemassa olevasta subjektiivisen oikeuden haltijaksi, vaik-
kakin asemaan liittyy edelleen toimeenpano-ongelmia.
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kaisesti tukea saavia. Osaltaan saajamäärän kasvuun on vaikuttanut myös tuen 
tason nousu. Erityisesti laman aikana keskusteltiin tuen tasosta ja korvaavuudes-
ta erityisesti siltä kannalta, onko tuki liian korkea. Keskustelu perustui osittain 
laskelmiin, joiden mukaan toimeentulotukea vastaavan tulotason saavuttaminen 
edellyttäisi varsin huomattavia palkkatuloja. Laskelmat ovat osoittautuneet näil-
tä osin kuitenkin vääriksi tai todellisuutta vastaamattomiksi. Laman aikana käy-
tiin myös keskustelua tuen väärinkäytöksistä ja muutenkin kiinnitettiin erityisesti 
huomiota toimeentulotuen rahamääräiseen kasvuun. Tärkeimpänä syynä tähän 
keskusteluun oli todennäköisesti se, että toimeentulotukimenot olivat nopeimmin 
kasvava kuntatalouden meno samaan aikaan kun julkinen talous ja sen osana 
kuntatalous merkittävästi kiristyi. Toimeentulotuen kokonaismenot edustavat kui-
tenkin vain muutamaa prosenttia sosiaalimenoista. Keskustelu toimeentulotuen 
tasosta liitettynä kysymykseen väärinkäytöksistä antoi helpon moraalikeskustelun 
mahdollisuuden.

Toimeentulotukijärjestelmän merkittävimmät muutokset liittyvät vastikkeellisuu-
den ja kannustavuuden lisäämiseen toimeentulotuen elementteihin. Tältä osin 
menettely on vastannut yleiseurooppalaista keskustelua ja muun sosiaaliturvan 
yhteydessä käytyä vastaavaa keskustelua. Muutos näyttää jopa sosiaaliturvan pe-
rustan ja perustelujen muutokselta, kun sosiaaliturva tai ainakin toimeentulotuki 
joltain osin pyritään käsittelemään etuutena, jota saavalla henkilöllä on ensisijai-
sesti jokin este toimeentulon hankkimiselle, eikä kyse ole tulottomuudesta sinän-
sä.

Toimeentulotukea myönnetään suuressa määrin samanaikaisesti työmarkkinatuen 
ja asumistuen kanssa. Periaatteessa asumistuen myöntäminen samanaikaisesti 
muun, toimeentuloa turvaavan etuuden kanssa ei ole perusoikeudellisesti ongel-
mallista, koska asumistuen tarkoituksenakin on korvata asumisesta aiheutuvia 
menoja. Sen sijaan toimeentulotuen runsas myöntäminen samanaikaisesti työ-
markkinatuen kanssa on ongelmallista. Vakiintuneen, jo perusoikeusuudistuksen 
yhteydessä syntyneen tulkinnan mukaan PL 19.1 §:n mukaisella viimesijaisella 
tuella ei tule kattaa PL 19.2 §:n mukaisiin elämänolosuhteisiin tarkoitettua perus-
toimeentulon turvaa.84 Toimeentulotukea saaneista kotitalouksista lähes puolet sai 
vuonna 2003 työttömyysturvaa ja heistä lähes kaikki työmarkkinatukea.85 Vaikka 
toimeentulotuen taso ylittäisi välttämättömän toimeentulon ja perustoimeentulo-
tuki korvaisi sosiaalisesti hyväksyttävää toimeentuloa, ei asia näytä olevan perus-
oikeudellisesti moitteettomassa kunnossa, kun näin korkea osuus työmarkkinatu-
en saajista saa myös toimeentulotukea. Ongelma on kuitenkin enemmän työttö-
myyden, erityisesti pitkäaikaistyöttömyyden, vähentämisessä ja työmarkkinatuen 
kehittämisessä.

84 PeVM 25/1994 vp, s. 10.
85 HE 164/2005 vp, s. 13.
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Toimeentulotuki on ajanjaksona täyttänyt sille asetetun tehtävän viimesijaisen toi-
meentulon järjestämisestä ja myös perustuslain 19 §:n 1 momentin tarkoittamana 
välttämättömänä toimeentulona ja huolenpitona siltä osin kuin se koostuu raha-
määräisistä etuuksista. Samalla toimeentulotuki on seurannut yleistä taloudellista 
tilannetta ja sosiaalipoliittisia trendejä sekä sosiaalipolitiikan perustan muutoksia.
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KRISTINA STENMAN: ULKOMAALAISLAINSÄÄDÄNNÖN 
KEHITYS 1985–2005

1 Johdanto

Tässä artikkelissa tarkastelun kohteena on ulkomaalaisasioita koskevan lainsää-
dännön kehitys. Ensisijaisesti käsitellään ulkomaalaislakia, mutta myös joita-
kin muita lakeja, jotka keskeisesti liittyvät ulkomaalaisen asemaan ja oikeuksiin 
Suomessa. Näitä ovat ainakin kotoutumislaki, laki syrjintälautakunnasta ja vähem-
mistövaltuutetusta, yhdenvertaisuuslaki sekä kansalaisuuslaki.

Oikeuden säädellä ulkomaalaisten maahanmuuttoa ja maassa oleskelua katsotaan 
kuuluvan valtion suvereenisuuden piiriin. Kääntäen ulkomaalaisella ei ole rajoitta-
matonta oikeutta saapua toisen valtion alueelle. Maailmanlaajuiseksi käytännöksi 
on muodostunut, että valtiot hallinnoivat ulkomaalaisten maahantuloa, maassa 
oleskelua ja työskentelyä lupahallinnon keinoin – sen lisäksi, että ne fyysisesti 
kontrolloivat rajanvalvonnan keinoin ulkomaalaisten maahantuloa ja maasta pois-
tumista. 

Valtion mahdollisuus harkita ulkomaalaisen oikeutta saapua maahan tai oleskella 
rajojensa sisäpuolella tarkoittaa sitä, että varsinaisen ulkomaalaisoikeuden – ts. 
ulkomaalaisen maahantuloa, maassa oleskelua ja maasta poistamista koskeva 
sääntely - soveltamisella on varsin kokonaisvaltainen vaikutus yksilön elämään. 
Siksi on perusteltua ja tärkeää tarkastella ulkomaalaislainsäädännön vaikutuksia 
yksilöön ja hänen oikeuksiinsa ja siihen, miten tämä lainsäädäntö on kehittynyt 
yksilön näkökulmasta. 

Toisaalta ulkomaalaisia koskeva sääntely liittyy moniin yhteiskunnan sektoreihin, 
ja maahanmuuttoon kohdistuu monia ristiriitaisiakin odotuksia, pelkoja ja tavoit-
teita. Myös lainsäädäntöön ja sen mahdollisuuksiin hallita hallitsemattomana ko-
ettua maahanmuuttoa kohdistetaan suuria odotuksia. 

Ulkomaalaisasioiden säätelyllä lain tasoisesti on Suomessa lyhyt historia. Suomen 
ensimmäinen ulkomaalaislaki säädettiin vuonna 1983. Sitä ennen ulkomaalaisasi-
oita hallinnoitiin ulkomaalaisasetuksella, joista ensimmäinen tuli voimaan vuonna 
1919.1 

Suomen ulkomaalaisväestö on kansainvälisessä vertailussa pieni, mutta se on kas-
vanut selvästi 1990-luvulta lähtien. Vuoden 1990 lopussa Suomessa asui ulko-
maalaisia 26 300, vuoden 1997 lopussa 80 600 ja 31.12.2005 jo 113 852.2 Tällä 

1 Ulkomaalaisasetus 95/1919, 249/1923, 57/1930, 292/1926, 57/1930, 165/1933 ja 151/1958.
2 Ulkomaalaisvirasto, haku kotisivuilta 27.2.2006.
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hetkellä ulkomaalaiset siis muodostavat runsaat 2 % väestöstä. Suomen kansa-
laisuuksia on kuitenkin myönnetty melko runsaasti viime vuonna, 6 900 henkilölle 
vuonna 2004, vuonna 2003 4 400 henkilölle.3 Ulkomaalaistaustaisia henkilöitä on 
jonkin verran enemmän: muuta kuin suomea, ruotsia tai saamea äidinkielenään 
puhuvia oli 31.12.2004 yhteensä 133 200.4 Maahanmuuttajaväestön koostumuk-
sesta voidaan todeta, että Suomi on vuodesta 1973 syyskuuhun 2005 myöntänyt 
oleskeluluvan 26 221 henkilölle, jotka ovat tulleet Suomeen joko turvapaikanha-
kijoina, kiintiöpakolaisina tai perheenyhdistämisen nojalla.5 Vuosina 1990–2005 
myönnettiin turvapaikka tai oleskelulupa suojelun tarpeen tai jollain muulla perus-
teella yhteensä noin 10 000 Suomesta turvapaikkaa hakeneelle henkilölle.6 Siten 
Suomen maahanmuuttajaväestö koostuu voittopuolisesti perhesyiden tai työn 
vuoksi maahan muuttaneista.

Ulkomaalaisasiat ovat luonnollisesti olleet kasvava asiaryhmä suomalaisessa 
hallinnossa ja hallintolainkäytössä. Lisääntynyt maahanmuutto on myös tuonut 
uusia haasteita sekä kunnan että valtion eri viranomaisille. Lupahallintoa onkin 
kehitetty. Tarkastelukauden alkuaikoina ulkomaalaisasioita hoidettiin sisäasiain-
ministeriön poliisiosaston alaisessa ulkomaalaistoimistossa. Vuonna 1989 ulko-
maalaisasioita varten perustettiin sisäasiainministeriön ulkomaalaiskeskus, jota 
hallinoitiin suoraan sisäasiainministeriön yleisjohdon alaisuudessa. Vuonna 1995 
perustettiin Ulkomaalaisvirasto keskusvirastoksi ulkomaalaisasioissa. Vastuu maa-
hanmuuttajien, pakolaiset mukaan lukien, kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoi-
den vastaanotosta on vuodesta 1997 ollut työministeriöllä. Sitä ennen vastuu oli 
sosiaali- ja terveysministeriöllä ja sosiaalihallituksella.

Maahanmuutto ja erityisesti pakolaispolitiikka ovat olleet voimakkaasti esillä jul-
kisessa keskustelussa erityisesti 1980-luvun lopulta. Kansainvälistyminen ja kas-
vava tietoisuus ihmis- ja perusoikeuksista loi pohjaa kansalaisjärjestöjen ja yksit-
täisten henkilöiden aktiivisuudelle ulkomaalaisten oikeusaseman parantamiseksi. 
Samalla ulkomaalaisasioita ovat leimanneet voimakas pyrkimys tarkastella tätä 
asiakokonaisuutta kansallisen turvallisuuden ja kansallisen hyödyn näkökulmasta. 
Työelämän osapuolet ovat myös olleet osittain jakautuneita suhtautumisessaan 
ulkomaalaiseen työvoimaan. Nämä osittain vastakkaiset intressit ja jännitteet ovat 
leimanneet keskustelua ja säädöstyötä koko tarkastelujaksolla, joskin toisaalta 
voidaan nähdä ulkomaalaisasioiden normalisoituneen osaksi suomalaista hallin-
toa.

Kansainvälisessä oikeudessa katsotaan, että valtion suvereenisuuteen keskei-
sesti kuuluu sen oikeus kontrolloida ulkomaalaisen maahantuloa, maassa oles-

3 Tilastokeskus, haku 27.2.2006.
4 Tilastokeskus, haku 27.2.2006.
5 Työministeriö 2005.
6 Ulkomaalaisvirasto, haku 27.2.2006.
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kelua ja maasta lähtöä.7 Ulkomaalaisella ei ole yleisesti oikeutta asettua toiseen 
maahan.8 Tähän oikeuteen tuovat kuitenkin rajoituksia erityisesti kansainväliset 
ihmisoikeussopimukset. Ne rajoittavat valtioiden harkintavaltaa, ja on katsottu, 
että kansainvälinen tapaoikeus on ihmisoikeuksien kehittymisen myötä jo kehit-
tynyt sille tasolle, että valtioilla ei voida katsoa olevan ehdotonta oikeutta sään-
nellä maahanmuuttoa.9 Valtion harkintavapautta rajoittavat ennen kaikkea non 
refoulement -periaate eli palautuskielto, joka on hieman erimuotoisena kirjattu 
pakolaisten  oikeusemaa koskevan yleissopimuksen 31 artiklaan, YK:n kansa-
lais- ja poliittisia oikeuksia koskevan yleissopimuksen 7 artiklaan ja kidutuksen 
vastaisen yleissopimuksen 3 artiklaan. Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen rat-
kaisukäytännössä10 periaatteen on katsottu sisältyvän myös Euroopan ihmisoike-
ussopimuksen 3 artiklaan. Lisäksi Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisu-
käytännössä erityisesti oikeuden yksityis- ja perhe-elämään on katsottu rajoitta-
van valtion harkintavaltaa ulkomaalaisen maassa oleskelun osalta.11

Suomen ulkomaalaislainsäädännön voidaan sanoa kehittyneen koko tarkastelu-
jakson ajan voimakkaiden ristikkäisten paineiden ja odotusten keskellä. Tämä 
heijastuu osittain lainsäädännön poukkoilevana kehityksenä, mikä on tehnyt sää-
döspohjan hahmottamisen varsin vaikeaksi ulkomaalaishallinnon asiakaskunnalle, 
Suomeen tuleville tai Suomessa oleskeleville ulkomaalaisille. Kokonaisuutena tar-
kastellen ulkomaalaislainsäädäntö ja -hallinto on kuitenkin kehittynyt avoimem-
maksi ja selkeämmäksi, kun lakiin on tänä päivänä varsin kattavasti kirjattu lu-
pamenettelyt ja -kriteerit. Perus- ja ihmisoikeuksien näkökulmasta on kuitenkin 
huomionarvoista, että oikeusturvaa on tarkastelujakson loppupuolella heikennetty 
turvapaikanhakijoiden kohdalla. 

2 Ulkomaalaisia koskevan lainsäädännön tärkeimmät 
uudistukset 1983–2005

2.1 Vuoden 1983 ulkomaalaislaki

Ensimmäinen ulkomaalaislaki tuli voimaan 1.4.1984.12 Se kumosi vuoden 1958 
ulkomaalaisasetuksen. Lain taustalla on nähtävissä pohjoismainen yhteistyö ja 
pyrkimys pohjoismaiseen yhteensovittamiseen. Pohjoismainen passintarkas-
tussopimus vuodelta 195813 loi pohjaa näille pyrkimyksille. Passintarkastussopi-
muksella poistettiin rutiininomainen passintarkastus pohjoismaiden välillä, ja 

7 Plender 1988, s. 1–4.
8 Perusoikeuskomitea 1992, s. 237.
9 Goodwin-Gill 1978, s. 58.
10 Soering v. Yhdistynyt kuningaskunta, Chahal v. Yhdistynyt Kuningaskunta, N. v. Suomi.
11 Berrehab v. Ranska.
12 Ulkomaalaislaki 400/1983.
13 Pohjoismainen passintarkastussopimus 12.7.1957.
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tämän seurauksena pohjoismaat myös pyrkivät harmonisoimaan maahanmuut-
to- ja turvapaikkapolitiikkaansa. Pohjoismainen passintarkastusalue oli esikuvana, 
kun Ranska, Saksa ja Benelux-maat 1980-luvulla solmivat Schengenin sopimuk-
sen sopimusvaltioiden välisten rajatarkastusten poistamiseksi.

Ulkomaalaislain säätämistä edelsi ulkomaalaistoimikunta 1976, joka jätti mietintönsä 
31.12.197714. Toimikunnan edellytettiin tehtävänannossa selvittävän ulkomaalaisia 
koskevan lainsäädännön uudistustarve, ottaen erityisesti huomioon pohjoismaiden 
ulkomaalaispolitiikkaa ja -lainsäädäntöä selvitelleen komitean15 esittämät näkökoh-
dat, muiden pohjoismaiden lainsäädäntö ja Suomen hyväksymät kansainväliset sopi-
mukset, sekä kiinnittämällä huomioita säädöstasoon. Toimikunnan tuli lisäksi selvit-
tää viranomaisten välisiä toimivaltasuhteita ja tehtäväjakoa ja tutkia mahdollisuuksia 
siirtää sisäasiainministeriön poliisiosaston ulkomaalaistoimistosta asioita ja toimintoja 
alemmille viranomaisille.16

Toimikunta kannatti pohjoismaisen komitean esitysten toteuttamista Suomessa. 
Näitä olivat ulkomaalaisen yleisen oikeusturvan parantaminen, muun muassa luo-
malla riittävän joustava ja tarkoituksenmukainen muutoksenhakujärjestelmä lä-
hinnä oleskelu- ja työlupaa sekä ulkomaalaisen maasta poistamista koskevista 
päätöksistä. Oikeusturvaa voitaisiin parantaa myös edellyttämällä ulkomaalaista 
koskevien hallintopäätösten perustelemista sekä antamalla ulkomaalaiselle mah-
dollisuuksien mukaan tietoa häntä koskeviin päätöksiin vaikuttavista seikoista.17 
Toimikunta myös esitti, että työluvat tulisi pääsääntöisesti myöntää vähintään 
vuodeksi18, mutta totesi, että ulkomaalaista työvoimaa ei tulisi käyttää työvoima-
reservinä19. Lisäksi toimikunta halusi selkiyttää ja täsmentää maasta poistamisen 
edellytyksiä niin, että otettaisiin käyttöön oleskeluajan pituuteen perustuva, kaksi-
jakoinen maasta poistamisjärjestelmä. Maasta poistaminen olisi selvästi vaikeam-
paa sellaisen henkilön kohdalla, joka jo oli oleskellut Suomessa pidempään.20

Vuoden 1958 ulkomaalaisasetuksen mukaan mistään sen nojalla annetusta viran-
omaispäätöksestä ei ollut valitusoikeutta. Tätä tilannetta toimikunta piti epätyy-
dyttävänä muun muassa kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskevan yleissopimuk-
sen 13 artiklan21 nojalla ja suositti muutoksenhakumahdollisuuden toteuttamista. 

On huomionarvoista, että itsenäisyyden alkuaikojen ulkomaalaisasetuksissa22 oli sää-
detty kohtalaisen laaja valitusoikeus ulkomaalaisasioissa. Muun muassa maa herran 

14 Ulkomaalaistoimikunta 1976:n mietintö, Komiteamietintö 1977:71.
15 Pohjoismaiset mietinnöt, NU 16/70.
16 Ulkomaalaislakitoimikunta 1976, s. 2–3.
17 Ulkomaalaislakitoimikunta 1976, s. 18.
18 Mt, s. 55.
19 Mt, s. 57.
20 Mt, s. 65–74.
21 Kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskeva yleissopimus (SopS 7–8/1976), 13 artikla.
22 Ulkomaalaisasetus 95/1919, 249/1923, 57/1930, 292/1926, 57/1930, 165/1933 ja 151/1938.
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kielteisistä päätöksistä oleskelulippu- tai oleskelukirjahakemuksiin sai valittaa.23 
Vuoden 1942 ulkomaalaisasetuksessa valitusoikeus ulkomaalaisasioissa lakkautet-
tiin, ja tilanne siis jatkui vuoden 1958 asetuksessa.24 Tilanne heijastelee yleisempää 
kehityssuuntaa ulkomaalaisten oikeuksissa 1930-luvulta: vuoden 1934 yhdistyslain 
muutoksessa säädettiin, että sellaisen yhdistyksen perustamiseen, jonka jäsenistä yli 
kolmasosa oli ulkomaalaisia, oli saatava valtioneuvoston lupa.25

Hallituksen esityksessä ulkomaalaislaiksi toimikunnan ehkä keskeisin esitys 
muutoksenhakuoikeudesta jäi kuitenkin pitkälti toteuttamatta. Lakiin tosin 
sisällytettiin oikaisumenettely poliisin tai passintarkastajan päätöksistä.26 Valitus-
mahdollisuudesta säädettiin vain maasta karkottamisasioissa. Näissä asioissa oli 
valitusmahdollisuus sisäasiainministeriön päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeu-
teen.27 Muutoksenhakuoikeuden puuttumista muilta osin perusteltiin hallituksen 
esityksessä varsin lakonisella toteamuksella, että muutoksenhaku ei muilta osin 
ole tarkoituksenmukaista ulkomaalaisasioissa.28

Ihmis- ja perusoikeuksien näkökulmasta on kuitenkin tärkeää, että vuoden 1983 
ulkomaalaislakiin kirjattiin palautuskielto samassa muodossa kuin se on kirjattu 
pakolaisten oikeusasemaa koskevan yleissopimuksen 1 (A) 2 artiklaan. 

2.2 Vuoden 1991 ulkomaalaislaki

1980-luvun lopulla julkiseen keskusteluun nousivat erityisesti pakolaiskysymykset 
ja ulkomaalaisten mahdollisuus hakea turvapaikkaa Suomessa – osana kasvavaa 
keskustelua ihmisoikeuksista ja perustuslain perusoikeuksien uudistamistarpeesta. 
Espanjalaisen Mario Ines Torresin turvapaikkahakemus Suomessa vuonna 1987, 
hänen kuukausia jatkunut säilöönottonsa sekä myöhemmin hänen valituksensa 
YK:n ihmisoikeuskomiteaan nostivat esiin ulkomaalaislain oikeusturvaongelmat.29 
Samoihin aikoihin voidaan puhua Suomen ihmisoikeuskulttuurin murroksesta, jo-
hon olennaisesti liittyi Suomen liittyminen Euroopan neuvostoon ja Euroopan ih-
misoikeussopimukseen vuosina 1989 ja 1990.30 Samalla Suomi liittyi Euroopan 
sosiaaliseen peruskirjaan.31 Vaikka Suomi oli jo aiemmin liittynyt keskeisiin YK:n 

23 Stenman 1996, s. 874.
24 Fredman ym. 1988, s. 62–72.
25 L yhdistyslain muuttamisesta 380/1934, 4 §.
26 UlkL 400/1983.
27 UlkL 400/1983.
28 HE 186/1981.
29 Torres v. Suomi, YK:n ihmisoikeuskomitean päätös 291/1988, www.ohchr.org.
30 Kts. Lehtimaja 1995, s. 183–192; yleissopimus ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi SopS 

17–18/1990; Scheinin 1991.
31 SopS 43–44/1990.
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ihmisoikeussopimuksiin32, Euroopan neuvoston jäsenyyden nimenomaan katsot-
tiin aiheuttavan voimakkaita muutospaineita lainsäädäntöön. Tämä johtui aina-
kin osittain Euroopan ihmisoikeussopimukseen kuuluvasta valtioita velvoittavasta 
valvontamekanismista.33 Lisäksi Euroopan ihmisoikeussopimus saatettiin voimaan 
lailla ja tämän ratkaisun oikeusvaikutuksiin kiinnitettiin aiempaa enemmän huo-
miota.34

Ulkomaalaislain kokonaisuudistus tuli siksi ajankohtaiseksi. Kaikkein akuuteimpina 
ongelmina nähtiin yleisesti huono oikeusturva, päätöksenteko ja muutoksenhaku 
turvapaikka-asioissa sekä ulkomaalaisten säilöönotot, jotka saattoivat poliisin pää-
töksellä venyä erittäin pitkiksi.

Ulkomaalaislain kokonaisuudistusta valmisteltiin ulkomaalaislakityöryhmässä, joka 
jätti mietintönsä sisäasiainministeriölle 7.2.1989. Työryhmä käytti puolestaan työn-
sä pohjana muun muassa ulkoasiainministeriön pakolaistyöryhmä 1987:n muistio-
ta ja siirtolaisuusasiain neuvottelukunnan mietintöä XII.35

Yksi ulkomaalaislakityöryhmän tärkeimpiä uudistusesityksiä oli esitys turvapaik-
kalautakunnan perustamisesta. Työryhmän esityksen mukaan lautakunta toimisi 
sisäasiainministeriön yhteydessä ja ratkaisisi sisäasiainministeriön ulkomaalais-
keskuksen valmistelun jälkeen turvapaikkahakemukset. Lautakunnan päätöksestä 
olisi valitusoikeus sisäasiainministeriöön.36 Työryhmä esitti myös valitusoikeutta 
poliisin käännyttämispäätöksistä, säilöönottopäätöksistä ja kielteisistä oleskelu-
lupien pidentämispäätöksistä lääninoikeuteen. Turvapaikkalautakunnan päätök-
sestä olisi valitusoikeus sisäasiainministeriölle. Sisäasiainministeriön päätökseen 
muutosta haettaisiin korkeimmasta hallinto-oikeudesta.37

Hallituksen esityksessä HE 47/90 on yleisperusteluihin kirjattu selkeimmät puut-
teet ja muutostarpeet seuraavasti:

Käsitykset ulkomaalaisten ja maan omien kansalaisten oikeuksien erosta ovat muut-
tuneet. Ulkomaalaisen oikeusasema on vallalla olevan käsityksen mukaan saatetta-
va mahdollisimman lähelle maan omien kansalaisten asemaa. Hallitus on 21 päivä-
nä syyskuuta 1989 asettanut komitean selvittämään perusoikeuksien uudistamista. 
Komitean on otettava työnsä lähtökohdaksi se, että perusoikeudet koskevat kaikkia 
Suomen oikeudenkäyttöpiiriin kuuluvia henkilöitä. Ihmisoikeussopimusten mukaan 

32 Taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskeva yleissopimus SopS 6/1976, kansalais- 
ja poliittisia oikeuksia koskeva yleissopimus SopS 7–8/1976, pakolaisten oikeusasemaa koskeva 
vuoden 1951 yleissopimus sekä vuoden 1967 lisäpöytäkirja.

33 Pellonpää 1988, s. 297.
34 L ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen ja siihen liittyvien lisä-

pöytäkirjojen eräiden määräysten hyväksymisestä 438/1990.
35 Ulkomaalaislakityöryhmä 1989, s. 4.
36 Mt, s. 20–21, 53.
37 Mt, s. 30–31, 63–64.
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perusoikeudet on taattava pääsääntöisesti Suomen kansalaisten lisäksi myös maassa 
oleskeleville ulkomaalaisille.

Valitusoikeuden puuttumisen ulkomaalaislain nojalla tehtyihin päätöksiin on katsottu 
vaarantavan ulkomaalaisen oikeusturvan. Niinpä esimerkiksi turvapaikkahakemuk-
seen annettu ratkaisu tulisi Yhdistyneiden Kansakuntien pakolaisasian päävaltuute-
tun mielestä voida saattaa ylemmän elimen tutkittavaksi, paitsi mikäli kyse on selvästi 
perusteettomasta hakemuksesta. Turvapaikan tarpeessa olevien pakolaisten asemaa 
tulisi kokonaisuudessaan pyrkiä parantamaan. 

Viisumien, oleskelulupien ja työlupien saaminen kestää nykyisellään kohtuutto-
man kauan. Lupaa voi joutua odottamaan kahdeksan viikkoa, jopa kauemmin-
kin. Viisumien odottamisen on jopa sanottu haittaavan Suomen kuvaa ulkomail-
la. Oleskelulupakäsittelyn aikana ulkomaalainen joutuu olemaan ilman passiaan, 
joka saattaa olla hänen ainoa henkilöllisyystodistuksena kelpaava asiakirjansa. 
Työlupahakemuksen käsittelyn kesto on saattanut johtaa luvatun työpaikan menet-
tämiseen, kun työnantaja on viivästyksen vuoksi ottanut ulkomaalaisen tilalle toisen 
työnhakijan.

Samalla kun ulkomaalaisen oikeusturvaa parannetaan, viranomaisilla tulee edelleen 
säilyttää riittävät valtuudet kansainvälisen terrorismin ja rikollisuuden ehkäisemiseksi. 
Samoin tulee taata se, että pystytään tehokkaasti estämään Suomen suhteita vieraa-
seen valtioon vaarantavaa toimintaa.38

Samoin todettiin, että ulkomaalaisasetukseen sisältyi säännöksiä, jotka tuli silloi-
sen käsityksen mukaan antaa lailla.39

Tavoitteita pyrittiin saavuttamaan muun muassa 1.3.1989 perustetun sisäasiain-
ministeriön Ulkomaalaiskeskuksen toiminnalla. Aiemmin sisäasiainministe riön 
poliisiosaston yhteydessä toiminut ulkomaalaistoimisto oli tällä muutoksella 
siirretty suoraan ministeriön yleisjohdon alaisuuteen, ja se sai näin itsenäisem-
män aseman. Vuonna 1989 Ulkomaalaisvirasto käsitteli 14 093 oleskelulupa-
hakemusta, 10 196 työlupahakemusta ja 179 turvapaikkahakemusta. 

Lupa-asioiden käsittelyn joutuisuutta oli tarkoitus lisätä muun muassa sillä, että 
lupien voimassaolon tuli pääsääntöisesti olla vähintään vuosi, päätöksentekoa jat-
koluvista delegoitiin paikallisille poliisiviranomaisille ja työvoimatoimistoille ja erilli-
nen velvoite työlupaan poistui pysyvän oleskeluluvan haltijoilta. Viisumien ja oles-
kelulupien välille muodostui selkeämpi erottelu niin, että viisumi oli vain tilapäistä 
oleskelua varten ja oleskelulupa pidempiaikaista tai pysyväisluonteisempaa oles-
kelua varten. Oikeusturvaa pyrittiin parantamaan kirjaamalla suhteellisuusperiaat-
teen noudattaminen lakiin sekä säännöksillä avustajan käytöstä ja tulkkauksesta. 

38 HE 47/1990, s. 3.
39 HE 47/1990, s. 4.
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Hallituksen esityksestä annetut lausunnot toivat esiin kahdenlaisia toiveita uudis-
tuksen suunnasta. Jotkut lausunnonantajat pitivät ehdotusta parannuksena ja 
muutoksenhakuoikeuden laajennusta hyvänä, toiset lausunnonantajat korostivat, 
että on tärkeä säilyttää mahdollisuus viranomaisille tiukastikin valvoa ulkomaalaisen 
maassa oleskelua ja tänne saapumista.40

Vuoden 1991 ulkomaalaislain terminologia ja systematiikka ovat olleet perustana 
myöhemmille lakimuutoksille. 

Oleskelulupalajit määriteltiin määräaikaiseksi luvaksi tai pysyväksi oleskeluluvaksi. 
Määräaikaisen luvan kesto tuli olla pääsääntöisesti vähintään vuosi ja enintään kaksi 
vuotta. Kahden vuoden yhtäjaksoisen oleskelun jälkeen ulkomaalaiselle oli mahdollis-
ta myöntää pysyvä oleskelulupa. Sääntelyn lähtökohta oli, että oleskeluluvan perus-
teiden tulisi säilyä samana koko oleskelun ajan. Näin ollen esimerkiksi opiskelijoilla ei 
ollut mahdollisuutta pysyvään oleskelulupaan opintojen päättymisen jälkeen.

Päätösvaltaa delegoitiin jonkin verran. Ulkomailla ensimmäisen oleskeluluvan myönsi 
edelleen edustusto ja Suomessa Ulkomaalaisvirasto, mutta jatkolupien myöntäminen 
delegoitiin paikallis poliisille.

Turvapaikkamenettelyn perustana oli edelleen YK:n pakolaissopimus. Lisäksi turva-
paikanhakijalle voitiin myöntää oleskelulupa suojelun tarpeen perusteella sekä oles-
kelulupa humanitaarisin perustein, vaikka hän ei täyttäisi pakolaissopimuksen pa-
kolaismääritelmää. Tämä ”one stop shop”-menettely on tyypillinen pohjoismaille, 
kun taas monissa Euroopan maissa turvapaikan ja pakolaisaseman myöntäminen on 
käsitelty ensin, ja vasta sitten erillisessä menettelyssä mahdolliset muut oleskelu-
lupaperusteet. Nk. ”de facto -pakolaisaseman” myöntäminen otettiin käyttöön ensim-
mäisenä Ruotsissa, jonne pakeni melko runsaasti asevelvollisuutta Vietnamin sodan 
aikana vältelleitä Yhdysvaltojen kansalaisia. Ruotsissa ei katsottu voitavan myöntää 
varsinaista pakolaisasemaa näille henkilöille, mutta haluttiin kuitenkin faktisesti tar jota 
heille mahdollisuus suojeluun, viime kädessä suojaa luovuttamiselta koti maahan.

Vuoden 1991 ulkomaalaislakiin kirjattiin myös palautuskielto laajennettuna niin, että 
siihen sisältyi kaikkien keskeisten ihmisoikeussopimusten mukaiset palautuskiellot 
mukaan lukien kuolemanrangaistuksen kielto. Kielto sisältyi sekä käännyttämistä että 
maasta karkottamista koskeviin säännöksiin. Käännyttäminen oli mahdollista passin-
tarkastajan tai poliisin – turvapaikanhakijan kohdalla Ulkomaalaiskeskuksen – pää-
töksellä kolmen kuukauden sisällä ulkomaalaisen maahantulosta, jos hänelle ei ollut 
myönnetty oleskelulupaa. Maasta karkottamismenettelyä, joka perustui poliisin esi-
tykseen ja Ulkomaalaiskeskuksen päätökseen, sovellettiin ulkomaalaisiin, jotka olivat 
olleet maassa kolme kuukautta tai joilla oli oleskelulupa. 

Palautuskielto sisällytettiin lähes samassa muodossa perusoikeusuudistuksen myötä 
perustuslakiin.41

40 HE 47/1990, s. 5.
41 Perustuslaki, 9 § 4 mom.
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Säännökset säilöönotosta ovat ulkomaalaisen oikeuksien kannalta merkittävimpiä 
vuoden 1991 ulkomaalaislaissa. Aiemmin säilöönotto oli ollut mahdollista rajoittamat-
tomaksi ajaksi, ja säilöönottopaikkana oli yleensä ollut lääninvankila. Tätä käytän-
töä arvosteltiin voimakkaasti YK:n ihmisoikeuskomitean päätöksessä Torres v. Suomi, 
jossa Suomen todettiin loukanneen kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskevan yleis-
sopimuksen 9 artiklaa. Loukkauksen katsottiin muodostuvan siitä, että Mario Ines 
Torres´ista tehtiin kolme säilöönottopäätöstä, ja joka kerta ensimmäisestä 7 vuoro-
kauden jaksosta ei ollut minkäänlaista valitusoikeutta tuomioistuimeen.42 

Ehdotetun säännöksen mukaan poliisimies saattoi tehdä päätöksen säilöönotosta.  
Säilöönotosta tuli ilmoittaa tuolloiselle raastuvan- tai käräjäoikeudelle viimeistään 
seuraavana päivänä. Säilöönotto tuli käsitellä tuomioistuimessa viimeistään neljän-
tenä päivänä säilöönotosta. Tuomioistuimen tuli ottaa käsiteltäväkseen säilöönoton 
pidentäminen uudestaan aina joka 14. päivä, jollei poliisi tätä ennen ollut tehnyt va-
pauttamispäätöstä. Säännöksessä todettiin myös, että alle 18-vuotiaan säilöönotosta 
tuli kuulla sosiaaliviranomaista tai ulkomaalaisvaltuutettua. 

Säilytyspaikan osalta todettiin, että säilöön otettuja ei muutoin kuin erityisissä 
tapauksissa tullut säilyttää poliisivankiloissa, ja että säilöön otetuille ulkomaalai sille 
tuli olla omat erityiset säilytystilat eikä heitä tullut säilyttää yleisissä vankiloissa. 
Perheenjäseniä ei tullut erottaa toisistaan. Kesti kuitenkin aina vuoteen 2001 ennen 
kuin hallitus antoi esityksen säilöön otettujen kohtelusta ja vuoteen 2002 ennen kuin 
säilöön otetuille ulkomaalaisille saatiin oma, suljettu vastaanottokeskus.43

Hallitus antoi kesken lain eduskuntakäsittelyn uuden esityksen, jossa turvapaik-
kalautakunnasta muotoutui varsinainen muutoksenhakuelin, ja alkuperäinen val-
tioneuvoston rooli valituselimenä turvapaikkalautakunnan päätöksestä poistettiin. 
Turvapaikkalautakunnan päätös jäi lopulliseksi. Ilmeisen perusteettomille turvapaik-
kahakemuksille otettiin käyttöön alistusmenettely siten, että Ulkomaalaiskeskuksen 
tuli alistaa ilmeisen perusteettomaksi katsomansa hakemus turvapaikkalautakunnan 
puheenjohtajalle.44

Vuoden 1991 ulkomaalaislaki heijastaa selvästi erilaista ajattelutapaa kuin en-
simmäinen ulkomaalaislaki. Lakiin sisältyy aiempaa selkeämmät kriteerit lupien 
myöntämiselle ja maasta poistamiselle, ja myös huomattavasti yksityiskohtaisem-
mat menettelytapasäännökset kuin ensimmäiseen lakiin. Moni ulkomaalaisen kan-
nalta tärkeä seikka jäi kuitenkin lain tasoisen sääntelyn ulkopuolelle. Esimerkiksi 
oleskelulupien statusmerkinnät – pysyvälle luvalle merkintä A, tilapäiselle luvalle 
merkintä B sekä viisumille merkintä C – jäivät pitkälti Ulkomaalaisviraston ja edus-
tustojen harkintaan ja sisäministeriön ohjeistuksen varaan. Lupiin merkittiin lisäksi 
numero osoittamaan oleskelun peruste. Lähtökohtana lain soveltamisessa oli, että 

42 Torres v. Suomi, Ihmisoikeuskomitean päätös 291/1988, www.ohchr.org.
43 Jo ennen ulkomaalaislain kokonaisuudistusta hyväksyttiin eduskunnassa ulkomaalaislain muutos 

408/1990, joka tuli voimaan 10.5.1990 ja jossa säädettiin säilöönoton käsittelyjärjestyksestä ja 
tuomioistuinkäsittelystä.

44 HE 47/1990.
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ulkomaalaisen piti ilmoittaa oleskelunsa peruste hakiessaan ensimmäistä lupaa, ja 
jos tämä peruste muuttui, hänen tuli lähtökohtaisesti poistua maasta.

On myös syytä huomata, että vaikka oikeusturvan parantaminen nostettiin halli-
tuksen esityksen perusteluissa voimakkaasti esiin, suuret ja merkittävät asiaryh-
mät jäivät vielä muutoksenhaun ulkopuolelle. Ennen kaikkea oleskelulupapäätök-
siin ei edelleenkään säädetty muutoksenhakuoikeutta.

2.3 Maahanmuutto- ja pakolaispoliittisen toimikunnan mietintö sekä 
valtioneuvoston periaatepäätös hallituksen maahanmuutto- ja 
pakolaispoliittiseksi ohjelmaksi 1997

Vuoden 1991 ulkomaalaislakiin kohdistui jo varsin nopeasti muutostarpeita. Lakiin 
tehtiin useita pienempiä muutoksia. Varsinainen laajempi muutostyö tapahtui kui-
tenkin vasta sen jälkeen, kun maahanmuutto- ja pakolaispoliittinen toimikunta 
antoi mietintönsä vuonna 199745, ja valtioneuvosto oli hyväksynyt periaatepäätök-
sensä maahanmuutto- ja pakolais politiikasta 199746. 

Maahanmuutto- ja pakolaispoliittinen toimikunta asetettiin vuonna 1995 pian 
Lipponen I -hallituksen muodostamisen jälkeen. Siinä olivat laajapohjaisesti edus-
tettuina poliittiset puolueet, kansalaisjärjestöt, työelämän osapuolet ja eri viran-
omaistahot. Toimikunnan työskentelyssä tarkasteltiin ensimmäisen kerran laaja-
pohjaisesti ja monesta eri näkökulmasta maahanmuutto- ja pakolaispolitiikkaa ja 
pohdittiin maahanmuuton kytkentöjä suomalaisen yhteiskunnan eri sektoreihin. 
Toimikunnan mietinnössä myös otettiin käyttöön ensimmäisen kerran suomen kie-
len uudissana ”kotouttaminen”, jonka tarkoituksena on kuvata suomalaista ideolo-
giaa maahanmuuttajien sopeutumiselle suomalaiseen yhteiskuntaan. Mietinnössä 
käsitellään vielä varovasti mahdollisuutta laajempaan työvoimasiirtolaisuuteen, 
mutta korostetaan työelämään sijoittumisen merkitystä Suomessa oleskeleville ul-
komaalaisille, olivatpa he saapuneet tänne pakolaisina tai muulla tavoin. Voidaan 
sanoa, että painopiste mietinnön ehdotuksissa on humanitaarisen maahanmuuton 
kautta Suomeen saapuneiden kotouttamisessa suomalaiseen yhteiskuntaan.

Toimikunnan työ ja mietintö ovat toistaiseksi ainutlaatuisia Suomessa. Siihen kir-
jattiin laajojen tahojen lähes yksimielinen näkemys suomalaisen maahanmuutto- 
ja pakolaispolitiikan periaatteista. Toisaalta mietinnön eriävät mielipiteet heijasta-
vat hyvin niitä erilaisia viranomaisnäkökulmia, joita maahanmuutto- ja pakolaispo-
litiikan käsittelyyn ovat heijastuneet ja heijastuvat edelleen.

45 Sisäasiainministeriö 1997.
46 Valtioneuvoston periaatepäätös hallituksen maahanmuutto- ja pakolaispoliittiseksi ohjelmaksi 

16.10.1997.



281

Mietintöön sisältyy valtionvarainministeriön edustajan eriävä mielipide mietinnön ta-
loudellisten vaikutusten riittämättömästä arvioinnista, opetusministeriön edustajan 
eriävä mielipide rasismin ja muukalaisvihan torjunnan viranomaisyhteistyöstä sekä 
sisäministeriön edustajan eriävä mielipide, jossa hän näkee sosiaalisen näkökulman 
aiheuttavan epätasapainoa mietinnön painotuksissa, esittää kiintiöpakolaisten valin-
nan keskittämistä Ulkomaalaisvirastolle sekä turvallisten lähtömaiden luettelon laa-
dintaa valtioneuvoston toimesta. 

Mietintöön on kirjattu maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan keskeisiksi periaat-
teiksi avoimuus ja kansainvälisyys, ihmisoikeudet ja perusoikeudet, hyvä hallinto, 
sekä oikeusturva. Viisumipolitiikan osalta viitataan ETYJ:n hyväksymiin periaatteisiin 
perhetapaamisten järjestämiseksi mutta ei esitetä perusteluvelvollisuutta viisumipää-
töksiin, esitetään valitusoikeuden laajentamista kaikkiin Ulkomaalaisviraston tekemiin 
työ- ja oleskelulupapäätöksiin, perheenyhdistämisen osalta esitetään yksityiskohtai-
set kriteerit, työlupien osalta on kirjattu siirtolaisuuspolitiikan eli työvoiman maa-
hanmuuttoon liittyvät periaatteet ja esitetty ammattitaitoisen ja pätevän työvoiman 
maahanmuuton suosimista. Turvapaikka-asioissa korostetaan pakolaissopimuksen 
merkitystä, esitetään säännöksien ottamista tilapäisestä suojelusta ulkomaalaislakiin 
ja esitetään parannuksia oikeusturvaan. Säilöönoton osalta edellytetään pikaisesti 
esitystä säilöönottotilojen perustamisesta turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskus-
ten yhteyteen. Toimikunta esitti myös päätöksenteon siirtämistä kansalaisuusasioissa 
tasavallan presidentiltä Ulkomaalaisvirastolle.47

Lokakuussa 1997 valtioneuvosto hyväksyi periaatepäätöksen maahanmuutto- ja 
pakolaispoliittiseksi ohjelmaksi, johon on tiivistetysti ja osittain yksityiskohtaisem-
min kirjattu suuri osa toimikuntamietinnön ehdotuksista. Periaatepäätös oli en-
simmäinen laatuaan.

Periaatepäätöksen pohjalta laadittiin ulkomaalaislain osauudistus. Tämän uudis-
tuksen keskeisin muutos oli vuonna 1991 perustetun turvapaikkalautakunnan 
lakkauttaminen ja valitusasioiden siirtäminen Helsingin lääninoikeuteen. Samalla 
laajennettiin muutoksenhakuoikeus kaikkiin Ulkomaalaisviraston myöntämiin 
oleskelulupiin, ts. jatkolupiin. Samalla muutoksenhakua hajautettiin muiden lupa-
asioiden osalta niin, että muutoksenhaku tapahtui siihen lääninoikeuteen, jon-
ka tuomiopiirissä ulkomaalainen asui. Tämä muutos oli merkittävin uudistus tar-
kastelukaudella, vaikka turvapaikkalautakunnan asettaminen oli ollut periaatteelli-
sesti tärkeä askel.

Valtioneuvoston linjauksen mukaisesti säädettiin vuonna 1999 myös kotouttamis-
laki.48 Siihen kirjattiin kotouttamisen tärkeimmät periaatteet, työnjako valtion ja 
kuntien viranomaisten välillä maahanmuuttajien kotouttamisessa sekä säädettiin 
maahanmuuttajien velvollisuuksista. Lain tarkoittaman kotouttamisen piirissä oli-
vat maahan pysyvästi asettuvat ulkomaalaiset, ts. sellaiset, jotka kirjataan väestö-

47 Sisäasiainministeriö 1997.
48 Laki 493/1999, HE 66/1998.
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rekisteriin ja joilla on kotikunta Suomessa. Kotouttamislaissa ilmenee selkeästi 
Suomessa omaksuttu lähtökohta, jonka mukaan maahanmuuttajien sopeutumi-
nen ja integroituminen tänne liittyy kiinteästi heidän asettumiseensa työelämään. 
Kotouttamislaki edellyttää, että kunnat laativat kotouttamissuunnitelman ja että 
jokaiselle maahanmuuttajalle laaditaan henkilökohtainen kotoutumissuunnitelma 
yhteistyössä kunnan sosiaalitoimen ja työvoimahallinnon kanssa.

Lisäksi kansalaisuuslakiin tehtiin muutos, jolla päätösvalta kansalaisuusasioissa 
siirrettiin tasavallan presidentiltä Ulkomaalaisvirastolle.49 Samalla kansalaisuus-
päätöksiin säädettiin oikeus muutoksenhakuun ensin lääninoikeuteen, sitten kor-
keimpaan hallinto-oikeuteen. Tätä muutosta on pidettävä periaatteellisesti merkit-
tävänä, sillä se siirsi kansalaisuuden saamisen ulkomaalaisen näkökulmasta jonkin 
asteiseksi oikeudeksi, kun kansalaistaminen oli aikaisemmin ollut periaatteessa 
täysin tasavallan presidentin harkinnassa.50

2.4 Ulkomaalaislain osauudistus 2000 ja sitä edeltänyt keskustelu

Lipponen II -hallituksen aloitettua työnsä keväällä 1999 alkoi pian vilkas keskustelu 
turvapaikka-asioista, etenkin sen jälkeen, kun kesän 1999 aikana Suomeen saapui 
melko suuri ryhmä turvapaikanhakijoita Slovakiasta. Media seurasi päivittäin tuli-
joita Helsinki-Vantaan lentoasemalla, ja voimakkaan poleemisessa keskustelussa 
tulijat leimattiin ”turvapaikkaturisteiksi” ja suomalaisen hyväuskoisuuden hyväksi-
käyttäjiksi. Hakijat kuuluivat suurimmaksi osaksi Slovakian romanivähemmistöön. 
Vaikka tulijoiden hakemukset käsiteltiin kokonaisuutena katsoen hyvinkin nopeas-
ti, julkisuuteen välittyi kuitenkin kuva, että ulkomaalaislain oikeusturvasäännökset 
olivat esteenä nopeille palautuksille. Lähes tulkoon kaikkien hakijoiden hakemuk-
set hylättiin nopeutetussa menettelyssä, ensisijaisesti muodollisin perustein, kos-
ka hakijoiden katsottiin saapuneen maahan turvalliseksi turvapaikkamaaksi kat-
sotun Tsekin tasavallan kautta. Ulkomaalaisviraston tilastoista käy ilmi, että lähes 
kaikkien hakijoiden hakemukset käsiteltiin vuoden 1999 aikana.

Massiivisen julkisuuskampanjan jälkeen sisäasiainministeriö valmisteli suhteelli-
sen helposti alkuvuodesta 2000 hallituksen esityksen, jolla turvapaikkamenette-
lyn oikeusturvaa olennaisesti heikennettiin.51 Lakiin otettiin menettely nk. selvästi 
perusteettomille turvapaikkahakemuksille, jos hakija on saapunut hänelle turvalli-
sesta lähtömaasta. Näille sekä ilmeisen perusteettomien turvapaikkahakemuksien 
käsittelylle Helsingin hallinto-oikeudessa seitsemän päivän määräaikaa ehdotet-
tiin, jonka aikana hallinto-oikeuden tuli käsitellä Ulkomaalaisviraston päätös. 

49 Kansalaisuuslaki 401/1968, muut. 481/1998.
50 Laki kansalaisuuslain muuttamisesta 481/1998. 
51 HE 15/2000.
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Esitys muuttui eduskuntakäsittelyssä muun muassa perustuslakivaliokunnan 
katsottua, että tuomioistuimelle ei voitu asettaa määräaikaa asian käsittelemisek-
si.52 Hallintovaliokunnan mietinnön mukaisesti eduskunta hyväksyi menettelyn, 
jossa kaikissa asioissa oli valitusoikeus, mutta käännyttämispäätös oli välittömästi 
täytäntöönpantavissa turvallisesta turvapaikkamaasta sekä toisesta Dublinin yleis-
sopimuksen sopimusvaltiosta saapuvien hakijoiden sekä uusintahakemusten koh-
dalla. Päätös oli täytäntöönpantavissa kahdeksan päivän jälkeen tiedoksiannosta, 
jos kyseessä oli turvallisesta alkuperämaasta tullut hakija tai hakija, jonka turva-
paikkahakemus katsottiin ilmeisen perusteettomaksi.53

2.5 2000-luvun uudistukset ja uudet lait

Suomen nopeutettu menettely ja Slovakian romanien tilanne nousi esiin Euroopan 
neuvoston ihmisoikeusvaltuutetun työssä. Valtuutettu esitti raportissaan vierailus-
taan Suomeen vuonna 2001 huolensa nopeutetusta menettelystä.54 Kaksi vuotta 
myöhemmin valtuutettu julkisti suosituksensa liittyen lainsäädäntöön ja käytäntöi-
hin Slovakiassa naisten steriloinnin osalta. Suosituksessa nousevat esiin romani-
naisten steriloinnit ilman heidän suostumustaan.55  Menettelyä on arvosteltu myös 
YK:n rasismin vastaisen toimikunnan ja Euroopan neuvoston rasismin vastaisen 
komitean (ECRI) taholta.56 ECRI toivoi, että sen huolenaiheet huomioitaisiin ulko-
maalaislain kokonaisuudistuksessa.

2000-luvulla on tehty kaksi ulkomaalaisia keskeisesti koskevan lain kokonaisuudis-
tusta: ulkomaalaislaki vuonna 2004 ja hieman sitä ennen kansalaisuuslaki vuonna 
2003. Lisäksi tällä vuosituhannella on perustettu vähemmistövaltuutetun toimi vuon-
na 2001 sekä annettu laki vähemmistövaltuutetusta ja syrjintälautakunnasta ja yh-
denvertaisuuslaki, molemmat vuonna 2004.

52 PeVL 16/2000.
53 HaVM 13/2000, L ulkomaalaislain muuttamisesta 648/2000, 62 §. 
54 Council of Europe 2001 Report by Mr. Alvaro Gil-Robles, Commissioner for Human Rights, on his 

visit to Finland 4–7 June 2001. COMM DH(2001)17.
55 Council of Europe 2003.
56 Euroopan suvaitsevaisuuden ja rasismin vastainen komissio (ECRI), toinen Suomea koskeva 

raportti 14.12.2001, kohdat 51–52.
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2.5.1 Ulkomaalaislain kokonaisuudistus 2004

Hyväksyessään ulkomaalaislain muutokset vuonna 2000 eduskunta edellytti, että 
hallitus valmistelee ulkomaalaislain kokonaisuudistuksen. Ulkomaalaislakiin oli tuo-
hon mennessä tehty toistakymmentä osauudistusta. Hallitus asetti vuonna 2002 
työryhmän valmistelemaan ulkomaalaislain kokonaisuudistusta. Työryhmä koostui 
lähinnä eri ministeriöiden edustajista, joskin eri toimijoita kuultiin valmistelupro-
sessin aikana. Hallituksen esitys ehdittiin antaa Lipponen II -hallituksen loppu-
kuukausina, mutta esitys raukesi eduskunnassa. Se annettiin samansisältöisenä 
Vanhasen hallituksen esityksenä pian eduskuntavaalien jälkeen keväällä 2003. 

Ulkomaalaislaki sisältää nykyisessä muodossaan 215 pykälää ja käsittää 10 lukua. 
Lakiin on nyt otettu huomattava osa aiemmin ulkomaalaisasetuksen tai sisäasiain-
ministeriön ohjeiden tasolla määritellyistä kysymyksistä, kuten oleskelulupien sta-
tusluokitukset, täsmällisemmät säännökset turvapaikkamenettelyn kulusta sekä 
oleskelulupien kestosta ja lupaedellytyksistä. Selkeinä parannuksina ulkomaalai-
sen näkökulmasta voidaan mainita mahdollisuus joustavaan siirtymiseen eri oles-
kelulupaperusteiden välillä. Niinpä ulkomaalainen opiskelija, joka valmistuttuaan 
saa työpaikan Suomesta, voi jäädä tänne opintojen päätyttyä. Yleensä laissa hei-
jastuu kasvava avoimuus työvoimaperustaista maahanmuuttoa kohtaan. Joillakin 
aloilla on myös poistettu työvoimapoliittinen harkinta kokonaan, kuten maatalou-
dessa ja siihen liittyvissä elinkeinoissa. Lähtökohtaisesti ulkomaalaisella työnteki-
jällä pitää kuitenkin edelleen olla oleskelulupa hänen saapuessaan Suomeen.

Lakiin sisältyy myös erillinen luku EU-maiden kansalaisten oleskelusta Suomessa. 
Erillisessä laissa on säädetty siirtymäsäännöksistä uusien jäsenvaltioiden kansa-
laisten vapaalle liikkuvuudelle.

2.5.2 Kansalaisuuslaki

Kansalaisuuslain kokonaisuudistus toteutettiin vuonna 2003.57 Laissa pidennettiin 
aikarajaa kansalaisuuden hakemiselle viidestä vuodesta kuuden vuoden asumisai-
kaan. Lain keskeinen muutos on, että Suomi nyt hyväksyy kaksoiskansalaisuuden. 
Lakiin otettiin myös kielitaitovaatimus kansalaisuuden edellytyksenä. 

57 Kansalaisuuslaki 359/2003, HE 235/2002.
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2.5.3 Syrjimättömyyden ja yhdenvertaisuuden valvonta

Ulkomaalaisten aseman valvomiseksi oli 1980-luvulta sosiaali- ja terveysminis-
teriössä ulkomaalaiskuraattorin virka. Vuoden 1991 ulkomaalaislaissa säädettiin 
myös ulkomaalaisvaltuutetun tehtävistä ja toimivallasta, ja samassa yhteydessä 
annettiin myös laki ulkomaalaisvaltuutetusta.58

Ulkomaalaisvaltuutetun toimivalta oli melko rajallinen. Ajan myötä kasvoivat tar-
peet monipuolisemmalle ja itsenäisemmälle syrjimättömyyden ja vähemmistöjen 
aseman valvontaviranomaiselle. Vuonna 2001 säädettiin laki vähemmistövaltuu-
tetusta.59 Vähemmistövaltuutetulle annettiin vastaavat tehtävät kuin ulkomaa-
laisvaltuutetulle ulkomaalaislain mukaan, muun muassa lausunnon antaminen 
kaikista turvapaikkahakemuksista. Lisäksi valtuutetulla on neuvonta- ja ohjaus-
mahdollisuus vähemmistöihin ja syrjintään liittyvissä asioissa, mutta ei varsinaista 
sanktiomahdollisuutta.

Euroopan Unionin kaksi syrjinnän vastaista direktiiviä – direktiivi etniseen alkupe-
rään perustuvasta syrjinnästä sekä direktiivi työsyrjinnästä – edellyttivät Suomelta 
lainsäädäntötoimia. Yhdenvertaisuuslaki 60 kattaa molempien direktiivien sovelta-
misalat, vaikkakin minimitasolla. Edellä tarkoitetuista direktiivistä rasismidirektiivi 
tarjoaa kattavamman suojan yhdenvertaisuuden loukkauksia vastaan kuin työsyr-
jintädirektiivi. Vastaava suoja olisi kansallisessa soveltamisessa ollut mahdollista 
ulottaa myös syrjintäperusteisiin työssä. Näin ei kuitenkaan tehty.

Yhdenvertaisuuslain mukainen valvontajärjestelmä on kolmitahoinen. Syrjintää 
työelämässä valvovat työsuojelupiirit. Lisäksi vähemmistövaltuutetulla on yleis-
valtuutus valvoa yhdenvertaisuuslain toteutumista oman toimivaltansa puitteissa. 
Yhdenvertaisuuslain säätämisen yhteydessä perustettiin myös syrjintälautakunta, 
joka vähemmistövaltuutetun ohella yleisesti valvoo yhdenvertaisuuslain toteutu-
mista.61 Lakiin vähemmistövaltuutetusta ja syrjintälautakunnasta sisältyvät sään-
nökset yhdenvertaisuuden ja vähemmistöjen oikeuksien valvonnasta ja edistämi-
sestä. 

Ylimmillä laillisuusvalvojilla on edelleen tärkeä tehtävä valvoa myös ulkomaalaisiin 
ja maahanmuuttajiin liittyvää viranomaistoimintaa.

58 Ulkomaalaislaki 378/1991, laki ulkomaalaisvaltuutetusta 446/1991.
59 Laki 660/2001.
60 Laki yhdenvertaisuudesta 21/2004.
61 Laki vähemmistövaltuutetusta ja syrjintälautakunnasta 22/2004, 7a–7k §.
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3 Kehityksen taustatekijät

Parinkymmenen vuoden aikajänteellä ulkomaalaislainsäädännön taustalta erottuu 
joitakin keskeisiä taustatekijöitä. Näistä voidaan nostaa esiin ainakin seuraavat.

Lisääntyvä kansainvälinen liikkuvuus on jossakin määrin vaikuttanut maahan-
muuttoa lisäävästi ja ulkomaalaisasioiden määrän kasvuun hallinnossa. Lisäys on 
kuitenkin ollut verrattain vähäinen verrattuna muiden Euroopan maiden tilantei-
siin. Eurooppalaisessa katsannossa vilkkain maahanmuutto näyttää edelleen koh-
distuvan maihin, joilla on joko siirtomaatausta ja joilla siten on vahva yhteys enti-
siin alusmaihinsa tai joilla on ollut aktiivisena politiikkana suosia työvoimaperäistä 
maahanmuuttoa. Ensin mainittuun ryhmään voidaan arvioida kuuluvan esimerkik-
si Ranska ja Yhdistynyt Kuningaskunta, jälkimmäiseen esimerkiksi Kanada, Ruotsi 
ja Saksa. Vaikuttaa myös siltä, että nämä samat maat ovat muuton kohteina riip-
pumatta siitä, onko ulkomaalaisten maahantulon peruste kansainvälisen suojelun 
hakeminen, perhesiteet vai työ. 

Kuitenkin yleistä kansainvälistä kehitystä tärkeämpi Suomelle on ollut Neuvostoliiton 
hajoaminen ja kylmän sodan päättyminen, mikä avasi uudenlaiset mahdollisuudet 
myös maasta muuttoon Keski- ja Itä-Euroopasta. Osittain tämä johti turvapaikan-
hakijoiden lisääntymiseen eri IVY-maista, mutta myös kasvavaan muuhun maahan-
muuttoon erityisesti Venäjältä.

Lisääntynyt maahanmuutto Suomeen on tarkastelujaksolla johtanut muokkaa-
maan lainsäädäntöä niin, että saman ulkomaalaisen asioiden käsittelykertoja on 
pyritty vähentämään. Tämä heijastuu erityisesti ulkomaalaisia työntekijöitä kos-
kevassa lupahallinnossa, jossa on 1990-luvulta pyritty kohti pidempikestoisia ja 
vähemmän rajattuja työlupia.

Ihmisoikeussopimuksilla on ollut tarkastelujaksolla suuri merkitys ulkomaalaisten 
oikeuksien kehittymiselle, ulkomaalaislakiin ja sen soveltamiseen. Uuden perustus-
lain perusoikeussäännösten ulottaminen kaikkiin Suomessa asuviin, joitakin har-
voja oikeuksia koskevia poikkeuksia lukuun ottamatta, on myös johtanut yksityis-
kohtaisempaan ulkomaalaissääntelyyn ja laajempaan oikeusturvaan. Niinpä ulko-
maalaislain mukaisissa asioissa on nykyisin valitusoikeus käytännöllisesti katsoen 
kaikista muista päätöksistä paitsi viisumeista. Samoin kiintiöpakolaisten valinta on 
valitusmenettelyn ulkopuolella, sillä kiintiöpakolaisten valinta tapahtuu lausunto-
menettelynä YK:n pakolaispäävaltuutetulle, eikä kiintiöpakolaisista tehdä mitään 
varsinaista hallintopäätöstä ennen kuin heidän maahantulostaan on jo sovittu 
UNHCR:n kanssa.

Toisaalta voidaan kuitenkin nähdä, että perus- ja ihmisoikeuksien merkitys on 
vaihdellut suuresti ulkomaalaislain valmistelussa ja soveltamiskäytännöissä. 
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Esimerkiksi vuoden 1991 ulkomaalaislakia koskevassa mietinnössään eduskunnan 
ulkoasiainvaliokunta korosti YK:n pakolaispäävaltuutetun linjausten noudattamis-
ta turvapaikka-asioiden käsittelyssä.62 Silti Suomessa noudatetaan käytäntöä, jos-
sa varsinaisia pakolaissopimuksen pakolaismääritelmään perustuvia turvapaikkoja 
myönnetään huomattavan vähän.63 Sisäasiainministeriö esittää tämän käytännön 
syyksi usein sen, että Suomeen saapuu yleisesti ottaen hakijoita, joiden turva-
paikkaperusteet ovat heikommat kuin muualla Euroopassa. Hakijoiden lähtömaa-
jakauma on kuitenkin Suomessa hyvin samankaltainen kuin muualla Euroopassa. 
Monen ihmisoikeuselimen esittämä huoli Suomen nopeutettua turvapaikkamenet-
telyä kohtaan ei myöskään ole johtanut menettelyn muuttamiseen.

Pohjoismainen yhteistyö ja muiden pohjoismaiden kansallinen lainsäädäntö hei-
jastuvat  monissa  ulkomaalaislain  perusratkaisuissa. Edellä on jo käsitelty pohjois-
maista mietintöä (jakso 2.1.). Pohjoismaiden neuvoston minisessiossa sovittiin 
vuonna 1986 pakolaisasioita käsittelevän työryhmän asettamisesta kansliapääl-
likkötasolla.64 Työryhmä toimii edelleen ja kokoontuu vuosittain. Pohjoismaisella 
yhteistyöllä on ollut merkitystä erityisesti vuoden 1983 ja vuoden 1991 ulko-
maalaislain valmistelussa. Työ- ja oleskelulupajärjestelmässä on valittu monia 
samankaltaisia ratkaisuja kuin Ruotsissa, jossa lähtökohtana on perinteisesti 
ollut mahdollisuus vakinaistaa oleskelu maassa suhteellisen lyhyen ajan jälkeen. 
Niinpä vuoden 1991 ulkomaalaislaissa oleva mahdollisuus pysyvän oleskeluluvan 
myöntämiseksi kahden vuoden oleskelun jälkeen on sama aika, joka oli käytössä 
Ruotsissa. Turvapaikkamenettelyn osalta tämä on näkyvissä etenkin siinä, että 
itse turvapaikkahakemuksen sekä käänyttämis- tai karkottamisasian käsittely 
tapahtuvat yhdellä kertaa muiden pohjoismaiden tavoin. Monissa Euroopan mais-
sa, esimerkiksi Ranskassa, on ollut tapana, että turvapaikka- ja maasta poistamis-
menettely tapahtuvat erikseen, ja tämä on osittain pitkittänyt menettelyjä näissä 
maissa. Suomessa on myös koko tarkastelujaksolla ollut käytössä ns. toissijainen 
kansainvälisen suojelun status muiden pohjoismaiden tavoin. On mahdollista, että 
tämän statuksen olemassaolo on vaikuttanut turvapaikan myöntämisen vähäisyy-
teen. Lisäksi pohjoismainen passintarkastussopimus on tarkoittanut, että pohjois-
maiden kansalaisilla on myös ulkomaalaislainsäädännön mukaisissa asioissa ja 
esimerkiksi kansalaisuuden myöntämisessä ollut suosituimmuusasema ulkomaa-
laisten joukossa.

Pohjoismaiset esimerkit olivat myös voimakkaasti esillä nopeutettua turvapaikka-
menettelyä uudistettaessa vuonna 2000. Ruotsissa on ollut jo pitkään käytössä 
nk. direktavvisning-menettely, jossa turvapaikanhakija on voitu välittömästi pa-

62 UAVM 30/90.
63 Myönteisiä päätöksiä turvapaikasta tehtiin Suomessa vuonna 1990 15, 1994 15, 1998 7, 2002 

14, 2004 29 ja vuonna 2005 12. Ulkomaalaisvirasto tilastoi jokaisen henkilön kohdalla tehtävän 
päätöksen yhdeksi päätökseksi, ts. kuusihenkisen perheen kohdalla turvapaikkapäätöksiä on 6. 
Hakijamäärät ovat esimerkkivuosina vaihdelleet vajaan tuhannen ja runsaan kolmentuhannen 
välillä. Ulkomaalaisvirasto, haku 27.2.2006.

64 Widgren 1991, s. 19.
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lauttaa kotimaahansa tai turvalliseen turvapaikkamaahan. Samoin käännyttämis-
päätös voidaan Norjassa tietyin edellytyksin panna täytäntöön välittömästi.65

Eurooppalainen yhdentymiskehitys on vaikuttanut yhä enenevissä määrin ulko-
maalaisasioiden sääntelyyn Suomessa. ETA-sopimus asetti ensinnäkin ETA-maiden 
kansalaiset pitkälti samanlaiseen asemaan ulkomaalaislaissa kuin pohjoismaiden 
kansalaiset. Vuoden 2004 ulkomaalaislaki sisältää 10 luvun, joka sisältää Euroopan 
unionin jäsenvaltioiden kansalaisten asemaa ja oleskeluun ja työn tekoon liittyviä 
omia säännöksiä.

Muutoin eurooppalaiset vaikutteet ovat näkyvissä selvästi erityisesti vuoden 1991 
ulkomaalaislaista lähtien. Vaikka maahanmuutto- ja turvapaikka-asioilla ei ollut 
1980- ja 1990-luvun alussa vielä selvää oikeusperustaa, epävirallinen hallitusten 
välinen yhteistyö johti siihen, että valtiot ottivat vaikutteita toisiltaan jo paljon 
ennen kuin yhteisön/unionin lainsäädäntöä ryhdyttiin kehittämään. Muun muassa 
turvallisen turvapaikkamaan käsite ja nopeutettu menettely ilmeisen perusteet-
tomille turvapaikkahakemuksille otettiin lakiin, vaikka Suomessa oli hyvin pienet 
turvapaikanhakijamäärät verrattuna jopa pohjoismaihin. Voidaan siis todeta, että 
ne toimet, joilla Euroopan yhteisö ja unionin jäsenvaltiot ovat pyrkineet vähentä-
mään turvapaikanhakijoiden määrää ja estämään laitonta maahanmuuttoa, otet-
tiin myös  käyttöön meillä huolimatta Suomen varsin pienistä turvapaikanhakija-
määristä. Nämä toimet olivat 1980- ja 1990-luvun taitteessa vielä lähinnä virka-
miesten ja oikeus- ja sisäministereiden epäviralliseen yhteistyöhön pohjautuvaa ja 
päätöslauselmapohjaista.

Euroopan yhteisön, sittemmin unionin kompetenssista maahanmuutto- ja turva-
paikka-asioissa käytiin pitkä kädenvääntö vuodesta 1985 vuoteen 1999, jolloin 
unionin toimivalta lopulta hyväksyttiin Amsterdamin sopimuksessa. 

Vuonna 1985 solmittiin ensimmäinen Schengenin sopimus tarkoituksena poistaa 
rajamuodollisuudet henkilöiden liikkuvuudelle Saksan, Ranskan ja Benelux-mai-
den välillä. Samana vuonna Euroopan yhteisöjen komissio julkisti valkoisen kirjan, 
jossa esitettiin sisäisten markkinoiden saattamista täydellisiksi poistamalla kah-
dentoista jäsenvaltion välinen rajanvalvonta.66 Samana vuonna komissio hyväksyi 
päätöksen, jonka mukaan jäsenvaltioiden tuli ilmoittaa suunnitelluista muutoksis-
ta maahanmuuttolainsäädännössään komissiolle.67 Alankomaat, Ranska, Saksa, 
Tanska ja Yhdistynyt Kuningaskunta veivät komission päätöksen EY-tuomioistui-
meen. Tuomioistuin katsoi maahanmuuttoasioiden kuuluvan pitkälti komission toi-
mivaltaan.68

65 HE 15/2000 ulkomaalaislain muuttamisesta.
66 Guild 2004, s. 166.
67 OJ 1985 L 217/25.
68 281/85 Saksa ym. v. komissio, (1987) ECR 3203.
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Vaikka yhteisön toimivalta maahanmuutto- ja turvapaikka-asioissa oli kiistanalai-
nen, yhteistyö oli kuitenkin aktiivista jäsenvaltioiden välisenä, monenvälisenä yh-
teistyönä. Ad Hoc Group Immigration toimi sisäasiainministeriöiden välisenä tieto-
jenvaihtofoorumina 1985–1993 ilman mitään varsinaista sopimus- tai säädöspoh-
jaa.69 Schengenin sopimus vuodelta 1985 ja Schengenin yleissopimus vuodelta 
1990 sekä Dublinin yleissopimus vuodelta 1990 solmittiin kaikki monenvälisinä 
sopimuksina. Suomi liittyi kaikkiin näihin tullessaan Euroopan unionin jäseneksi 
vuonna 1995, ja ne ovat vaikuttaneet suoraan ulkomaalaislain säännöksiin.

Ad Hoc -ryhmä sai löyhän oikeudellisen pohjan Maastrichtin sopimuksessa, jossa 
yhteistyö turvapaikka- ja maahanmuuttoasioissa sai virallisen aseman. Tarkoituk-
sena oli laatia jäsenvaltioiden välisiä, ei-sitovia sopimuksia.70 Turvapaikka- ja 
maahanmuuttoasiat sisällytettiin unionin nk. kolmanteen pilariin sopimuksen 
K12-artiklassa. Monet sisä- ja oikeusministereiden päätelmät, suositukset ja 
käsitteet ovat heijastuneet ulkomaalaislain muutoksiin 1990-luvulla. Oikeudellisesti 
varsin hataratkin käsitteet, kuten ”lumeavioliitto” ja yhä laajeneva määritelmä 
”turvapaikkamenettelyn väärinkäytöstä”, ovat löytäneet tiensä ulkomaalaislain 
esitöihin ja heijastuvat ulkomaalaislain mukaiseen päätöksentekoon.

Vuonna 1997 Amsterdamin sopimuksessa turvapaikka- ja maahanmuuttoasiat 
siirrettiin ”osittaiseen yhteisöpäätöksentekoon” niin, että edellytyksenä oli edel-
leen yksimielinen päätöksenteko neuvostossa, mutta neuvostolla ja komissiolla oli 
jaettu aloitteenteko-oikeus. Sopimukset oli tarkoitus laatia sitoviksi, ja ne toimi-
sivat pohjana yhteiselle politiikalle. Yhdistynyt Kuningaskunta ja Irlanti pidättivät 
itsellään oikeuden jättäytyä yhteisten päätösten ulkopuolelle tapauskohtaisesti. 
Tanska jättäytyi täysin yhteisen politiikan ulkopuolelle. Samana vuonna Dublinin 
yleissopimus tuli voimaan.

Amsterdamin sopimus vahvisti edelleen unionin toimivaltaa maahanmuutto- ja 
turvapaikka-asioissa siten, että neuvostolla ja komissiolla oli molemmilla aloitteen-
teko-oikeus siirtymäkaudella, jonka oli tarkoitus olla viisivuotinen. Sopimuksessa 
määritellään unionille selvä työohjelma erityisesti yhteisen maahanmuutto- ja tur-
vapaikkapolitiikan luomiseksi. 

Amsterdamin sopimuksen voimaantulon jälkeen säädöstyö on edennyt, mutta 
ei täysin asetetun aikataulun mukaisesti. Vuonna 1999 Schengenin sopimukset 
sisällytettiin osaksi acquis´ta Amsterdamin sopimukseen, jälleen erityisjärjeste-
lyin Tanskan, Irlannin ja Yhdistyneen Kuningaskunnan osalta. Muut jäsenvalti-
ot ovat hyväksyneet Schengenin sopimukset. Lisäksi Norja ja Islanti osallistuvat 
Schengen-yhteistyöhön. 

69 Guild 2004, s. 167.
70 van Krieken  2004, s. 3–5.
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Amsterdamin sopimuksen voimaanastumisen jälkeen keskeisimpiä säädöksiä ovat 
olleet:

Turvapaikka-asiat
Neuvoston asetus (2725/2000/EC) EURODAC-tietokannan perustamisesta sormen-
jälkivertailujen tekemiseksi 11.12.2000
Neuvoston direktiivi tilapäisestä suojelusta 20.7.2001
Neuvoston direktiivi turvapaikanhakijoiden vastaanotosta 27.1.2003
Vastuunmäärittämisasetus 18.2.2003 (”Dublin II-asetus”, joka korvaa Dublinin yleis-
sopimuksen)
Neuvoston direktiivi yhteisestä pakolaisen määritelmästä sekä henkilöistä, jotka muu-
ten ovat kansainvälisen suojelun tarpeessa 29.4.2004

Muut maahanmuuttoasiat
Neuvoston direktiivi kolmansien maiden kansalaisten luovutusten vastavuoroisesta 
hyväksymisestä 28.5.2001
Neuvoston direktiivi perheenyhdistämisestä 22.9.2003
Neuvoston direktiivi pitkään oleskelleiden kolmansien maiden kansalaisten asemasta 
25.11.2003
Neuvoston direktiivi tilapäisistä oleskeluluvista ihmiskaupan uhreille 29.4.2004

Turvapaikka- ja maahanmuuttoasioiden eteneminen kohti yhteisötoimivaltaa on 
ollut varsin hidas ja vaikea prosessi. Tarkoituksena oli Amsterdamin sopimuksessa, 
että viisivuotisen siirtymäkauden jälkeen asioissa siirryttäisiin neuvoston yksimieli-
sellä päätöksellä yhteisöpäätöksentekoon, ennen kaikkea päätöksiin määräenem-
mistöllä.71 Ehdotukseen EU:n perustuslaiksi sisältyvät myös säännökset turvapaik-
ka- ja maahanmuttopolitiikkaa koskevasta päätöksenteosta, mutta tällä hetkellä 
on vaikea arvioida näiden säännösten merkitystä tulevaisuudessa.

Suomi on Euroopan unionissa johdonmukaisesti tukenut turvapaikka- ja maahan-
muuttoasioiden siirtoa osaksi yhteisöpäätöksentekoa.

Maahanmuutto- ja turvapaikka-asioiden etenemistä unionissa on arvioitu varsin 
kriiittisesti. Vaikka Tampereen huippukokouksen päätelmiä kiiteltiin ja katsottiin, 
että ne antoivat hyvän pohjan lainsäädäntötyölle, vaikuttaisi siltä, että vuoden 
2001 terrori-iskut New York´issa siirsivät painopistettä pois ihmis- ja perusoikeuk-
sista maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan sääntelyssä. EU:n lainsäädäntö-
hankkeita on arvosteltu siitä, että ne ovat pitkälti toteutuneet pienimmän yhteisen 
nimittäjän mukaan.72 

Etusija on siis ollut teknisillä järjestelyillä, joilla on pyritty tehostamaan rajanval-
vontaa ja toimia laitonta maahanmuuttoa vastaan. Sen sijaan yhdentymiskehitys 
ei yleisesti ottaen ole toistaiseksi tuonut paineita valtioille parantaa turvapaikka-

71 Sopimus Euroopan yhteisöistä, artikla 67.2(2).
72 ECRE 2004.
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menettelyn laatua tai oikeusturvaa. Voidaan sanoa, että maahanmuutto- ja tur-
vapaikka-asioissa on onnistuttu rakentamaan tekniset apuvälineet yhteisen ra-
janvalvonnan toteuttamiseksi Schengenin sopimusten ja Dublin-asetuksen myötä. 
Suomi on myös täsmällisesti sisällyttänyt Schengenin sopimuksen edellyttämät 
muutokset omaan lainsäädäntöönsä. Esimerkiksi rikoslakiin sisältyy nykyään sään-
nökset rangaistuksista puutteellisin matkustusasiakirjoin varustettujen matkusta-
jien kuljettamisesta kuljetusyhtiöille. Toisaalta rikoslain säännökset eivät noudata 
sitä ankaran vastuun periaatetta, mikä sisältyy monen muun Euroopan maan kul-
jettajasanktiosäännöksiin.

Schengenin sopimukseen sisältyvä SIS-tietokanta merkitsee myös erittäin mitta-
vaa tietojenvaihtoa sopimusvaltioiden välillä. Siihen kirjataan muun muassa turva-
paikka- ja viisumihakemukset, maahantulokiellot ja maasta poistamispäätökset. 
SIS-tietokannan hyödyntäminen on myös osa Euroopan unionin strategiaa terro-
rismin vastaisessa toiminnassa. Neuvoston asetus n:o 871/2004 29.4.2004 laajen-
taa SIS-tietokannan soveltamisalaa niin, että järjestelmä on myös kansallisten 
oikeusviranomaisten käytössä.

Varsinainen yhteinen pyrkimys ja etenkin yhteiset keinot varmistaa turvaa hake-
ville ihmisoikeuksia noudattava turvapaikkamenettely jää vielä odottamaan. 

Maahanmuuttopolitiikassa kehitys on ollut melko hidasta, ja jäsenvaltiot ovat ha-
lunneet pidättää itsellään mahdollisuuden säädellä kansallisesti maahanmuuton 
edellytyksiä. EU:n jäsenvaltiot empivät selvästi yhteisen maahanmuuttopolitiikan 
rakentamista. Tämä on sinänsä ymmärrettävää, sillä tällä alalla kansallinen sääte-
ly ja perinne vaihtelevat voimakkaasti, eikä maahanmuuttopolitiikalle ole saman-
laista kansainvälistä kehystä kuin minkä pakolaissopimus muodostaa turvapaik-
kapolitiikalle. Näyttäisi siis siltä, että eurooppalainen yhdentymiskehitys saattaa 
edetä vaikeuksista huolimatta nopeammin turvapaikka- kuin muun maahanmuut-
topolitiikan alalla.

Suomessa uusilla unionin instrumenteilla ei ole ollut suuria vaikutuksia lainsää-
däntöön. Kotouttamislakiin (493/1999) tehtiin vastaanottodirektiivin johdosta 
joitakin muutoksia vuonna 2005 (362/2005), joilla muun muassa täsmennettiin 
direktiivin mukaisesti turvapaikanhakijoiden vastaanoton sisältöä. Samoin vuo-
den 2004 ulkomaalaislaki ja siinä käyttöön otettu tutkimatta jättämispäätös eri-
tyisesti toisesta EU-maasta saapuneen hakijan kohdalla heijastelee direktiiviluon-
nosta turvapaikkamenettelystä, jota ei kuitenkaan ollut tuolloin vielä hyväksytty. 
Turvapaikkamenettelyt ovat unionin eri jäsenvaltioissa kuitenkin edelleen varsin 
kirjavia, ja heijastavat voimakkaasti kunkin jäsenvaltion kansallista hallinto- ja 
oikeuskulttuuria.73

73 Ks. tältä osin esim. HE 15/2000 ulkomaalaislain muuttamisesta, jossa kuvaillaan eri pohjoismaiden 
ja EU:n jäsenvaltioiden nopetettuja turvapaikkamenettelyjä.
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Turvallisuus, valtion määräysvallan korostaminen sekä hallitsemattoman maa-
hanmuuton hillitseminen ovat olleet selkeitä taustatekijöitä, jotka ovat osaltaan 
vaikuttaneet voimakkaastikin ulkomaalaissääntelyyn. Vaikka lainsäädännön muu-
tokset ovat monin tavoin vieneet kohti laajempaa oikeusturvaa ja ulkomaalaisasi-
oiden normalisointia, kansalliseen turvallisuuteen liittyvät argumentit ovat myös 
jatkuvasti olleet esillä keskustelussa. Nämä tekijät ovat ennen kaikkea olleet esillä 
keskusteltaessa turvapaikkamenettelystä. 

Argumentit ovat olleet kahdenlaisia. Toisaalta on esitetty suoranaisesti kansal-
liseen turvallisuuteen liittyviä argumentteja, mikä heijastuu perusteluihin olla 
myöntämättä oleskelulupa. Toisaalta suomalaisessa keskustelussa on myös voi-
makkaasti ollut esillä kuva turvapaikkamenettelystä keinona käyttää jotenkin vää-
rin tai huijata suomalaista yhteiskuntaa. Niinpä ilmausta ”turvapaikkaturisti” käytti 
aikoinaan jo Helsingin ylipormestari Raimo Ilaskivi vuonna 1991 somalialaisista 
turvapaikanhakijoista, ja mielikuva liittyi vahvasti vuosina 1999–2000 käytyyn kes-
kusteluun Slovakiasta saapuneista romaniturvapaikanhakijoista.74 

Toimet terrorismia vastaan ovat selvästi heijastuneet EU:n jäsenvaltioiden turva-
paikkapolitiikkaan ja toimiin.75 Suomessa näitä vaikutuksia voidaan kuitenkin pitää 
suhteellisen vähäisinä, sillä ulkomaalaisten maahantuloa on valvottu turvallisuus-
näkökulmasta varsin vahvasti Suomessa jo ennestään, tosin osittain ulkomaalais-
lainsäädännön ohitse. Suojelupoliisilla on merkittävä rooli Suomen pakolais kiintiön 
valinnoissa. Ulkomaalaisvirasto pyytää Suojelupoliisilta lausuntoa myös turva-
paikka- ja oleskelulupa-asioissa, esimerkiksi perheenyhdistämisten yhteydessä. 
Suomeen otetaan harvoin pakolaiskiintiössä henkilöitä, joilla on ollut voimakas 
poliittinen profi ili kotimaassaan. 

Työmarkkinatilanne ja demografi nen kehitys ovat vaikuttaneet selkeästi siihen, 
että Suomi näyttää avautuvan työperäiselle maahanmuutolle 2000-luvulla. Kun 
valtioneuvoston periaatepäätöksessä vuonna 1997 painopiste oli vielä selvästi 
Suomeen pysyvästi asettuvan väestön saamisessa työmarkkinoille, vuoden 2004 
ulkomaalaislaissa  avataan jo  selvästi ovea työperäiselle maahanmuutolle. Tilanne 
työmarkkinoilla on myös osittain heijastunut asenneilmapiiriin, joskin 2000-luvun 
taloudellinen nousukausi ei ole tehnyt suomalaisten asenteita merkittävästi myön-
teisemmiksi maahanmuutolle. 

74 Lepola, s. 18.
75 UNHCR, Ten refugee protection concerns in the aftermath of Sept.11, 23.10.2005, 

www.unhcr.org.



293

4 Tärkeimmät kehityssuunnat ulkomaalaislainsäädännössä

4.1 Perus- ja ihmisoikeudet ulkomaalaislainsäädännössä

Yksi tärkeä ulkomaalaislain kehityssuunta on ollut perus- ja ihmisoikeusperiaattei-
den kirjaaminen lakiin. Tämä näkyi selkeästi vuoden 1991 ulkomaalaislaissa, muun 
muassa hyvän hallinnon ja suhteellisuusperiaatteen kirjaamisena. Lisäksi oikeus-
turvaa on vahvistettu ja muutoksenhakua asteittain lisätty. Sääntely on myös tullut 
selkeämmäksi sen myötä, että sekä menettelysäännökset että lupaedellytykset on 
kirjattu lakiin yhä tarkemmin. Niinpä vuoden 1991 ulkomaalaislaissa oli alun perin 
65 pykälää, kun vuoden 2004 ulkomaalaislaissa on 215 pykälää.

Lainsäädäntöön ja ulkomaalaislakien esitöihin on myös selkeästi kirjattu ihmis-
oikeussopimusten ja kansainvälisten toimijoiden merkitys. Kuitenkin yksittäisissä 
sääntelyratkaisuissa, erityisesti nopeutetun turvapaikkamenettelyn kohdalla, muut 
näkökohdat, lähinnä turvapaikanhakijoiden määrän rajoittaminen, ovat nousseet 
etusijalle. 

4.2 Turvallisuusnäkökohdat ja viranomaisten harkintamarginaali 

Turvallisuusnäkökulmat ja lupa-asioiden harkinnanvaraisuus heijastuvat ulkomaa-
laislainsäädännössä kaikkein selkeimmin toisaalta maasta poistamisen edellytyk-
siin, toisaalta niihin varsin laveisiin säännöksiin, jotka mahdollistavat luvan myön-
tämättä jättämisen. Ulkomaalaislaissa on säännökset viisumin (23 §) ja oleskelu-
luvan (36 §) myöntämisen yleisistä edellytyksistä, oleskeluluvan peruttamisesta 
(58 §) sekä käännyttämisestä (142 §, 148 §) ja karkottamisesta (143 §, 149 §). 
Oleskelulupa voidaan lain 36 § 2 momentin nojalla jättää myöntämättä, ”jos on 
perusteltua aihetta epäillä ulkomaalaisen tarkoituksena olevan maahan tuloa tai 
maassa oleskelua koskevien säännösten kiertäminen”. Tämän säännöksen sovel-
taminen on arkikokemuksen perusteella varsin yleistä esimerkiksi ulkomaalaisen 
solmittua avioliiton Suomen kansalaisen kanssa, mikä periaatteessa on peruste 
oleskeluluvan myöntämiselle. Soveltamiskäytäntöä olisi syytä seurata, sillä sään-
nös mahdollistaa sellaiset tilanteet, joissa ulkomaalaisen oikeus perhe- ja yksi-
tyiselämään saattaa vaarantua. Seurannan tekee kuitenkin vaikeaksi se, että hal-
linto-oikeudet julkistavat omaa ratkaisukäytäntöään hyvin vähän. Korkein hallin-
to-oikeus on myöntänyt viime vuosien aikana valitusluvan vain hyvin harvassa 
ulkomaalaislain soveltamista koskevassa asiassa.
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4.3 Turvapaikanhakijan aseman kehitys: ristiriitoja ja aaltoliikettä

Turvapaikkamenettelyn osalta on nähtävissä selkeästi ristiriitaisia kehityssuun-
tia tarkastelukaudella. Turvapaikkamenettelyä on parannettu ja kehitetty monin 
tavoin. Muutoksenhakuoikeus ja turvapaikkalautakunnan perustaminen vuonna 
1991 olivat merkittäviä edistysaskelia. Ne toivat turvapaikkapäätöksiin myös en-
tistä selkeämmän perusteluvelvollisuuden, tarpeen selvittää lähtömaiden tilannet-
ta tarkemmin ja lisätä turvapaikka-asioiden erityisosaamista. Myös turvapaikka-
menettelyä ensi asteessa on kehitetty. Ulkomaalaisvirastolla on vuoden 2004 ul-
komaalaislain nojalla nyt selkeä vastuu turvapaikkaperusteiden selvittämisestä, ts. 
turvapaikkahaastatteluiden suorittamisesta. 

Toisaalta kuitenkin turvapaikanhakijan oikeusturvaa on myös heikennetty. Turva-
paikanhakijan oikeusturvaa vahvistettiin vuoden 1991 ulkomaalaislaissa ja 1990-
luvulla tapahtuneissa uudistuksissa. Muutoksenhakuoikeus ja turvapaikkalauta-
kunnan perustaminen olivat tärkeitä uudistuksia. On kuitenkin huomionarvoista, 
että jo vuoden 1991 ulkomaalaislakiin pidettiin tarpeellisena säätää nk. nopeutet-
tu menettely perusteettomien turvapaikkahakemusten käsittelylle, vaikka turva-
paikanhakijamäärät olivat eurooppalaisessa vertailussa Suomessa hyvin pienet. 

Vaikka perus- ja ihmisoikeudet on monin tavoin sisällytetty ulkomaalaislakiin, turva-
paikkamenettelyn osalta tehty selkeä oikeusturvan heikennys vuonna 2000 toteutui 
vain vähäisin soraäänin. Voidaan kysyä, onko millään muulla oikeusalalla tapahtu-
nut niin selkeää ihmisoikeussopimusten ja kansainvälisten ihmisoikeuselinten näke-
mysten sivuuttamista kuin juuri ulkomaalaislain nopeutetun menettelyn kohdalla. 
Huomion arvoisia ovat myös ne argumentit, joilla muutos vietiin läpi, ja se massii-
vinen kielteinen tiedotus, joka ympäröi nimenomaan Slovakiasta tulleita turvapai-
kanhakijoita. 

Lisäksi erityisesti turvapaikka-asioissa nousee esiin kysymys kansainvälisen sopi-
muksen kansallisesta soveltamisesta. Pakolaissopimuksella ei ole mitään omaa yk-
silövalitusmekanismia, minkä vuoksi sopimuksen kansainvälinen soveltaminen jää 
pitkälti YK:n pakolaispäävaltuutetun UNHCR:n suositusten ja asiakirjojen varaan. 
UNHCR:lla on pakolaissopimuksen 35 artiklan turvin toimivalta valvoa sopimuk-
sen kansallista soveltamista. Pakolaissopimuksen yhtenäisen tulkinnan saavutta-
minen on näillä edellytyksillä vaikeaa. Valtioiden käytäntöjen merkitys korostuu. 
Suomessa UNHCR:n suositukset ja kansainvälinen soft law -näkökulma ei ole käy-
tännössä toteutunut erityisen hyvin ainakaan pakolaisuuden määrittämisen, eli 
turvapaikkamenettelyn osalta. Korkein hallinto-oikeus76, eduskunnan ulkoasiain-
valiokunta ja maahanmuutto- ja pakolaispoliittinen toimikunta ovat kaikki koros-
taneet erityisesti YK:n pakolaispäävaltuutetun UNHCR:n linjausten noudattamisen 
merkitystä pakolaissopimuksen soveltamisessa. 

76 KHO 1988 A 49.
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Lainsäädännön keinoin on kuitenkin ilmeisesti erittäin vaikeaa pakolaissopimuksen 
soveltamiskäytäntöihin puuttua tai sitten siihen ei ole ollut halua puuttua. Säännösten 
lisäksi kaivattaisiin määrätietoista poliittista ohjausta ja viranomaisten koulutusta tai 
sitä, että tuomioistuimet ottaisivat voimakkaasti itselleen roolin pakolaissopimuksen 
tulkitsijoina. Viranomaistoimenpiteillä on saavutettu jonkin verran tuloksia Norjassa, 
jossa pakolaissopimusta aiemmin sovellettiin samankaltaisesti kuin Suomessa eli hy-
vin harva turvapaikanhakija sai varsinaisen pakolaisaseman ja turvapaikan.

4.4 Ulkomaalaisen työntekijän aseman kehittyminen

Tarkastelukaudella on tapahtunut selvä suuntaus kohti ulkomaalaisille avautuvia 
työmarkkinoita. Lupahallintoa on asteittain yksinkertaistettu. On siirrytty pidem-
piin työlupiin, jotka myös antavat suuremmat mahdollisuudet vaihtaa työnanta-
jaa. Osa ulkomaalaisten työstä on mahdollista ilman työvoimapoliittista harkintaa, 
esimerkiksi maatalous, marjanpoiminta ja turkistarhaus. Turvapaikanhakijalle on 
myös annettu mahdollisuus työntekoon kolmen kuukauden maassa oleskelun jäl-
keen. Myös ulkomaalaisen työntekijän kohdalla muutoksenhakuoikeutta on laa-
jennettu, ja ulotettu valitusoikeus myös  työnantajaan. Ulkomaalaisen työntekijän 
on nyt mahdollista kahden vuoden maassa oleskelun jälkeen muuttaa oleskelulu-
pansa pysyväisluonteiseksi, jos hän on tullut maahan tilapäisluonteisella luvalla. 

Ulkomaalaisten työntekijöiden työnantajia valvotaan kuitenkin varsin tarkasti, ja vuo-
den 2004 ulkomaalaislaissa työnantajille säädettiin varsin laaja ja tarkka ilmoitusvel-
vollisuus käyttämästään ulkomaisesta työvoimasta. Erikoista on, että tämä ilmoitus-
velvollisuus koskee kaikkia ulkomaalaisia työntekijöitä, myös esimerkiksi kymmenen 
vuotta maassa asunutta henkilöä, jolla on pysyvä oleskelulupa. Tämä rajaus oli ilmei-
sen tärkeä erityisesti ammattiyhdistysliikkeelle. 

5 Johtopäätökset

5.1 ”Maahanmuuton portit” muuttumassa

Ruotsalainen tutkija Thomas Hammar on hahmotellut valtioiden maahanmuut-
topolitiikkaa siten, että ne sääntelevät ulkomaalaisten maahan tuloa ja maassa 
oleskelua kolmella peräkkäisellä portilla.77 Ensimmäisellä portilla valtiot sääntele-
vät ulkomaalaisten maahantuloa. Toisella portilla valtiot ottavat kantaa pysyvän 
oleskeluluvan myöntämiseen. Kolmannella portilla ne päättävät kansalaisuuden 
myöntämisestä, jolloin samalla ulkomaalainen poistuu maahanmuuttopolitiikan 
sääntelyn piiristä. Outi Lepola totesi tutkimuksessaan, että kun ulkomaalainen on 

77 Selostettu: Lepola, s. 28–38.
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saanut luvan tulla Suomeen ja oleskella täällä, hänen on verrattain helppo saada 
pysyvä oleskelulupa sekä myöhemmin kansalaisuus.

Tilanteessa saattaa kuitenkin olla tapahtumassa muutos jokaisen portin kohdalla.

Ensimmäisen portin, ts. ulkomaalaisten maahantulon, kohdalla on nähtävissä se 
kehityspiirre, että suhtautuminen humanitaariseen maahanmuuttoon, ennen kaik-
kea turvapaikan hakuun, sekä työvoiman maahanmuuttoon ovat selkeästi eriyty-
mässä. Nyt keskustelua käydään jo aktiivisesta työvoiman rekrytoinnista ulkomail-
ta, esimerkiksi Kiinasta ja Intiasta. Näin työryhmän ehdotuksessa valtioneuvoston 
maahanmuuttopoliittiseksi  linjaukseksi vuodelta 2005.78 Toisaalta laajoja turvapai-
kanhakijaryhmiä leimataan turvapaikkamenettelyn väärinkäyttäjiksi. Vaikka turva-
paikkamenettelyä, jossa hakemuksen ihmisoikeussopimusten mukainen käsittely 
turvataan, voidaan pitää eräänlaisena maahanmuuton humanitaarisena miniminä 
ja vähimpänä mitä Suomelta voidaan edellyttää, suuntauksena on 2000-luvulla 
selkeästi käytännössä ollut hakijoiden oikeuksien heikentäminen tässä menette-
lyssä. Tästä ovat osoituksena ensinnäkin vuonna 2000 käyttöön otetut säännökset 
nopeutetulle turvapaikkamenettelylle sekä toiseksi vuonna 2005 käyttöön otettu 
laaja B-oleskelulupien myöntäminen. Myöskään esimerkiksi korkeimman hallinto-
oikeuden kannanotto ratkaisussa 1988 A 49, jossa KHO korosti YK:n pakolaispää-
valtuutetun linjausten soveltamista turvapaikka-asioissa, ei ole löytänyt käytän-
nön muotoa Ulkomaalaisviraston tai sen edeltäjän Ulkomaalaiskeskuksen käytän-
nöissä. Tilanne on pikemmin päinvastainen. Vaikka YK:n pakolaispäävaltuutettu 
edelleen katsoo, että Somaliasta saapuneiden turvapaikanhakijoiden tulee nauttia 
kansainvälistä suojelua79, Ulkomaalaisvirasto katsoo linjauksessaan, että Somalian 
tilanne ei ole sellainen, että se yleisesti ottaen oikeuttaisi kansainväliseen suoje-
luun.80 Näyttäisi siltä, että muiden EU-maiden käytännöt ohjaavat tällä hetkellä 
kotimaista ratkaisukäytäntöä voimakkaammin kuin YK:n periaatteet.

Vuoden 2004 ulkomaalaislaissa toinen portti eli mahdollisuus pysyvään oleske-
lulupaan, siirtyi kauemmaksi ulkomaalaisen maahantulosta: pysyvä oleskelulupa 
voidaan nyt myöntää neljän vuoden yhtäjaksoisen maassa oleskelun jälkeen, kun 
määräaika aiemmin oli kaksi vuotta. Muutosta perusteltiin lähinnä muiden EU-
maiden käytännöllä, ja muutoksesta käytiin yllättävän vähän keskustelua edus-
kunnassa.

Samalla suuntauksena näyttää olevan laajamittaisempi tilapäisten oleskelulupien 
(statusmerkintä B) myöntäminen. Tämä koskee erityisesti turvapaikanhakijoita, 
joille on aikaisemmin yleensä myönnetty pysyväisluonteinen oleskelulupa. Vuoden 
2005 aikana Ulkomaalaisvirasto teki yllättävän linjauksen, jonka perusteella se ryh-
tyi myöntämään oleskelulupia ”maasta poistumisen tilapäisen estymisen vuoksi” 

78 Työryhmäehdotus valtioneuvoston maahanmuutto- ja pakolaispoliittiseksi linjaukseksi, 2005.
79 UNHCR marraskuu 2005.
80 Ulkomaalaisvirasto 2005.
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varsin suurille ryhmille turvapaikanhakijoita Afganistanista, Irakista ja Somaliasta. 
Myös joissakin yksittäisissä tilanteissa Ulkomaalaisvirasto on myöntänyt tilapäisen 
luvan henkilölle, jonka oleskelu selvästi vaikuttaisi olevan pysyväisluonteista.

Muutos on sikäli merkittävä, että pohjoismaisessa maahanmuuttopolitiikassa on pe-
rinteisesti painotettu maahanmuuttajien integroitumista yhteiskuntaan ja mahdolli-
suutta kokea uusi kotimaa juuri kotina. Kontrastina on usein nostettu esiin esimerkiksi 
Saksa, jossa vierastyöläiset ovat saattaneet asua tilapäisillä luvilla vuosikymmeniä 
ilman mahdollisuutta perheenyhdistämiseen tai varsinaiseen asettumiseen maahan. 
On vielä liian aikaista arvioida, onko kyseessä pidempiaikainen ja selkeä muutos.

Syitä tälle mahdolliselle muutokselle on vaikea arvioida. Ainakin turvapaikanhakijoi-
den kohdalla on mahdollista, että tilapäisillä oleskeluluvilla pyritään vähentämään 
perheenyhdistämisiä. Ulkomaalaisvirasto ja sisäasiainministeriö ovat toistuvasti 
nostaneet esiin ongelmana turvapaikan tai oleskeluluvan suojelun tarpeen perus-
teella oleskeluluvan saaneiden henkilöiden mahdollisuuden perheenyhdistämiseen. 
Tilapäisen oleskeluluvan myöntäminen pysyväisluonteisen sijaan antaa myös viran-
omaisille laajemman mahdollisuuden harkita uudestaan oleskeluluvan edellytyksiä 
jatkolupaa myönnettäessä.

Käytännössä tilapäisluonteisen oleskeluluvan saaneen henkilön asema on Suomessa 
hankala. Esimerkiksi asumisperusteinen sosiaaliturva koskee lähtökohtaisesti niitä 
ulkomaalaisia, joilla on Suomessa kotipaikka, ts. heidät on rekisteröity väestörekiste-
riin jonkin kunnan asukkaaksi. Lähtökohtaisesti B-luvan saaneita henkilöitä ei rekis-
teröidä kunnan asukkaiksi. Tätä tilannetta ei voida pitää tyydyttävänä, jos Suomeen 
tulevaisuudessa saapuu enemmän ulkomaalaisia työntekijöitä, joilla ei nykylain-
säädännön mukaan esimerkiksi ole mahdollisuutta terveyskeskusten palveluihin tai 
lasten päivähoitoon. 

Toisaalta ulkomaalaislain muutoksella helpotettiin edellytyksiä muuttaa tilapäisluon-
teinen oleskelulupa pysyväisluonteiseksi kahden vuoden maassa oleskelun jälkeen. 
Yleensäkin mahdollisuutta muuttuneiden olosuhteiden huomioimiseksi parannettiin 
laissa. Esimerkiksi ulkomaalaisten opiskelijoille avattiin mahdollisuus jäädä työnte-
kijöinä Suomeen opintojensa päätyttyä.

Vuoden 2004 ulkomaalaislain valossa näyttäisi siltä, että maahanmuuttopolitiikan 
portit ovat muuttumassa suhteessa toisiinsa: maahantuloa saatetaan helpottaa 
ainakin työvoiman osalta, mutta pysyväisluonteisen  oleskeluluvan myöntäminen 
jo maassa oleskelun alusta lähtien,  ja siten asettuminen vakituisesti asumaan 
Suomeen olisi muuttumassa vaikeammaksi. On tarpeen kysyä, mikä vaikutus täl-
laisella kehityksellä on ulkomaalaisten perus- ja ihmisoikeuksiin. On esimerkiksi 
syytä pohtia, tulisiko Suomessa asuvan henkilön määritelmää muuttaa niin, että 
asumisperusteiset kunnalliset palvelut ja sosiaaliturva kattaisivat myös heidät. 
Yleisemmin olisi syytä käydä laajempaa ja tietoista keskustelua siitä, miten tule-



298

vaisuudessa turvataan maahanmuuttajaväestön perusoikeudet ja mahdollisuudet 
kotoutua.

Vuoden 2003 kansalaisuuslain vaikutukset eivät vielä ole näkyvissä kolmannen 
portin eli kansalaisuuden myöntämisen kehityksessä. Vuoden 2003 kansalaisuus-
laissa pidennettiin asumisaikaedellytystä viidestä vuodesta kuuteen vuoteen, mut-
ta muutettiin toisaalta osittain asumisajan laskentatapaa myönteiseksi Suomen 
kansalaisten perheenjäsenille, pakolaisille ja EU-maiden kansalaisille. Samalla kui-
tenkin tiukennettiin kielitaitovaatimusta. Erityisesti lain säännökset kielitaitovaati-
muksista ovat herättäneet kysymyksiä maahanmuuttajien keskuudessa, ja myös 
oikeuslaitoksessa.81 

5.2 Lainsäädännön rajat ja ulkomaalaisen oikeudet

Ulkomaalaislainsäädäntö muodostaa vain osan maahanmuuttopolitiikan kokonai-
suudesta. Ehkä juuri Suomelle leimallista on ollut, että maahantuloa pyritään mel-
ko voimakkaasti säätelemään lainsäädännön ulkopuolisin keinoin ja myös Suomen 
rajojen ulkopuolella. Erityisesti Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen Suomi on erit-
täin aktiivisesti tehnyt yhteistyötä Venäjän ja Viron rajanvalvonnan kanssa.82 

Viisumipolitiikallaan Suomi on myös onnistunut rajoittamaan maahantuloa. Suomi 
päätti esimerkiksi Balkanin sotien aikana, että se ei hyväksynyt valtioseurantoa 
Bosnia-Hertsegovinan osalta, jolloin Suomen aikoinaan tekemä viisumivapausso-
pimus Jugoslavian kanssa olisi ollut voimassa. Bosnia-Hertsegovinan kansalaisilla 
oli Ruotsista poiketen viisumipakko Suomeen, ja turvapaikanhakijamäärät jäivät 
siten hyvin pieniksi. Suomi tehosti näitä toimiaan lähettämällä rajanvalvontavirka-
miehiä Puolan satamiin valvomaan matkustusasiakirjojen tarkastamista.

Nämä toimet tapahtuvat pitkälle poliittisen päätöksentekojärjestelmän ja erityi-
sesti julkisen keskustelun ulkopuolella. Suomen ulkomaalaislainsäädännössä on 
tapahtunut monia myönteisiä kehityspiirteitä ulkomaalaisten oikeuksien ja kan-
sainvälisen liikkuvuuden parantamiseksi, mutta lainsäädäntöä on myös heiken-
netty – ja lisäksi on säätelemättömiä alueita, joilla Suomi voi ilman lainsäädäntöä 
merkittävästi vaikuttaa ulkomaalaisten maahantuloon ja määrään ilman parla-
mentaarista kontrollia. 

Osittain tämä tilanne saattaa johtua siitä, että ulkomaalaisasiat ovat kaikesta huo-
limatta varsin spesifi nen ja pienikin hallinnon osa. Suomen ulkomaalaisväestö on 
pieni, ja ehkä siksi se henkilöpiiri, joka on henkilökohtaisesti kosketuksissa maa-
hanmuuton ja sen hallinnon kanssa, on verrattain suppea. Ulkomaalaisista kaik-

81 Esim. Vaasan hallinto-oikeuden presidentin Pekka Kainlaurin haastattelu, Pohjalainen 6.12.2005.
82 Kts. Lepola, s. 78–81.
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kein haavoittuvimmassa asemassa olevat turvapaikanhakijat ovat vielä harvalu-
kuisempia, ja heidän mahdollisuutensa nostaa esiin ongelmiaan jäävät pitkälti 
kansalaisjärjestöjen, oikeusavustajien ja yksittäisten aktiivien varaan. Sen sijaan 
väestön valtaosan mielikuvissa ulkomaalaiset ja turvapaikanhakijat arvioidaan to-
dennäköisesti huomattavasti laajemmaksi ryhmäksi ja suuremmaksi ongelmaksi 
kuin mille todelliset lukumäärät antavat aihetta. Tutkimustoimintaa on myös maa-
hanmuuttokysymysten alueella melko vähän, erityisesti oikeustieteessä.

Syvällisemmät kansainväliset vertailut, huolellisempi perusoikeuksien käsittely ul-
komaalaislainsäädännön valmistelussa ja parempi kokonaiskäsitys lainsäädännön 
ongelmista käytännön ulkomaalaishallinnossa sekä nykyistä avoimempi, monipuo-
lisempi keskustelu maahanmuuton periaatteista ja taustaoletuksista antaisivat pa-
remmat lähtökohdat tulevaisuudessa lainsäädännölle, jossa perusoikeudet huo-
mioidaan entistä paremmin. Ehkä aika olisi jälleen kypsä laajat piirit kokoavalle 
maahanmuutto- ja pakolaispoliittiselle toimikunnalle.
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KAIJUS ERVASTI: SIVIILIPROSESSILAINSÄÄDÄNNÖN 
KEHITYSLINJOJA 1985–2005

1 Johdanto

Prosessioikeudelliset säädökset ovat kansalaisten oikeuksien kannalta keskeistä 
lainsäädäntöä, vaikka ne sisältävätkin suurelta osin menettelysääntöjä sekä vi-
ranomaisten asemaa ja toimivaltaa koskevia säännöksiä. Prosessioikeus sisältää 
muun muassa tuomioistuimia ja tuomioistuinmenettelyä sekä ulosottoa ja mak-
sukyvyttömyyttä koskevia säännöksiä. Prosessioikeutta ja erityisesti siviilipro-
sessia on uudistettu voimakkaasti viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana. 
Pelkästään oikeudenkäymiskaarta on muutettu vuosien 1985–2005 välisenä aika-
na kaikkiaan 45 eri lakimuutoksella. Erityisesti 1990-luvulla suuria muutoksia on 
tehty paljon. 

Sekä siviili- että rikosprosessi samoin kuin hallintoprosessi ja hovioikeusmenettely 
uudistettiin 1990-luvulla. Myös oikeusapujärjestelmää, oikeudenkäyntikuluja,  
syyttäjä laitosta, tuomareiden nimittämistä ja rangaistusmääräysmenettelyä kos-
kevia säännöksiä on uudistettu. Kesäkuussa 2002 tuli voimaan uusi oikeusapulaki. 
Siviiliprosessia koskevat uudet muutokset tulivat voimaan vuoden 2003 alusta. 
Oikeudenkäynnin julkisuutta koskevat uudet säädökset ovat eduskunnan käsi-
teltävänä. Myös summaaristen asioiden käsittelyä ollaan uudistamassa. Vuoden 
2006 alusta otettiin yleisissä tuomioistuimissa käyttöön kokonaan uusi oikeusinsti-
tuutio, tuomioistuinsovittelu. Samalla yleinen yhteiskunnallinen ja lainsäädännölli-
nen ympäristö on muuttunut runsaasti. Voi sanoa, että koko prosessioikeus, pro-
sessuaalinen lainsäädäntö sekä tuomioistuinten toiminta on kokenut voimakkaan 
murroksen viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana.

Tässä katsauksessa keskitytään alioikeuksia ja siviiliprosessia koskeviin muutos-
tendensseihin viimeisen kahdenkymmenen vuoden ajalta. Tarkastelun kohteena 
on lainsäädännön ja lainvalmistelun laatu. Huomiota kiinnitetään sääntelyn ta-
voitteisiin ja syihin, sääntelyhankkeiden organisointiin, vaikutusten ennakointiin 
ja jälkikäteiseen seurantaan sekä uudistusten käsittelyyn eduskunnassa. Yleisellä 
tasolla tarkastellaan valittuja sääntelystrategioita sekä muutosten taustalla olevia 
ideologisia ja yhteiskunnallisia muutoksia. 

Kovin yksityiskohtainen muutosten kuvailu ei ole tässä mahdollista, joten kehitystä 
pyritään kuvamaan joidenkin keskeisimpien sääntelymuutosten ja sääntelyehdo-
tusten avulla. Tarkastelun kohteeksi onkin otettu 1) alioikeusuudistus 1987–1993, 
2) alioikeusuudistuksen jälkeen – ja osin sen ongelmien korjaamiseksi – tehdyt 
muutokset (vuoden 1999 oikeudenkäyntikulu-uudistus ja vuoden 2003 siviilipro-
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sessiuudistus sekä oikeusapu-uudistukset 1998 ja 2002) ja 3) vuoden 2006 alusta 
käyttöön otettavaa tuomioistuinsovittelua koskeva uudistus.1

2 Alioikeusuudistus 1987–1993

2.1 Uudistuksen tausta

Joulukuun 1. päivänä 1993 lopullisesti voimaan tullutta alioikeusuudistusta on 
kutsuttu 1900-luvun merkittävimmäksi prosessioikeudelliseksi uudistukseksi. 
Uudistuksessa oli kolme keskeistä osaa: 1) alioikeuksien yhtenäistäminen 2) sivii-
liprosessin uudistaminen ja 3) oikeudenkäyntikuluja koskevien säännösten muut-
taminen.2 

Alioikeuksien uudistamista koskevia hankkeita on ollut vireillä jo noin sadan vuo-
den ajan. Etenkin 1900-luvun alkupuolella tehtiin useita ehdotuksia oikeuden-
käyntilaitoksen uudistamiseksi, mutta nämä ehdotukset eivät johtaneet kokonais-
uudistuksiin, ja sotien jälkeen siirryttiin osittaisuudistusten tielle. Alioikeuksien 
uudistamiseen ryhdyttiin laajemmin jälleen 1960-luvun loppupuolelta lähtien ja 
etenkin 1970- ja 1980-luvuilla alioikeuksien uudistamista valmisteltiin lukuisissa 
oikeusministeriön työryhmissä.3 Alioikeusuudistuksen yhtäjaksoinen lainvalmistelu 
kesti yli 20 vuotta.

Tuomioistuinlaitosta alettiin arvostella 1960-luvun loppupuolelta lähtien yhteiskun-
nallisen radikalisoitumisen myötä. Erityisesti Raimo Blomin väitöskirja ”Luottamus 
oikeuslaitokseen” herätti laajasti keskustelua oikeuslaitoksen tilasta. Blom totesi, 
että suuri osa suomalaisista ei luota oikeudenkäytön tasapuolisuuteen. Hänen 
mukaansa ennen kaikkea virka-aseman ja yhteiskunnallisen aseman katsottiin 
vaikuttavan saatuun kohteluun. Keskustelu sai laajempia ulottuvuuksia, kun ta-
savallan presidentti Urho Kekkonen jatkoi keskustelua Lakimies-lehdelle 3.9.1970 
antamassaan 70-vuotispäivähaastattelussaan. Kekkonen myönsi luottamuspulan 
olemassaolon ja katsoi muun muassa tuomareiden asenteiden ja arvomaailman 
olevan vieraita kansalle. Hän viittasi lausunnossaan myös Blomin väitöskirjaan. 
Kekkonen kritisoi laajemminkin lakimiehiä, lainvalmistelua ja juridiikkaa, joita hän 
piti konservatiivisina. Hän korosti myös sitä, että suuri osa tuomioistuinjuristeis-
ta oli lähtöisin virkamiehistön tai akateemisen koulutuksen saaneiden kodeista. 
Valtioneuvosto ryhtyi pian Kekkosen puheen jälkeen toimiin tuomioistuinlaitoksen 
uudistamiseksi.4

1 Liitetaulukossa 1 on esitetty joitain siviiliprosessuaalisen sääntelyn keskeisiä piirteitä tiivistetysti.
2 Rikosprosessi uudistettiin myös vuonna 1997, mutta sitä ei käsitellä tässä yhteydessä.
3 Ks. alioikeusuudistuksesta Virolainen 1994 ja Lappalainen 1996.
4 Kansanvallasta ja sen toteutumisesta lainkäytössä... Ks. myös esim. Ervasti & Pajuoja, 142–156.
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Valtioneuvoston selonteko 1971. Toukokuussa 1971 valtioneuvosto antoi eduskun-
nalle selonteon tuomioistuinuudistuksesta. Selonteossa katsottiin, että tuomiois-
tuinlaitos ja oikeudenkäyntimenettely olivat jääneet jälkeen muusta yhteiskunnal-
lisesta kehityksestä. Syyksi jälkeenjääneisyydelle nähtiin se, että oikeuslaitoksen 
uudistaminen oli pitkään koettu poliittisesti mielenkiinnottomaksi asiaksi. Yhtenä 
keskeisenä tavoitteena selonteossa esitettiin yhtenäisen alioikeusjärjestelmän 
luominen. Tuomioistuimen keskeiseksi tehtäväksi nähtiin oikeusturvan antaminen 
kansalaisille. Lisäksi korostettiin muun muassa tuomioistuinten riippumattomuut-
ta. Selonteossa nähtiin tarpeelliseksi myös syyttäjälaitoksen, hovioikeusmenette-
lyn ja oikeusaputoiminnan kehittäminen.5

Oikeuslaitostoimikunta 1971. Joulukuussa 1971 valmistui oikeusministeriön aset-
taman oikeuslaitostoimikunnan mietintö, joka synnytti jälleen laajan, aina näihin 
päiviin asti kestäneen keskustelun siitä, millä tavoin oikeuslaitosta tulisi kehittää.6 
Mietinnössä lähdettiin siitä, että lain soveltaminen on merkittävää yhteiskunnallista 
vallankäyttöä. Keskeisenä kysymyksenä nähtiin kansalaisten oikeusturva ja tasa-
arvo suhteessa vallankäyttäjiin. Mietinnössä korostettiin vallankäytön kontrollin 
merkitystä oikeuslaitoksessa ja yhteiskunnassa yleisemminkin. Katsottiin myös, 
ettei oikeuslaitoksen harjoittamaa kontrollia koeta tasapuoliseksi kansalaisten 
keskuudessa. Kokonaisuudessaan mietinnön mukaan ”yhteiskunnallisten muutos-
ten on voitava heijastua myös muutoksina oikeuslaitoksessa” ja tässä yhteydessä 
viitattiin yhteiskunnan yleiseen demokratisoitumisprosessiin. Toimikunnan työstä 
käytiin laaja keskustelu ja kritiikissä katsottiin, että toimikunta oli koottu yksipuo-
lisesti vain vasemmistolaisista juristeista. Mietintöä pidettiin hyvin ideologisena ja 
abstraktina. Tuomarien nimitysten siirtämistä poliittisille päätöksentekoelimille ja 
tuomarinvirkojen määräaikaisuutta kritisoitiin erityisesti.7

Oikeusministeriön työryhmät 1972–1989. Alioikeusuudistusta valmistelemaan 
asetettiin 1970- ja 1980-luvuilla lukuisia työryhmiä sekä erillinen projektiorgani-
saatio. Näitä työryhmiä olivat alioikeuksien yhtenäistämistyöryhmä 1972–1973, 
oikeudenkäyntimenettelyn ja tuomioistuinlaitoksen uudistamista suunnitteleva 
työryhmä 1975–1976, yhden tuomarin istuntoa ja riita-asiain valmistelua selvit-
tävä työryhmä 1978–1980, alioikeuksien yhtenäistämistyöryhmä 1981 ja oikeu-
denkäyntimenettelyn uudistamistyöryhmä 1989. Työryhmissä oli oikeusministe-
riön lainvalmistelijoita ja virkamiehiä sekä tuomareita. Sen sijaan muita tahoja ei 
niihin nimetty.8

5 Yhteenveto selonteosta ja eduskuntakeskustelusta on oikeuslaitostoimikunnan mietinnön liitteenä. 
KM 1971:B 112, s. 128–154.

6 KM 1971: B 112.
7 Ks. oikeuslaitoksesta käytyä keskustelua teoksissa Tuomioistuinuudistus – millainen? sekä Oikeus 

ja politiikka.
8 Ks. Ervasti 1997a, s. 3–12.
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Alioikeusuudistuksessa kyse oli laajasta kokonaisuudistuksesta, jonka keskei senä 
yhteiskunnallisena taustatekijänä oli pyrkimys modernisoida suomalainen tuo-
mioistuinlaitos ja oikeudenkäyntimenettely. Välittömän sysäyksen uudistukselle 
antoi yhteiskunnan radikalisoituminen ja Kekkosen oikeuslaitoslausunto vuonna 
1970 sekä sitä seurannut oikeuslaitostoimikunnan mietintö ja valtioneuvoston 
selon teko. Aina oikeuslaitostoimikunnan mietinnöstä 1990-luvun alkupuolelle asti 
– jolloin uudistuksen lopullisesti tulivat voimaan – uudistusehdotuksissa esiintyy 
näkemys siitä, että oikeudenkäytön tulisi olla nopeaa, varmaa ja halpaa. Samalla 
on kritisoitu sitä, ettei voimassa oleva järjestelmä täytä riittävästi näitä ehtoja. 
Etenkin 1970-luvun alkupuolen mietinnöissä on korostettu oikeusturvanäkökohtia 
ja oikeudensaantimahdollisuuksia. Tehokkuusnäkökohdat taas nousivat koroste-
tummin esiin 1980-luvulta lähtien. Esikuvana lopullisessa uudistuksessa oli eten-
kin ruotsalainen järjestelmä.

Eduskunta hyväksyi jo vuonna 1987 lain yhtenäiseen alioikeuteen siirtymisestä 
(L 354/1987). Vuonna 1991 vahvistettiin siviiliprosessimenettelyä koskeva sääntely 
(L 1052–1067/1991). Voimaanpanoesitys hyväksyttiin vuonna 1992 (L 1417/1992, 
591/1993) ja uudistus tuli voimaan vuoden 1993 lopussa.

2.2 Alioikeusuudistuksen sisältö ja tavoitteet

Alioikeusuudistuksessa koko suomalainen tuomioistuinlaitos sekä siviiliprosessi 
uudistettiin perusteellisesti. Suomeen luotiin moderni länsimainen tuomioistuin-
menettely, jolla korvattiin alun perin 1700-luvulta peräisin oleva järjestelmä. Kyse 
oli siis huomattavan suuresta lakiuudistuksesta.

Entisten kihlakunnan- ja raastuvanoikeuksien tilalle luotiin yhtenäiset käräjäoi-
keudet koko maahan. Alioikeuksien yhtenäistämistä perusteltiin uudistukses-
sa sillä, ettei kahden erilaisen alioikeuden säilyttämiselle ollut enää perusteita.9 
Keskeisenä tavoitteena alioikeuksien yhtenäistämistä koskevan hallituksen esityk-
sen mukaan oli myös ”säilyttää luottamusmiesten osallistuminen lainkäyttöön”. 
Lautamiesjärjestelmän katsottiin edistävän oikeudenkäytön julkisuutta sekä lisää-
vän luottamusta tuomioistuimia kohtaan. Poikkeuksellisesti kuitenkin kolmen tuo-
marin kokoonpano katsottiin tarpeelliseksi eräissä riita-asioissa, ”joissa pääpaino 
on usein oikeudellisissa kysymyksissä”. Tuomioistuimen erilaisia kokoonpanoja 
taas perusteltiin sillä, että kaikkien asioiden käsittely ”täysilukuisessa kokoonpa-
nossa” on kallista ja joustamatonta. 

Oikeudenkäyntimenettely uudistettiin perusteellisesti. Oikeudenkäynti jaet-
tiin suulliseen valmisteluun, kirjalliseen valmisteluun ja pääkäsittelyyn. Samalla 
menettelystä tehtiin suullista, välitöntä ja keskitettyä. Riidattomat velkomus asiat 

9 Ks. HE 28/1986 vp, s. 3–5.
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siirrettiin ratkaistavaksi kirjallisessa valmistelussa kansliahenkilökunnan avulla ja 
aiemmin käytössä olleet maksamismääräys- ja lainhakumenettely kumottiin. Lakiin 
otettiin myös määräykset, joiden mukaan tuomarin tuli selvittää onko asiassa 
sovinnon mahdollisuuksia sekä pyrkiä edistämään sovinnollista ratkaisua. Aiempi 
menettely oli ollut suullis-pöytäkirjallista ja sille oli tyypillistä lukuisat lykkäykset 
ja kirjelmien vaihdot.

Oikeudenkäyntimenettelyn uudistamista koskevassa hallituksen esityksessä me-
nettelyuudistuksen keskeiseksi tavoitteeksi esitettiin oikeusturvan parantaminen.10 
Oikeusturvan katsottiin parantuvan sitä kautta, että oikeudenkäyntimenettely olisi 
suullista, välitöntä ja keskitettyä. Mahdollisuudet tällaiseen oikeudenkäyntimenet-
telyyn hallituksen esityksen mukaan voitiin luoda jakamalla menettely valmiste-
luun ja pääkäsittelyyn. Esityksen mukaan oikeudenkäynnin suullisuus, välittömyys 
ja keskitys eivät ole sinänsä itseisarvoja, vaan niiden avulla pyritään luomaan mah-
dollisimman hyvät takeet ”aineellisesti oikean ratkaisun saavuttamiselle”. Lisäksi 
esityksen tavoitteissa korostettiin, että ratkaisut olisi tehtävä mahdollisimman 
nopeasti ja ettei menettelystä saisi aiheutua suhteettoman suuria kustannuksia.

Oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevia säännöksiä ankaroitettiin.  Hallituksen 
esityksen tavoitteena oli, että voittanut osapuoli saisi aikaisempaa useammin täy-
den korvauksen oikeudenkäyntikuluistaan. Esityksen mukaan täysimääräinen 
kulujen korvausvelvollisuus vähentää aiheettomia oikeudenkäyntejä sekä vaikut-
taa käyttäytymiseen oikeudenkäynnissä siten, ettei oikeudenkäyntiä tarpeetto-
masti pitkitetä. Tämä puolestaan edistää suullisuuden, välittömyyden ja keskittä-
misen toteutumista.11

Alioikeusuudistus sisälsi myös muita muutoksia ja uudistuksia. Kokonaisuudessaan 
alioikeusuudistuksen keskeinen tavoite oli parantaa kansalaisten oikeusturvaa 
sekä toisaalta tehostaa ja nopeuttaa käsittelyä. Alioikeusuudistuksella oli siis usei-
ta tavoitteita, jotka olivat jossain määrin erisuuntaisia, jolloin yhden maksimoimi-
nen edellyttää toisesta tinkimistä. Nopeus, tehokkuus, edullisuus ja oikeusturva 
eivät yksiselitteisesti osoita aina samaan suuntaan. Esimerkiksi ”aiheettomien oi-
keudenkäyntien vähentäminen” saattaa vaikuttaa epäedullisesti oikeusturvan tai 
oikeussuojan saamisen kannalta.

Lakivaliokunta teki lukuisia muutoksia alioikeusuudistusta koskeviin hallituksen 
esityksiin. Lakivaliokunta edellytti, että siviiliprosessiuudistusta on seurattava. 
Valiokunta toi myös esiin, että lukuisten osittaisuudistusten myötä oikeudenkäy-
miskaaren systematiikka ei ole enää looginen ja että jatkovalmistelussa tähän 
on kiinnitettävä huomiota. Lakivaliokunta ei myöskään yhtynyt hallituksen esityk-
sen käsitykseen, ettei uudistus vaadi lisää voimavaroja. Valiokunta korosti riittä-

10 HE 15/1990 vp.
11 HE 191/1993 vp.
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viä henkilö-, tila- ja laiteresurssien myöntämistä alioikeuksille.12 Tuomarien nimit-
tämisjärjestelmän uudistamista koskevassa hallituksen esityksessä vuonna 1986 
ehdotettiin myös Suomen hallitusmuodon muuttamista.13 Lakivaliokunta muutti 
kuitenkin teknisesti esitystä kuultuaan perustuslakivaliokuntaa. Syynä tähän oli 
se, että Suomen hallitusmuoto oli säädetty muuttumaan vuoden 1988 alusta ja 
tuomarien nimittämisjärjestelmää koskevat muutokset oli tarkoitus tulla vasta sen 
jälkeen voimaan.14 

2.3 Uudistuksen vaikutukset tavoitteidensa valossa

Alioikeusuudistuksen vaikutuksia alettiin seurata välittömästi uudistuksen jälkeen 
Oikeuspoliittisessa tutkimuslaitoksessa. Uudistuksen toteutuneista vaikutuksista 
on saatu runsaasti tietoa ja se on vaikuttanut myös korjaustoimenpiteisiin ja lain-
säädäntömuutoksiin, joilla havaittuihin ongelmiin on pyritty tarttumaan.15 Voikin 
sanoa, että alioikeusuudistuksen vaikutuksia on seurattu poikkeuksellisen laajasti 
ja kattavasti.

Tarkasteltaessa alioikeusuudistuksen vaikutuksia tavoitteidensa valossa havaitaan, 
että uudistuksen tavoitteet ovat toteutuneet vain osittain. Lisäksi uudistuksella on 
ollut sivu- ja haittavaikutuksia, joita ei kaikilta osin ole kyetty ennakoimaan. Näin 
ollen tutkimuksen havainnot täsmäävät vastaavanlaisten tutkimusten havaintoi-
hin muuallakin. Uudistuksen vaikutuksia voidaan tarkastella jakamalla vaikutukset 
tavoitteiden mukaisiin ”myönteisiin” vaikutuksiin sekä ainakin jostain näkökul-
masta ”kielteisiin” vaikutuksiin. Keskeisiä vaikutuksia voidaan havainnollistaa seu-
raavasti:

Tavoitteen mukaiset ”myönteiset” vaikutukset
1) Yhtenäinen alioikeusjärjestelmä on aikaisempaa järjestelmää selkeämpi 

kansalaisten ja hallinnon kannalta.
2) Asioiden valmistelu johtaa parempaan valmistautumiseen ja asioiden pe-

rusteellisempaan käsittelyyn.
3) Voittaja saa aikaisempaa useammin täyden korvauksen kuluistaan.
4) Sovinnot lisääntyivät
5) ”Aiheettomat” oikeudenkäynnit ovat ilmeisesti vähentyneet.
6) Tuomioiden perustelut ovat aikaisempaa parempia.

12 LaVM 16/1990 vp.
13 HE 29/1986 vp.
14 LaVM 12/1986 vp.
15 Ks. Ervasti 1994, Ervasti 1997a, Ervasti 1997b, Jaakkola & Vuorinen 1997, Ervasti 1998b, de 

Godzinsky & Ervasti 1999, de Godzinsky 2000, Ervasti & Kallioinen 2003, Ervasti 2004 ja Ervasti 
2005b.
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Jostain näkökulmasta kielteiset vaikutukset
1) Maallikoiden merkitys riita-asioiden käsittelyssä väheni
2) Kolmen tuomarin kokoonpanossa riita-asioita ratkaistaan vain erittäin har-

voin.
3) Oikeudenkäyntikulujen markkamäärä kasvoi ja oikeudenkäyntikuluriski 

kasvoi.
4) Yksityishenkilöiden mahdollisuudet ajaa riitaa oikeudessa vähenivät.
5) Käsittelyajat pitenivät monissa tapauksissa.
6) Alioikeuksien käytäntö on ollut joiltain osin epäyhtenäistä

Kuten edellä olevasta listasta havaitaan, on usein näkökulmasta kiinni, tarkastel-
laanko joitain vaikutuksia myönteisinä vai kielteisinä. Tuomioistuimen työn kan-
nalta voi olla joiltain osin positiivista, ettei kaikkia mahdollisia juttuja tuoda tuo-
mioistuimiin. Tällöin juttujen vähenemistä voidaan tarkastella tavoiteltuna myön-
teisenä vaikutuksena. Toisaalta asiaa voidaan tarkastella kansalaisten kannalta 
ja oikeuden saantimahdollisuuksien eli ”Access to Justice” -näkökulmasta. Tällöin 
prosessikynnyksen nousu ja tuomioistuimiin pääsyn vaikeutuminen näyttäytyvät 
kielteisessä valossa. Samalla tavoin sovintojen lisääntyminen voidaan nähdä jois-
tain konfl iktiteoreettisista näkökulmista käsin positiivisena vaikutuksena, mutta 
legalistisista lähtökohdista voi esittää epäilyjä siitä, kuinka tasapuolisesti oikeus-
turva toteutuu vähemmän virallisessa menettelyssä.

Tuomioistuimissa käsiteltyjen riitojen määrä kääntyi laskuun ja juttumäärät al-
koivat vähentyä hyvin jyrkästi samaan aikaan, kun alioikeusuudistus toteutettiin. 
Juttumäärien vähentyminen johtuu suurelta osin siitä, että 1990-luvun alkupuo-
lella juttumäärät lisääntyivät runsaasti laman johdosta ja kun nämä velkomusju-
tut oli käsitelty, myös juttumäärät palasivat 1980-luvun lopun tasolle. Näyttäisi 
kuitenkin siltä, että juttumäärät ovat viime vuosina vähentyneet enemmän kuin 
pelkästään taloudellisen kehityksen perusteella voisi odottaa. 

Vuonna 1993 toteutettu alioikeusuudistus näyttääkin omalta osaltaan vaikutta-
neen siihen, että riita-asioita tulee yhä harvemmin tuomioistuinten käsiteltäväksi. 
Juttumäärien vertaaminen uudessa ja vanhassa järjestelmässä on jossain mää-
rin vaikeaa, koska aiemmin myös velkojen perintä kanavoitui istuntokäsittelyihin, 
joissa niitä ratkottiin antamalla yksipuolisia tuomioita vastaajan poissaolon vuok-
si. Joka tapauksessa vanhassa järjestelmässä tuomioon päättyneitä riita-asioita 
– eli sellaisia, jossa osapuolet olivat istunnossa mukana – oli alioikeusuudistusta 
edeltävänä 10 vuonna keskimäärin noin 20 000 vuodessa. Vielä välittömästi ali-
oikeusuudistuksen jälkeen pääkäsittelyyn eteni lähes 7 000 juttua ja suulliseen 
valmisteluunkin noin 3 000. Nykyisin taas pääkäsittelyyn etenee noin 4 000 siviili-
juttua ja suulliseen valmisteluun noin 2 000. Tätä prosessikynnyksen nousua sekä 
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oikeudenkäyntikuluriskin kasvamista onkin pidetty suurimpana ongelmana alioi-
keusuudistuksen jälkeisenä aikana.16

2.4 Syitä alioikeusuudistuksen ongelmille 

Alioikeusuudistus on ollut varsin suuri ja kauaskantoinen lainvalmisteluhanke 
Suomessa. Uudistuksen vaikutukset ovat olleet monilta osin yllättäviä uudistuk-
sen tavoitteiden valossa. Alioikeusuudistuksesta on myös käyty paljon keskustelua 
oikeustieteellisissä julkaisuissa ja lehdissä sekä ennen uudistuksen voimaantuloa 
että sen jälkeen. Etenkin tuomarit ja asianajajat ovat aktiivisesti ottaneet kantaa 
uudistukseen ja näkemykset siitä, kuinka uudistus on onnistunut, ovat vaihdelleet 
paljon. Useimmat arvostelijatkin ovat kuitenkin pitäneet alioikeusuudistusta ko-
konaisuudessaan tarpeellisena ja katsoneet, ettei paluuta vanhaan järjestelmään 
ole.17 Uudistukseen liittyvistä ongelmista on käyty myös paljon keskustelua julki-
suudessa. 

Lainvalmistelua koskevan yleisen tiedon ja tutkimuksen valossa voidaan analysoi-
da taustatekijöitä, jotka ovat myötävaikuttaneet siihen, ettei uudistus ole kaikilta 
osin toiminut odotetulla tavalla ja että sillä on ollut odottamattomia tai enna-
koimattomia sivuvaikutuksia.

1) Lainvalmistelun ohuus. Alioikeusuudistuksen valmistelu alkoi vuonna 1970, kun 
kolmijäseninen oikeuslaitostoimikunta asetettiin. Toimikunnan työstä käytiin laaja 
keskustelu ja kritiikissä katsottiin, että toimikunta oli koottu yksipuolisesti vain va-
semmistolaisista juristeista. Mietintöä pidettiin hyvin ideologisena ja abstraktina.18 
Toimikunnan työn jälkeen uudistuksen valmistelua jatkettiin oikeusministeriön si-
säisissä työryhmissä sekä virkamiesvalmistelussa. Sen sijaan koko valmistelun ai-
kana ei asetettu lainkaan laajapohjaisia valmisteluelimiä, joihin olisi osallistunut 
myös ministeriön ulkopuolisia tahoja. Jos vertaa toimintatapaa alioikeusuudistuk-
sen valmistelussa toiseen samaan aikaan valmisteltavana olleeseen isoon uudis-
tukseen, rikoslain kokonaisuudistukseen, ero valmistelussa on ilmeinen. Rikoslain 
kokonaisuudistuksessa luotiin erillinen projektiorganisaatio johtoryhmineen ja 
lainvalmistelutyöhön osallistuivat hyvin monet tahot.19

2) Tietopohjan puutteellisuus. Toinen keskeinen puute alioikeusuudistuksen val-
mistelussa oli tietopohjan puute. Lainvalmistelussa ei kerätty systemaattista tietoa 
oikeudenkäytöstä tai teetetty empiirisiä tutkimuksia, joiden avulla olisi voitu luoda 
kuva tuomioistuinten toiminnasta todellisuudessa. Silloin, kun toimitaan epäsyste-

16 Ks. juttumäärien viimeaikaisesta kehityksestä Ervasti 2005b, s. 17–20.
17 Virolainen 1995, s. 330, Ervasti 1998, s. 36–38.
18 Tuomioistuinuudistus – millainen? sekä Oikeus ja politiikka.
19 Virolainen 1986, s. 1002–1005.  Ks. myös Rintala 1986, s. 1029–1030.
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maattisten tietojen ja yksittäisten toimijoiden antamien tietojen varassa, kuvasta 
voi tulla puutteellinen tai vääristynyt.20

Tietopohjan puute tuomioistuinten osalta oli erityisen suuri, koska Suomessa ei 
ole syntynyt tuomioistuinsosiologisen tutkimuksen perinnettä enempää yliopis-
toissa kuin sektoritutkimuslaitoksissakaan, eikä tuomioistuinten toiminnasta to-
dellisuudessa ole tehty tutkimuksia yksittäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta. 
Alioikeusuudistuksen valmisteluaikaan ei ollut tutkimuksia ihmisten tyypillisistä 
oikeusongelmista, oikeudensaantimahdollisuuksista, tuomioistuinten tuomitse-
miskäytännöistä, asianosaisyhdistelmistä, juttujen voittamisesta, oikeudenkäyn-
tikuluista, lautamiesten vaikutuksesta tuomioistuimen päätöksentekoon, ihmisten 
tuomioistuinkokemuksista ja niiden vaikutuksesta tuomioistuimia kohtaan tunnet-
tuun luottamukseen tai oikeudellisten palvelujen kysynnästä, tarjonnasta ja mer-
kityksestä.

Jos tietopohja lainvalmisteluhankkeessa on puutteellinen, on selvää, että myös 
tavoitteenasettelu vääristyy. Kuva ongelmista saattaa muodostua vääränlaiseksi 
ja valittavat keinot ja niiden mitoitus saattaa myös mennä pieleen. Uudistuksen 
vaikutuksia on myös hyvin vaikea ennakoida, jollei tunneta kyllin hyvin olemassa 
olevaa tilannetta.

3) Valmistelun pitkä aikajänne ja ajattelutapojen muutos. Oikeuslaitostoimikunnan 
mietintö synnytti laajan, aina näihin päiviin asti kestäneen keskustelun siitä, millä 
tavoin oikeuslaitosta tulisi kehittää. Mietinnössä lähdettiin siitä, että lain sovelta-
minen on merkittävää yhteiskunnallista vallankäyttöä. Keskeisenä kysymyksenä 
nähtiin kansalaisten oikeusturva ja tasa-arvo suhteessa vallankäyttäjiin ja koros-
tettiin vallankäytön kontrollin merkitystä oikeuslaitoksessa ja yhteiskunnassa ylei-
semminkin. Mietinnössä katsottiin myös, ettei oikeuslaitoksen harjoittamaa kont-
rollia koeta tasapuoliseksi kansalaisten keskuudessa.21 

Oikeuslaitostoimikunnan mietinnössä korostettiin hyvin paljon ”demokraattisia” ar-
voja, tasa-arvoa sekä kansalaisten oikeudensaantimahdollisuuksia ja mietinnöstä 
heijastui hyvin paljon ”Access to justice”- tyyppinen ajattelutapa. Sen sijaan 1980- 
ja 1990- luvuilla valmistuneet työryhmämietinnöt edustivat selvästi jo toisenlaista 
ajattelutapaa. Niissä korostui enemmän tehokkuusajattelu ja tuomioistuinlaitok-
sen sisäinen näkökulma.  Muutos alioikeusuudistuksen valmistelussa heijasti yleis-
tä yhteiskunnallisen ilmapiirin muutosta. Tämä ilmapiirin muutos valmistelun aika-
na osaltaan toi uudistukseen joiltain osin ristiriitaisuuksia niin valittujen ratkaisu-
jen välille kuin joiltain osin perustelujen ja toteutettujen uudistusten välille. Tämä 
ilmenee esimerkiksi siinä, että lopullisessa hallituksen esityksessä muutettiin jo 
aiemmin eduskunnassa hyväksyttyjä säännöksiä tuomioistuimen kokoonpanossa 

20 Virolainen 1986, s. 1002–1005.
21 KM 1971:B 112, s. 19.
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sekä siinä, että aivan uudistuksen loppumetreillä uudistukseen lisättiin tuomarin 
sovinnon edistäminen prosessissa, josta ei ole mitään mainintoja lainvalmistelu-
asiakirjoissa edeltävän 20 vuoden aikana. Uudistuksen valmisteluvaiheita leimasi 
myös ideologinen kamppailu ja varsinkin 1970-luvulla osa lausunnonantajista suh-
tautui hyvin kriittisesti joihinkin esitettyihin ajatuksiin.

Nykyisin lainsäädännössä ei ylipäänsä korosteta samalla tavoin heikomman osa-
puolen suojaa tai tuoda esiin demokraattisia arvoja korostavia perusteluita kuin 
vielä 1970-luvulla. Modéerin mukaan Ruotsissa on 1980-luvulta lähtien siirryt-
ty demokraattisten arvojen korostamisesta kohti uusliberalistisuuden leimaamaa 
tuomioistuintyötä. Samalla tuomarikulttuurissa on syntynyt uusi tuomari-ideaali, 
jolle on ominaista hyvin rationaalinen ja tehokas toiminta sekä juttujen hoitami-
nen alta pois sovintojen ja materiaalisen prosessinjohdon avulla.22 Monia merkke-
jä samansuuntaisesta kehityksestä on nähtävissä myös Suomessa.

4) Toimeenpanoon liittyvät ongelmat. On ilmeistä, että uusia siviiliprosessuaalisia 
säännöksiä on sovellettu eri tavoin eri käräjäoikeuksissa. Myös tuomioistuimis-
sa asioivat asiamiehet ja avustajat ovat noudattaneet säännöksiä vaihtelevasti. 
Mitä ilmeisimmin osa ongelmista, joita alioikeusuudistuksessa on ilmennyt, johtuu 
säännösten toimeenpanoon liittyvistä ongelmista. Uudistuksen alkuvaiheessa oli 
esimerkiksi erilaisia käytäntöjä sen suhteen, millaisia ratkaisuja kansliahenkilökun-
ta voi antaa. 

Alioikeusuudistuksen tullessa voimaan oikeusministeriö järjesti massiivisen koulu-
tuksen. Toisaalta on väitetty, että koulutus itsessään on aiheuttanut joitain vääris-
tymiä. Tällaisia väitteitä on esitetty etenkin prekluusioon liittyen. Joidenkin mukaan 
koulutuksessa korostettiin liikaa prekluusiota, mikä johti joissain käräjäoikeuksissa 
hyvin tiukkaan prekluusiosäännösten tulkintaan ja sitä kautta asiamiesten ylipe-
rusteellisiin haastehakemuksiin. On myös huomattava, että uudistuksessa siirryt-
tiin laajasti yhden tuomarin käyttöön siviiliasioissa, eikä tuomareilla ole työssään 
samanlaista vuorovaikutusta kuin aiemmin. Tämä saattaa osaltaan johtaa jossain 
määrin epäyhtenäisiin käytäntöihin.

5) Toimintaympäristön muutos. Suomalainen yhteiskunta koki voimakkaan mur-
rosvaiheen juuri 1990-luvun alkupuolella, kun alioikeusuudistus tuli voimaan. 
Laman myötä juttumäärät lisääntyivät nopeasti ja vähenivät jälleen 1990-luvun 
loppupuolella. Tuomioistuimiin tuli myös useita laajoja ja vaikeita konkurssiasioita. 
Samaan aikaan luotiin myös velkajärjestelyinstituutio. Näin ollen toimintaympäris-
tö, jossa uudet säännökset oli valmisteltu, oli hyvin erilainen kuin toimintaympä-
ristö, jossa säännöksiä ryhdyttiin soveltamaan. Tilanne on osaltaan saattanut vai-
kuttaa siihen, etteivät uudistuksen vaikutukset ole kaikilta osin olleet odotettuja.

22 Modéer 1994, s. 71–81.



313

6) Uudistuksen tekninen toteutus. Alioikeusuudistuksen yhteydessä muutettiin 
varsin suuri osa oikeudenkäymiskaaren pykälistä. Lakiin jäi hyvin paljon kuitenkin 
voimaan eri aikoina säädettyjä pykäliä. Oikeudenkäymiskaari onkin nykyisin melko 
sekava ja eri pykälien välinen suhde on monin osin vaikeaselkoinen. Tällainen lain-
säädäntötekniikka on omiaan aiheuttamaan vaikeuksia säädösten soveltamisessa 
ja voimassa oleva siviiliprosessi hahmottuu vaikeasti pykäliä lukemalla.

Yleisessä lainvalmistelua koskevassa tutkimuksessa onkin käynyt ilmi, että usein 
tietopohjaa ei selvitetä lainvalmisteluhankkeissa kyllin hyvin, tavoitteenasettelu 
ei ole riittävän jäsentynyttä ja vaikutuksia arvioidaan vajavaisesti. Viime vuosina 
myös ulkopuolisten tahojen osallistuminen lainvalmisteluhankkeisiin on vähenty-
nyt ja tämä ilmenee muun muassa siinä, että komiteoita asetetaan huomattavasti 
harvemmin kuin aiemmin.23 Kehityksen taustalla on yleinen lainvalmistelutyön ar-
vostuksen väheneminen valtioneuvoston piirissä. Ministeriöiden poliittinen johto 
ja virkamiesjohto eivät myöskään ole sitoutuneet riittävästi lainvalmistelun kehit-
tämiseen. Lainvalmisteluhankkeita toteutetaan myös usein liian kiireisellä aikatau-
lulla.

7) Kyseessä oli hyvin suuri ja kattava uudistus. Lainsäädäntötutkimuksen perus-
havaintona on ollut, että laeilla saavutetaan vain puutteellisesti tavoitteet, joihin 
niillä on pyritty. Lisäksi laeilla on usein erilaisia odottamattomia sivu- tai haitta-
vaikutuksia.24 Kun kyseessä oli hyvin suuri uudistus, joka muutti tuomioistuinten 
ja oikeudenkäynnin perusrakenteet, ei ole kovin odottamatonta, että uudistuksen 
vaikutukset poikkeavat osin etukäteen arvioiduista. Alioikeusuudistuksen vaiku-
tuksia onkin seurattu jälkikäteen poikkeuksellisen laajasti ja ongelmia sittemmin 
pyritty korjaamaan uusilla sääntelytoimenpiteillä ja koulutuksella.

Alioikeusuudistuksen valmisteluun kohdistettu kritiikki onkin hyvin yhteneväinen 
lainvalmistelua yleisesti koskevan kritiikin kanssa. Etenkin alioikeusmenettelyä 
ja käräjäoikeuden kokoonpanoa koskevien uudistusten osalta olisi voinut olet-
taa, että uudistuksia olisi valmisteltu laajapohjaisessa komiteassa. Myös empiiri-
set selvitykset olemassa olevasta tilanteesta ja tuomioistuimissa sovellettavista 
käytännöistä olisivat olleet tarpeellisia laajan tietopohjan saamiseksi. Lainvalmistelu-
asiakirjoissa puolestaan olisi voinut esittää toteutunutta laajemmin esimerkiksi 
ulkomaisia kokemuksia. Etenkin ruotsalaisen järjestelmän toimivuutta ja järjestel-
män vaihdoksen vaikutuksia koskeva esitys olisi ollut hedelmällinen, sillä Ruotsissa 
vastaavat uudistukset oli toteutettu jo aikaisemmin ja niistä oli jo ehtinyt kertyä 
kokemuksia.
 
Alioikeusuudistuksella on ollut myös useita tavoitteita, joiden yhteensovittaminen 
edellyttää tietoista ja punnittua kompromissia erisuuntaisten tavoitteiden ja arvo-

23 Ks. Ervasti & Tala 1996, s. 195–201 ja Ervasti & Tala & Castrén 2000, s. 32–33 ja Tala 2001 eri 
kohdin.

24 Ks. Tala 2001 eri kohdin sekä Ervasti & Tala 1996, s. 12.
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jen välillä. Joiltain osin olisi voinut tarkemmin tuoda esiin, millä tavoin nämä eri-
suuntaiset tavoitteet olisi sovitettavissa yhteen käytännössä. Osa tavoitteista olisi 
ylipäänsä kaivannut tarkempaa jäsentämistä ja konkretisointia.

3 Oikeusapu-uudistukset 1998 ja 2002

Helmikuussa 1996 oikeusministeriö asetti Oikeusapupalvelut-toimikunnan. Toimi-
kunnan tehtävä oli valmistella oikeusapulain kokonaisuudistus sekä laatia ehdotus 
uudeksi oikeusapujärjestelmäksi. Taustalla oli myös ajatus oikeusaputoiminnan 
valtiollistamisesta, koska kuntien suhtautuminen oikeusavun järjestämiseen vaih-
teli. Vuonna 1989 oli toteutettu valtionapu-uudistus, jonka jälkeen oikeusapuun 
ei osoitettu enää erillistä valtionosuutta. Tällöin kunnat olivat kyseenalaistaneet 
velvollisuuteensa yleisen oikeusavun järjestämiseen. Laman myötä monet kunnat 
suunnittelivat supistuksia yleiseen oikeusapuun. Vuonna 1996 selvitysmies Koski 
oli myös ehdottanut yleisen oikeusavun kustannusten siirtämistä valtiolle vuoden 
1998 alusta lukien.  

Toimikunnan toimeksiannosta heijastuu myös huoli oikeusapupalveluiden riittä-
vyydestä. Toimikunnan tehtäväksi annettiin mm. selvittää oikeudellisten palvelui-
den kattavuutta ja riittävyyttä sekä sitä, missä tilanteissa taloudelliset syyt ovat 
oikeusapupalveluiden esteenä. Toimikunnassa oli edustettuna melko laajasti eri 
tahoja ja se jätti mietintönsä tammikuussa 1997. Mietinnössä selvitettiin olemassa 
olevaa tilaa laajasti tilastoilla sekä tutkimuksiin nojautuen. Toimikunta teki myös 
itse pienen otantatutkimuksen. Suomen Asianajajaliitto jätti eriävän mielipiteen 
mietintöön.25

Toimikunnan työn pohjalta oikeusministeriössä valmisteltiin virkatyönä hallituksen 
esitys oikeusapulaiksi ja siihen liittyväksi lainsäädännöksi.26 Esityksessä ehdotet-
tiin, että maksuton oikeudenkäynti ja yleinen oikeusapu korvattaisiin yhtenäisel-
lä oikeusapujärjestelmällä ja että oikeusaputoimistot siirrettäisiin kunnilta valtiol-
le. Oikeusavusta olisi päättänyt oikeusaputoimisto, jonka päätökseen olisi haettu 
muutosta hallinnollisessa järjestyksessä. Oikeusavun myöntämistä osakorvausta 
vastaan esitettiin myös varovaisesti laajennettavaksi käytettävissä olevien resurs-
sien rajoissa. Vähäiset asiat kuitenkin rajattiin oikeusavun ulkopuolelle. Myös toi-
menpiteitä ehdotettiin rajoitettavaksi pienissä asioissa. Esityksen mukaan ei ollut 
perusteltua, että yhteiskunnan vähäisiä voimavaroja käytettäisiin sellaisten asioi-
den hoitamiseen, joissa ei ole kyse aidosti oikeussuojan tarpeesta. Esityksen mu-
kaan yksityiseksi avustajaksi oikeusapuasiassa olisi voitu määrätä vain asianajaja 
tai asianajotoimiston avustava lakimies.

25 KM 1997:1.
26 HE 132/1997 vp.
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Hallituksen esitys sai asiantuntijoilta runsaasti kritiikkiä eduskunnan lakivaliokun-
nassa ja esitystä moitittiin huonosti valmistelluksi. Lakivaliokunta kuuli kaikkiaan 
42:ta asiantuntijaa. Eduskunta hyväksyi oikeusaputoiminnan valtiollistamista sekä 
julkista puolustajaa ja syytteestä vapautetun oikeudenkäyntikulujen korvaamista 
koskevat esitykset. Se ei kuitenkaan hyväksynyt esitystä uudeksi oikeusapulaiksi, 
vaan jätti yleisen oikeusavun ja maksuttoman oikeudenkäynnin järjestelmät erilli-
sinä voimaan yhdenmukaistaen kuitenkin niiden sisältöä ja laajuutta. 

Eduskunnan lakivaliokunnan mietinnössä esitettiin laajasti kritiikkiä esityksestä. 
Puutteena pidettiin sitä, että lakiehdotuksesta puuttui määräys, jonka mukaan 
asianosaisella on oikeus itse valita avustajansa. Oikeusavustajan pätevyysvaa-
timuksia oli ehdotettu myös kiristettäväksi ilman, että asiasta oli käyty yhteis-
kunnallista keskustelua ja selvitetty, oliko vallitsevasta käytännöstä aiheutunut 
ongelmia. Erityisesti moitittiin muutoksenhaun ohjaamista hallinnolliselle tielle. 
Lakivaliokunnan mukaan ”hallinnolliset intressit ovat ohjanneet lain kirjoitusta ja 
yleisten tuomioistuinten esittämät näkökohdat ovat jääneet ottamatta varteen”. 
Esitystä moitittiin myös vaikealukuiseksi.27

Lakivaliokunta katsoi, ettei osittaisuudistus ollut riittävä, vaan asian valmistelua 
oli nopeasti jatkettava. Valiokunnan mielestä tavoitteena tuli olla, että oikeusapu 
muuttuu kansalaisoikeudeksi. Valiokunnan mukaan ainakin osakorvausta vastaan 
myönnettävää yleistä oikeusapua pitäisi myöntää aikaisempaa laajemmalle väes-
töryhmälle. Huolena lakivaliokunnalla oli oikeudenkäyntien kalleus ja prosessikyn-
nyksen nousu.

Oikeusministeriö asetti heinäkuussa 1998 laajapohjaisen toimikunnan valmiste-
lemaan oikeusapujärjestelmän jatkokehittämistä.28 Se jätti lokakuussa 1999 hal-
lituksen esityksen muotoon puetun mietintönsä, johon liittyi useita eriäviä mieli-
piteitä. Lausuntokierroksen jälkeen asiaa jatkettiin virkamiesvalmisteluna ja uusi 
hallituksen esitys annettiin vuonna 2001. Hallituksen esityksessä esitettiin otetta-
vaksi käyttöön yksi yhtenäinen oikeusapujärjestelmä. Oikeusapuun omavastuu-
ta vastaan oikeutettujen piiriä ehdotettiin laajennettavaksi selvästi aikaisemmas-
ta. Samalla oikeusapuun oikeuttavia käyttövararajoja ehdotettiin korotettavaksi. 
Oikeusavulle ehdotettiin myös sadan tunnin katto. Myös oikeudenkäyntiasiamiestä 
ja avustajaa koskevia säännöksiä ehdotettiin kiristettäväksi. Hallituksen esitykses-
sä tavoitteena oli kehittää oikeusapua kansalaisoikeuden suuntaan. Esityksessä 
on ylipäänsä korostettu oikeudenkäyntien kalleutta, prosessikynnyksen nousua 
sekä kansalaisten oikeudensaantimahdollisuuksia.29  

Eduskunnan lakivaliokunta kuuli jälleen yli 30:tä asiantuntijaa käsitellessään halli-
tuksen esitystä. Valiokunta teki melko paljon muutoksia esityksen pykäliin, mutta 

27 LaVM 17/1997, s. 3.
28 KM 1999:7.
29 HE 82/2001 vp.
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hyväksyi esityksen lähtökohdat. Joiltain osin lakivaliokunta näytti myös hyväksy-
vän muutoksia, joita se oli aiemmin torjunut. Suuri osa muutoksista oli teknisiä, 
mutta jonkin verran tehtiin myös sisällöllisiä muutoksia.30

Koko oikeusapu-uudistuksen ajan erityisen kriittisesti siihen suhtautuivat asianaja-
jat. Heidän mukaansa ei ollut perusteltua rajata yleistä oikeusapua ulkoprosessu-
aalisissa asioissa vain julkisille oikeusavustajille. Toisaalta muut riita-asioita hoi-
tavat asiamiehet olivat asiamiehen edellytysten kiristämistä vastaan. Myös muilla 
asiantuntijaryhmillä oli kriittisiä kommentteja. Näin ollen uudistuksen valmistelua 
leimasi voimakkaiden toimijaryhmien kritiikki ja kiistat. Vaikuttaa myös siltä, että 
oikeusapu-uudistuksen ensimmäisen vaiheen hallituksen esityksessä oli puutteita, 
eikä eri tahojen kritiikkiä ollut otettu kyllin vakavasti lainvalmistelussa. Vaikka uu-
distusta valmisteltiin laajapohjaisissa elimissä, asia koski vahvoja ammattiryhmiä, 
joilla oli erimielisiä näkemyksiä kehittämisen suunnasta. Tämä myös tuotti ongel-
mia asian eduskuntakäsittelyssä.

Näyttää siltä, että oikeusapupalvelu-uudistuksen alkuvaiheessa lähtökohtana oli 
monilta osin pitää oikeusavun kustannukset kurissa. Samalla pyrittiin rajoittamaan 
pienten ja ”turhien” juttujen käsittelyä oikeusapujärjestelmässä. Valmistelun jat-
kuessa 2000-luvun taitteessa yhteiskunnallinen ilmapiiri oli tutkimusten ja julkisen 
keskustelun myötä muuttunut. Tuolloin alkoi korostua prosessikynnyksen nousu ja 
oikeudenkäyntien kalleus. Samalla alettiin laajemminkin pohtia keinoja näiden on-
gelmien korjaamiseksi. Lakivaliokunta viittasikin kriittisessä mietinnössään vuonna 
1997 siihen, että säännökset oikeudenkäyntikulujen määräytymisestä ovat uudis-
tettavana ja että ”siihen liittyen on selvitettävä, millä keinoin oikeudenmukainen 
oikeudenkäynti saadaan myös keskituloisten ulottuville”.31 Yhdeksi ongelmaksi oi-
keusapu-uudistuksen valmistelussa muodostui siis yhteiskunnallisen ympäristön 
ja ilmapiirin muuttuminen valmistelun aikana. Sama asia oli ongelmana jo alioi-
keusuudistuksessa, kuten aiemmin on käynyt ilmi.

Oikeusministeriö solmi tutkimussopimuksen oikeusapu-uudistuksen seurannas-
ta Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen kanssa syksyllä 2002. Seurantahankkeen 
ensim mäinen osaraportti ilmestyi loppuvuodesta 2005 ja vuonna 2006 on tarkoi tus 
julkaista hankkeen loppuraportti. Tutkimusten perusteella näyttää siltä, että uudis-
tuksen seurauksena oikeusaputoimistojen asiakasrakenne muuttui.  Osakorvausta 
saavien asiakkaiden määrä lisääntyi ja korvauksetta apua saavien osuus pienen-
tyi. Oikeusavun piiriin tuli siis aikaisempaa enemmän keskituloisia asiak kaita. 
Laajeneminen näyttää kuitenkin tapahtuneen täysin korvauksetta oikeusapua 
saaneiden kustannuksella. Uusi järjestelmä osoittautui myös jossain määrin 
byrokraattiseksi.32 Riitaoikeudenkäynneissä käsiteltävissä asioissa oikeusapua 

30 LaVM 22/2001 vp.
31 LaVM 17/1997 vp, s. 5–6.
32 Litmala & Alasaari 2004, s. 88–91.
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saavien määrä lisääntyi myös uudistuksen myötä.33 Voi siis sanoa, että kaikilta 
osin uudistuksen vaikutukset eivät olleet tavoitteen mukaisia, vaan uudistuksella 
oli myös kielteisiä sivuvaikutuksia.

4 Vuoden 1999 oikeudenkäyntikulu-uudistus

Eduskunnan lakivaliokunta edellytti alioikeusuudistuksen yhteydessä mietin-
nössään, että siviiliprosessilainsäädännön toimivuutta on seurattava tarkoin. 
Valiokunta edellytti myös, että tarvittaessa on ryhdyttävä toimenpiteisiin virheel-
lisen käytännön ja mahdollisten epäkohtien korjaamiseksi.34 Alioikeusuudistuksen 
jälkeen kävi ilmi, että uudistus oli kasvattanut oikeudenkäyntikuluja ja käsittely-
ajat olivat pidentyneet, vaikka oletuksena oli, että kulut vähenisivät ja käsittelyajat 
lyhenisivät. Asiaa seurattiin Oikeuspoliittisessa tutkimuslaitoksessa ja siitä käytiin 
runsaasti keskustelua myös julkisuudessa.35 

Syyskuussa 1997 oikeusministeriö asetti toimikunnan, jonka tehtävänä oli 1) val-
mistella hallituksen esityksen muotoon laadittu ehdotus oikeudenkäymiskaaren 
21 luvun oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevien säännösten tarkistamisek-
si sekä 2) selvittää, mitkä eri tekijät vaikuttavat oikeudenkäyntikulujen määrään, 
ja ehdottaa lainsäädännöllisiä tai muita keinoja, joilla voidaan alentaa oikeuden-
käynneistä asianosaisille aiheutuvia kustannuksia. Toimikunnassa oli suhteellisen 
laaja edustus eri tahoilta. 

Toimikunta julkaisi keväällä 1998 välimietinnön, jossa oli hallituksen esityksen 
muotoon puettu ehdotus oikeudenkäymiskaaren 21 luvun pykäliksi, sekä syk-
syllä 1998 loppumietinnön, jossa oli yleisiä riitaprosessin kehittämisehdotuksia. 
Mietinnöissä viitattiin laajasti erilaisiin tilastotietoihin ja tutkimuksiin. Lisäksi siinä 
viitattiin perustuslakiin sekä kansainvälisiin sopimuksiin oikeudenmukaisen oikeu-
denkäynnin osalta.36 

Lausunnonantajat suhtautuivat toimikunnan ehdotuksiin oikeudenkäymiskaaren 
21 luvun muuttamiseksi pääosin myönteisesti ja asiasta annettiin hallituksen esi-
tys vielä samana vuonna.37 Lakivaliokunta muutti yhtä esityksen pykälää, koska 
esitystä tehtäessä ei ollut otettu huomioon maakaaren voimaantuloa.38 Kyseessä 
oli toisin sanoen pieni teknistyyppinen muutos. Lakivaliokunta katsoi myös, että 
uudistuksen vaikutuksia on syytä seurata.

33 Ervasti 2005b, s. 80–86.
34 LaVM 22/1993.
35 Ks. Ervasti 1997b.
36 KM 1998:3, KM 1998:8.
37 Ks. HE 107/1998 vp.
38 LaVM 26/1998 vp.
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Maaliskuussa 1993 oikeudenkäymiskaaren 21 luvun muutokset oikeudenkäynti-
kulujen korvaamisesta tulivat voimaan (L 368/1999). Tuolloin OK 21:1 muutettiin 
seuraavanlaiseksi: ”Asianosainen, joka häviää asian, on velvollinen korvaamaan 
kaikki vastapuolensa tarpeellisista toimenpiteistä johtuvat kohtuulliset oikeuden-
käyntikulut, jollei muualla laissa toisin säädetä”. Pykälän sanamuotoa siis lieven-
nettiin aikaisemmasta ja korostettiin kohtuutta ja tarpeellisuutta. Lisäksi oikeu-
denkäymiskaaren 21 lukuun lisättiin 8a, 8b ja 8c pykälät. Niiden mukaan mak-
settavaksi tuomittavia kulukorvauksia voidaan alentaa tai jättää tuomitsematta 
oikeudellisesti epäselvissä tapauksissa tai jos se olisi kohtuutonta. Summaarisiin 
asioihin taas luotiin kulutaksat.

Uudistuksessa lähdettiin siitä, että pääsäännön mukaan hävinnyt osapuoli on 
edelleen velvollinen korvaan voittaneen osapuolen kulut. Erityisesti haluttiin kui-
tenkin korostaa, että täyden korvauksen kuluvastuu koskee vain tarpeellisia ja 
kohtuullisia kuluja. Samalla katsottiin, että yksittäistapauksessa tuomioistuin voisi 
alentaa hävinneen osapuolen kulukorvausta, jos täysi kuluvastuu johtaisi ilmei-
seen kohtuuttomuuteen. Tavoitteena uudistuksessa oli se, että oikeudenkäynti-
kulut voitaisiin yksittäistapauksissa tuomita kohtuuden mukaan, kun ne aiemmin 
tuomittiin suhteellisen kaavamaisesti aina hävinneen maksettavaksi. Lisäksi sään-
nöksiä haluttiin selventää, koska eräät korkeimman oikeuden ja hovioikeuksien 
tulkintakäytännöt koettiin ongelmallisiksi.39

Uudistusta seurattiin Oikeuspoliittisessa tutkimuslaitoksessa. Vuonna 2005 val-
mistuneen tutkimuksen mukaan oikeudenkäyntikulujen korvaaminen täyteen 
määrään asti oli jonkin verran vähentynyt, mutta kulut tuomittiin edelleen pää-
sääntöisesti korvattavaksi täysimääräisinä voittotapauksissa. Myös osavoittotilan-
teissa päädyttiin aikaisempaa useammin ratkaisuun, ettei kulukorvauksia tuomita 
lainkaan tai että ne tuomitaan vaadittua vähäisempänä. Näin ollen kehitys täl-
tä osin meni suuntaan, jota vuoden 1999 kulukorvausuudistuksessa tavoiteltiin. 
Oikeudenkäyntikulujen euromäärien kasvua uudistuksella ei kuitenkaan onnistut-
tu hillitsemään.40 Kokonaisuudessaan hanketta voikin pitää kokoluokkaansa näh-
den perusteellisesti valmisteltuna. Hanke ei myöskään herättänyt suuria ristiriitai-
suuksia.

39 HE 107/1998 vp, s. 12–14.
40 Ervasti 2005b, s. 61–79.
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5 Vuoden 2003 siviiliprosessiuudistus

Vuonna 2003 tulivat voimaan uudet siviiliprosessia koskevat muutokset.41 
Uudistuksen taustalla olivat samat tekijät kuin vuoden 1999 oikeudenkäyntiku-
lukorvauksia koskevassa uudistuksessa eli prosessikynnyksen nousu ja oikeuden-
käyntikulujen kasvu. Yhtenä sääntelyn välittömänä taustasyynä oli eduskunnan 
lakivaliokunnan kannanotto, jonka mukaan alioikeusuudistusta on seurattava ja 
tarvittaessa on ryhdyttävä toimenpiteisiin virheellisen käytännön ja mahdollisten 
epäkohtien korjaamiseksi.42 Oikeudenkäyntikulutoimikunta esitti loppumietinnös-
sään lukuisia ehdotuksia, joilla voitaisiin alentaa oikeudenkäynneistä aiheutuvia 
kustannuksia.43 Sen pohjalta konkreettiset muutokset valmisteltiin.

Oikeusministeriö asetti vuonna 1998 työryhmän, jonka tehtäväksi annettiin valmis-
tella hallituksen esityksen muotoon laadittu ehdotus riita-asian valmistelua kos-
kevien säännösten keventämiseksi. Työryhmän tuli myös selvittää vuonna 1993 
käyttöön otetun oikeudenkäyntimenettelyn epäkohtia ja tehdä ehdotuksensa nii-
den poistamiseksi. Erityisesti työryhmän tuli pyrkiä siihen, että oikeudenkäynneis-
tä tulisi nopeampia ja halvempia ja että valmistelu ja pääkäsittely vaiheistuisivat 
paremmin. Työryhmä sai työnsä valmiiksi keväällä 2000.44

Riitaprosessin muuttamista koskeva hallituksen esitys annettiin eduskunnalle 
vuonna 2001.  Esityksessä on tuotu myös esiin yksi prosessioikeudellisen säänte-
lyn erityispiirre eli se, että tuomioistuinten toimintaan on hyvin vaikea vaikuttaa 
muilla tavoin kuin muuttamalla lainsäädäntöä:

”Oikeudenkäyntikulutoimikunnan loppumietinnöstä pyydettiin tavanomaiseen tapaan 
lausunto useilta eri tahoilta. Lausunnonantajat suhtautuivat yleisesti ottaen myöntei-
sesti oikeudenkäyntimenettelyyn liittyviin muutosehdotuksiin. Lausunnoissa on muun 
muassa todettu, että muilla kuin lainsäädännöllisillä keinoilla käytäntöä on vaikea 
muuttaa. Eräät käräjäoikeudet ovat kuitenkin korostaneet menettelyongelmien en-
sisijaisesti johtuvan asianosaisten, asiamiesten ja tuomareiden asenteesta, vuoden 
1993 menettelyuudistuksen puutteellisesta sisäistämisestä sekä vinoutuneesta käy-
tännöstä.”45

Ongelmina vuoden 1993 mukaisessa prosessissa nähtiin 1) prosessin hitaus, 
2) prosessin kalleus, 3) suullisen valmistelun istuntojen pitäminen asioissa, joissa 
se on tarpeetonta, 4) haastehakemusten liiallinen seikkaperäisyys ja liian pitkälle 
menevä kirjelmien vaihto, 5) suullisen valmistelun liiallinen korostuminen ja oikeu-
denkäynnin etupainotteisuus, 6) yhteenvetojen laatiminen liian harvoin, 7) asian-

41 Ks. uudistuksen sisällöstä Lappalainen 2002 ja Sippo & Välimaa 2003.
42 LaVM 22/1993.
43 KM 1998:3, KM 1998:8.
44 OLJ 4/2000.
45 HE 32/2001 vp, s. 23.
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osaisten huono tiedonsaanti juttunsa käsittelyvaiheesta, 8) puuttuvat säännökset 
puhelimen käytöstä valmistelussa, 9) pääkäsittelyä koskevien säännösten jousta-
mattomuus ja ns. 14 päivän sääntö, 10) kansliatuomion liiallinen käyttö, 11) prek-
luusiouhan korostuminen ja 12) hakemusasioiden menettelysäännöksiin liittyvät 
ongelmat. Ongelmien osalta viitattiin laajasti myös alioikeusuudistuksen seuran-
tatutkimuksiin.46

Hallituksen esityksen mukaan muutoksilla pyrittiin kehittämään riita-asioiden val-
mistelua siten, että oikeudenkäynneistä tulisi halvempia ja nopeampia. Tavoitteena 
oli tehostaa prosessia. Tarkoituksena ei kuitenkaan ollut tehdä olennaisia muu-
toksia ”vuonna 1993 toteutetun menettelyuudistuksen keskeisiin kulmakiviin eli 
menettelyn välittömyyttä, suullisuutta ja keskitystä koskeviin periaatteisiin”.47 
Uudistuksessa pyrittiin tehostamaan oikeudenkäyntiä asian käsittelyä ja ratkaise-
mista koskevia säännöksiä monipuolistamalla ja keventämällä sekä selkiinnyttä-
mällä valmistelun ja pääkäsittelyn välistä suhdetta. 

Kokonaisuudessaan uudistus tuo esiin sen, että tuomioistuimet ovat aivan erityinen 
sääntely-ympäristö ja sääntelyn kohde. Tuomioistuimet ovat vallan kolmijako-opin 
mukaisesti riippumattomia ja niiden toimintaan voidaan puuttua pääsääntöisesti 
vain sääntelyllä. Jos tuomioistuinten käytännöt vaikuttavat ongelmallisilta, niiden 
käytäntöihin usein vaikutetaan muuttamalla säädöksiä. Tuomioistuinmenettely 
vaatii myös suhteellisen tarkkarajasta sääntelyä, jolloin säädösten määräyksistä ei 
usein edes voi poiketa joustavasti, vaikka käytännön syyt puoltaisivat sitä. Vuoden 
2003 uudistuksessa tehtiin lakiin hyvin pieniäkin muutoksia, jotka sinänsä eivät 
juuri muuttaneet säädöstekstin sisältöä. Niillä haluttiin lähinnä viestittää halut-
tua toimintalinjan muutosta. Samalla heräsi keskustelua tuollaisen sääntelyn tar-
peellisuudesta. Esimerkiksi Lappalainen suhtautui kriittisesti joihinkin uudistuksen 
”näennäisiin” muutoksiin.48

Lakivaliokunta teki useita muutoksia hallituksen esitykseen.  Lakivaliokunta myös 
korosti tuomarikunnan ja asianajajakunnan koulutusta. Valiokunta piti myös uudis-
tuksen seuraamista tarpeellisena.49 Oikeuspoliittisessa tutkimuslaitoksessa tehtiin 
seurantatutkimus, jossa arvioitiin uudistuksen vaikutuksia. Osa uudistuksista toimi 
odotetunlaisesti. Joiltain osin uudistuksen vaikutukset eivät kuitenkaan toteutu-
neet. Esimerkiksi kolmen tuomarin kokoonpanon käyttö jäi edelleen vähäiseksi, 
vaikka sen käyttöä oli tarkoitus lisätä. Oikeudenkäyntikulujen määrä jatkoi myös 
edelleen kasvuaan, eivätkä uudistukset olleet onnistuneet hillitsemään sitä.50

46 HE 32/2001 vp, s. 6–13.
47 HE 32/2001 vp, s. 16. Ks. uudistuksen taustasta myös Lappalainen 2002, s. 15–21 ja Sippo & 

Välimaa 2003, s. 4–11.
48 Lappalainen 2002, s. 19.
49 LaVM 12/2002 vp.
50 Ervasti 2005b.



321

6 Tuomioistuinsovittelu-uudistus 2006

Laki riita-asioiden sovittelusta tuomioistuimissa tuli voimaan 1.1.2006 (L 663/2005). 
Samassa yhteydessä uudistettiin oikeudenkäymiskaaren sovintoja koskeva 20 
luku.51 Tuomioistuinsovittelu on kokonaan uusi instituutio suomalaisessa oikeus-
järjestelmässä. Uuden järjestelmän mukaan siviiliasian käsittely yleisessä tuomio-
istuimessa voidaan keskeyttää ja siirtää asia soviteltavaksi sovittelutuomarille. 
Myös sellaisen asian, joka ei ole vireillä tuomioistuimessa, voi tietyin edellytyksin 
saattaa tuomarin soviteltavaksi sovitteluhakemuksella. Jollei asiaa saada tällöin 
sovittua, se palaa siviiliprosessiin. Tuomioistuin voi myös vahvistaa sovinnon.

Suomalainen tuomioistuinsovittelu sai vaikutteensa Norjasta ja Tanskasta, jossa 
menettelystä on saatu hyviä kokemuksia. Suomalaiset tuomarit olivat tutustuneet 
norjalaiseen järjestelmään ja ryhtyivät puhumaan samanlaisen järjestelmän käyt-
töönoton puolesta myös Suomessa. Tuomioistuimissa kokeiltiin myös joissain yk-
sittäistapauksissa erillisen tuomioistuinsovittelun toimivuutta ilman lainsäädännön 
tukea. Taustalla oli huoli oikeudenkäyntien kalleudesta ja hitaudesta sekä tuomio-
istuinten kilpailukyvystä konfl iktinratkaisumarkkinoilla.

Oikeusministeriö asetti kesäkuussa 2002 työryhmän, jonka tehtäväksi annettiin 
laatia ehdotus riita-asioiden sovittelujärjestelmän kehittämisestä. Työryhmä sai 
työnsä valmiiksi maaliskuussa 2003 ja luovutti oikeusministeriölle hallituksen esi-
tykseen muotoon puetun mietintönsä.52 Siinä ehdotettiin tuomioistuinsovittelun 
käyttöönottoa Suomessa. Uuden järjestelmän tavoitteina esitettiin:

1) Parantaa tuomioistuinten menettelyvalikoimaa ja parantaa niiden palvelu-
kykyä monipuolistuvassa riidanratkaisukentässä.

2) Seurata kansainvälistä kehitystä konfl iktien ratkaisussa ja osaltaan vastata 
Euroopan neuvoston ja Euroopan unionin suosituksiin kehittää vaihtoeh-
toisia menettelyitä tuomioistuinten yhteyteen.

3) Saavuttaa etuja, joita sovittelulla on suhteessa tuomioon ja oikeudenkäyn-
tiin (osapuolten suhteet, ei voittaja-häviäjä asetelmaa, joustava menette-
ly, ratkaisu lopullinen, ratkaisun noudattaminen ja täytäntöönpano)

4) Parantaa luottamusta tuomioistuimiin.
5) Luoda halvempi, yksinkertaisempi ja nopeampi menettely kuin oikeuden-

käynti.
6) Prosessikynnyksen alentaminen.

Lausunnonantajilta saatiin hyvin monensuuntaista palautetta ja monet esittivät 
kriittisiä kommentteja ehdotuksen eri kohdista.53 Monista lausunnoista heijastui 

51 Ks. uudistuksesta Ervasti 2005a.
52 OM. Työryhmämietintö 2003:2
53 Ks. OM. Lausuntoja ja selvityksiä 2003:26.
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epäilys siitä, kuinka epävirallinen sovittelumenettely sopii tuomioistuintyöhön ja 
tuomareiden rooliin. Tuomioistuinlaitoksen kehittämiskomitea suhtautui myöntei-
sesti tuomioistuinsovittelun käyttöönottoon kokeiluna.  Mietinnössä korostettiin, 
että uudistukseen pitäisi alusta asti kytkeä arviointi sovittelun vaikutuksista ja tu-
loksellisuudesta. Komitea piti ongelmallisena sitä, että tuomioistuin voisi aloittaa 
sovittelun pelkän sovittelua koskevan hakemuksen perusteella ilman, että varsi-
naista kannetta olisi tuomioistuimessa vireillä.54

Hallituksen esitys tuomioistuinsovittelusta annettiin eduskunnalle loppuvuodesta 
2004.55 Hallituksen esityksessä oli pitkät ja perusteelliset perustelut, joissa viitat-
tiin myös tutkimuksiin. Hallituksen esityksessä on selostettu myös vaihtoehtoisen 
riidanratkaisun kehittämistä Euroopan unionissa sekä Euroopan neuvoston suosi-
tuksia sovittelusta. Esityksellä onkin selkeä kytkentä kansainväliseen kehitykseen 
ja vaihtoehtoisen riidanratkaisun ja sovittelun kehittämiseen Euroopan unionissa.

Tuomioistuinsovittelussa on kyse tuomarin johdolla tapahtuvasta vapaaehtoises-
ta menettelystä, jossa tarkoituksena on saada osapuolet itse löytämään heitä 
tyydyttävä ratkaisu konfl iktiinsa. Siinä ei siis pyritä lain mukaiseen ratkaisuun, 
vaan ratkaisuun, joka tyydyttää osapuolten tarpeet ja intressit. Siinä sovittelu-
tuomari joutuu irtautumaan tuomarin roolista ja omaksumaan sovittelijan roolin. 
Oikeustieteellinen koulutus tai tuomarin ammatti sinänsä eivät itsessään anna 
riittäviä valmiuksia toimia sovittelijana.

Lakivaliokunta hyväksyi sinänsä hallituksen esityksen lähtökohdat, mutta muut-
ti esitystä joissain yksityiskohdissa.56 Myös eduskunnan lakivaliokunnassa monet 
asiantuntijat esittivät kriittisiä kommentteja lakiesityksen yksittäisistä kohdista ku-
ten sovittelun julkisuudesta ja perheasioiden sovitteluun liittyvistä kysymyksistä. 
Vastakkain oli kaksi näkökantaa. ”Legalistisemman” näkökulman edustajat olivat 
epäileväisiä, sopiiko tällainen vapaamuotoinen menettely, jossa ei ole samanlaisia 
menettelysäännöksiä kuin perinteisessä prosessissa, ylipäänsä tuomioistuimeen. 
Sovittelunäkökulman kannattajat taas katsoivat, että monissa tapauksissa olisi pa-
rempi, jos asiassa päästäisiin sovintoon, eikä asiassa tarvitsisi riidellä loppuun asti. 
Lisäksi he katsoivat, ettei sovinnon edistäminen prosessin sisällä anna sovintoon 
pääsylle kylliksi tilaa, koska prosessuaaliset säännöt rajoittavat sovinnon edistä-
mistä riita-asian valmistelussa.

Osa lakivaliokunnan muutoksista johtui vastakkaisista teoreettisista käsityksistä 
tuomioistuintoiminnasta ja sovittelusta. Sovittelutyöryhmä ja hallituksen esitys 
olivat ottaneet asiaan erilaisen kannan. Keskeisin kiista käytiin sovittelun luotta-
muksellisuudesta/julkisuudesta. Lopulta lakivaliokunta päätyi asiassa kompromis-
siratkaisuun, joka sääntelyteknisesti oli kuitenkin huono, koska siinä käytännössä 

54 KM 2003:3, s. 318–321.
55 HE 114/2004 vp.
56 Ks. LaVM 4/2005 vp.
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tehtiin poikkeuksesta pääsääntö. Osa lakivaliokunnan tekemistä muutoksista joh-
tui siitä, että hallituksen esityksessä oli esitetty joitain hyvin ongelmallisia ja suo-
raan virheellisiäkin käsityksiä Suomen oikeusjärjestyksestä. Lakivaliokunta korosti 
myös koulutuksen ja uudistuksen seurannan tärkeyttä.

Voi sanoa, että tuomioistuinsovittelun käyttöönotto on ollut uusi innovatiivinen ja 
ennakkoluuloton sääntelypoliittinen toimenpide. Tanskassa ja Norjassa järjestel-
mä otettiin ensin käyttöön kokeiluina, joita evaluoitiin, ja järjestelmät on tarkoitus 
vakinaistaa. Myös Ruotsissa selvitetään järjestelmän käyttöön ottoa. Idean no-
pea leviäminen Pohjoismaissa heijastaa osaltaan tuomareiden ja eräiden muiden 
tahojen aktiivista kanssakäymistä. Idea tuli Suomeen ikään kuin ”alhaalta ylös-
päin”, kun poliittinen päätöksenteko kiinnostui tuomareiden esittämästä ideasta. 
Pohjaa uudistukselle loi se, että alioikeusuudistuksen yhteydessä käyttöön otet-
tu sovinnon edistäminen prosessissa oli saanut laajan merkityksen. Sen myötä 
ajatus asian sovinnollisesta ratkaisemisesta tuomioistuintoiminnassa ei ollut enää 
tuomareille ja päätöksentekijöille vieras ajatus.  Myös tutkimuksessa kysymys oli 
noussut esille.57 Taustalla oli myös huoli siitä, ettei kansalaisilla ole mahdollisuuk-
sia ratkaista konfl iktejaan kohtuullisin kustannuksin. Mitä ilmeisimmin uudistus-
hanke osui yhteiskunnallisesti ja poliittisesti sopivaan ”hetkeen”, jolloin se saatiin 
nopeasti hyväksyttyä. Muissa Pohjoismaissa tuomioistuinsovittelun käyttöönotto 
on ollut huomattavasti hitaampi prosessi.

Uudistuksen käytännön täytäntöönpanon kanssa voi kuitenkin syntyä jossain mää-
rin ongelmia, koska järjestelmää käyttöön otettaessa ei ehkä kaikilta osin ymmär-
retty kuinka mullistavasta ja uudenlaisesta menettelytavasta on kyse. Tuomareita 
ei esimerkiksi ehditty kunnolla kouluttaa sovittelijoiksi ennen järjestelmän käyt-
töönottoa.

Yleisellä yhteiskuntakehityksen tasolla tuomioistuinsovittelun käyttöönotto – samoin 
kuin jo aiemmin käyttöön otettu sovinnon edistäminen prosessissa – heijastavat 
oikeuden privatisoitumista. Oikeuden privatisointi sisältää kaksi elementtiä: julkis-
ten tehtävien siirron yksityisille tahoille ja yksityisten tehtävien tai niiden käsitte-
lytapojen vaikutuksen julkiseen sektoriin. Konfl iktien ratkaisemisen osalta tämä 
merkitsee sitä, että asioita siirretään tuomioistuimesta muille foorumeille sekä 
sitä, että tuomioistuimen konfl iktinratkaisu saa vaikutteita yksityiseltä sektorilta. 
Vindeløvin mukaan esimerkiksi siviiliasioiden väheneminen 1990-luvulla Tanskassa 
on ollut seurausta juuri privatisointikehityksestä. Yhdysvalloissa vaihtoehtoiset 
konfl iktinratkaisumenetelmät ovat saaneet jo aikaisemmin huomattavan aseman 
ja niistä on tullut miltei teollisuuden haara.58  Privatisoitumisen on katsottu liit-
tyvän yhteiskunnalliseen kehitykseen, jossa on siirrytty hyvinvointivaltiosta jälki-
moderniin yhteiskuntaan. Tämä on merkinnyt muutosta myös tuomarin roolissa.

57 Ks. Ervasti 2004.
58 Vindeløv 1995, s. 19–20
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Dalberg-Larsen on erottanut kolme eri juristiroolia. Klassista juristin mallia edustaa 
oikeusvaltion juristirooli, jossa lakimies toimii perinteisissä juristin tehtävissä kuten 
tuomioistuimessa. Toinen rooli on hyvinvointivaltion juristirooli, jossa juristi nähdään 
”sosiaalisena insinöörinä”. Yhteys klassisiin valtiosääntöoikeudellisiin arvoihin ja käsit-
teisiin ei tässä roolissa ole yhtä ilmeistä kuin oikeusvaltion juristiroolissa. Kolmas rooli 
on postmoderni juristirooli, jossa kompleksisuus sekä yhteiskunnallisten ja oikeudel-
listen arvojen pluralismi on määräävää. Hänen roolissaan eivät välttämättä korostu 
yksiselitteisesti vain valtion tai tradition arvot, vaan sen sijaan aikaisempaa enemmän 
hänen itse valitsemansa arvot ja roolit. Kun oikeudesta on tullut joustavaa ja kon-
tekstuaalista, lakien soveltaminen on muuttunut myös luovemmaksi ja konstruktii-
visemmaksi. Tässä tilanteessa juristi ei voi odottaa valtiolta yksiselitteistä ohjausta 
toiminnalleen yksityiskohtaisten sääntöjen avulla.59

7 Siviiliprosessioikeudellisen sääntelyn ominaispiirteet

Prosessioikeudellinen sääntely sisältää lähinnä menettelysäännöksiä ja viran-
omaisten toimivaltaa koskevia säännöksiä. Se on kuitenkin kansalaisten kannalta 
keskeistä yhteiskunnallista normistoa. Länsimaisen oikeusjärjestelmän peruspiir-
teisiin kuuluu riippumaton tuomioistuinlaitos, jonka toiminta ja menettelytavat on 
säännelty laissa. Tämän vuoksi erilaisten sääntelystrategioiden ja konkreettisten 
sääntelyvaihtojen ja -instrumenttien käyttömahdollisuudet ovat jossain määrin ra-
joitetummat kuin monilla muilla oikeudenaloilla.  Prosessioikeus perustuukin pää-
osin perinteiselle lakisääntelylle.

Suomessa on uudistettu käytännössä koko prosessioikeudellinen sääntely vii-
meisen kahdenkymmenen vuoden aikana. Vuosina 1987–1993 toteutetulla alioi-
keusuudistuksella modernisoitiin suomalainen tuomioistuinlaitos ja siviiliprosessi. 
Taustalla oli sata vuotta kestänyt uudistamispyrkimys ja toteutuneessa uudistuk-
sessa on monia piirteitä, joita ns. Wreden komitea esitti jo 1900-luvun taitteessa. 
Uudistuksen välittömänä taustatekijänä oli kuitenkin yhteiskunnan radikalisoitu-
minen sekä sitä seuranneet presidentti Kekkosen oikeuslaitoslausunto sekä paljon 
keskustelua herättänyt Oikeuslaitostoimikunnan mietintö. Sääntelyn taustalla oli 
voimakas vaatimus demokratiasta sekä kansalaisten oikeudensaantimahdollisuuk-
sien parantamisesta. Tuolloin oikeuslaitosta lähestyttiin nimenomaan kansalaisnä-
kökulmasta.

Kun alioikeusuudistusta valmisteltiin 1970- ja 1980-luvuilla oikeusministeriössä, 
katse konkreettisessa valmistelutyössä käännettiin enemmän prosessioikeudel-
liseen ja tuomioistuinlaitoksen sisäiseen näkökulmaan. Uudistuksella oli vahvat 
prosessiteoreettiset kytkennät. Mallia uudistukselle haettiin etenkin ruotsalaisesta 
lainsäädännöstä. Samalla alkoivat korostua aikaisempaa enemmän tehokkuusnä-
kökohdat. 

59 Dalberg-Larsen 1999, s. 108–113.
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Alioikeusuudistusta valmisteltiin suhteellisen suppeilla valmisteluelimillä. Säädös-
valmisteluelimissä oli edustettuina vain lainvalmistelijoita ja tuomareita. Sen si-
jaan laajempia yhteiskunnallisia piirejä ei otettu mukaan muutosten valmisteluun. 
Alioikeusuudistuksen jälkeisenä aikana tilanne on kuitenkin muuttunut ja esityksiä 
on valmisteltu laajapohjaisemmin. Lisäksi 2000-luvulla on asetettu laajapohjaisia 
elimiä pohtimaan prosessiin liittyviä ongelmia ja sääntelyn lähtökohtia. Esimerkiksi 
vuosina 2000–2005 toimi oikeusturva-asiain neuvottelukunta, joka on useaan 
otteeseen ottanut kantaa myös siviiliprosessuaalisiin kysymyksiin.60 Vuosina 2001–
2003 toimi niin ikään Tuomioistuinlaitoksen kehittämiskomitea, joka tuotti laajan 
periaatemietinnön suomalaisen tuomioistuinlaitoksen ja oikeudenkäyntimenette-
lyiden kehittämiseksi.61 Uudistusaallon jälkeen on siis pyritty tuottamaan myös 
laajempaa kokonaisnäkemystä tuomioistuinlaitoksen tilasta kehittämistarpeista.

Alioikeusuudistuksen jälkeen on tehty lukuisia siviiliprosessuaalisia muutoksia, 
joista merkittävimmät ovat oikeudenkäyntikulu-uudistus (1999) oikeusapu-uudis-
tukset (1998 ja 2002), siviiliprosessiuudistus (2003) sekä tuomioistuinsovittelua 
koskeva uudistus (2006). Valtaosa näistä muutoksista sisältää pyrkimyksiä korjata 
tai parantaa järjestelmää sen jälkeen kun on käynyt ilmi, mitä ongelmia uusi riita-
prosessi on tuonut tullessaan. Mittaluokaltaan nämä uudistukset ovatkin huomat-
tavasti pienempiä kuin alioikeusuudistus, jossa luotiin aivan uudenlainen tuomio-
istuinlaitos ja siviiliprosessi. 

Alioikeusuudistuksen jälkeisenä aikana keskeisinä tavoitteina ovat olleet oikeu-
denkäyntikuluriskin pienentäminen, oikeudenkäynnin tehostaminen sekä proses-
sikynnyksen alentaminen. Näissä uudistuksissa on myös ollut voimakkaasti esillä 
tuomioistuinlaitoksen asiakkaiden näkökulma ja oikeudensaantimahdollisuudet 
sekä pragmaattiset näkökohdat. Uudistusten taustalla on ollut aiempaa voimak-
kaammin myös median kasvava kiinnostus oikeudenkäyttöä ja sen osapuolille ai-
heuttamia kustannuksia kohtaan.

Uudistusten tahti siviiliprosessioikeudessa on ollut melko kiivas. Sääntely ei myös-
kään kaikilta osin ole ollut johdonmukaista. Alioikeusuudistuksen yhteydessä muu-
tettiin varsin suuri osa oikeudenkäymiskaaren pykälistä. Lakiin jäi hyvin paljon 
kuitenkin voimaan eri aikoina säädettyjä pykäliä. Sen jälkeen muutoksia on tehty 
kymmenittäin. Oikeudenkäymiskaari onkin nykyisin melko sekava ja eri pykälien 
välinen suhde on monin osin vaikeaselkoinen. Tällainen lainsäädäntötekniikka on 
omiaan aiheuttamaan vaikeuksia säädösten soveltamisessa ja voimassa oleva si-
viiliprosessi hahmottuu vaikeasti pykäliä lukemalla. Olisikin ollut parempi kirjoittaa 
koko oikeudenkäymiskaari alusta loppuun johdonmukaiseksi ja ymmärrettäväksi 
kokonaisuudeksi. Nykyisin lainvalmistelussa pyritäänkin eroon ”tilkkutäkkimuutok-
sista”.

60 Ks. OM 2003:4 ja OM 2004:14.
61 KM 2003:3.
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Osa tehdyistä säädöskorjauksista on ollut hyvin pieniä. Usein taustalla lieneekin 
ollut ajatus tuomioistuinten riippumattomuudesta ja käsitys siitä, että pyrittäessä 
ohjaamaan tuomioistuinten toimintaa ja luomaan yhtenäisiä käytäntöjä, se on 
tehtävä lainsäädännöllä. Tuomioistuimet samoin kuin oikeustieteilijät ovat yleensä 
pitäneet muunlaisia vaikuttamiskeinoja tuomioistuintoimintaan sopimattomina. 

Yleisenä kehityssuuntana on ollut kuitenkin oikeusministeriön tuomareille tarjo-
aman koulutuksen lisääntyminen. Aikaisemmin siihenkin suhtauduttiin epäileväs-
ti, mutta nykyisin siihen suhtaudutaan melko laajasti myönteisesti. Ongelmana 
on sen sijaan nähty tuomioistuinten ja oikeusministeriön väliset tulosneuvottelut. 
Useat tahot ovatkin ehdottaneet, että Suomeen pitäisi perustaa erillinen tuomio-
istuinvirasto, jota johdettaisiin tuomarivoimin. Toinen selkeästi uudenlainen tapa 
kehittää tuomioistuintyötä ovat olleet eri hovioikeuspiireissä toteutetut laatuhank-
keet. Ne ovat lähteneet tuomioistuinten itsensä toimesta liikkeelle. Lisäksi on py-
ritty kehittämään laatumittaristoa tuomioistuintoiminnan arvioimiseksi.

Siviiliprosessia koskeville suuremmille muutoksille on tyypillistä myös se, että 
sääntelyn sisältöä muutetaan lähes poikkeuksetta eduskunnan lakivaliokunnassa. 
Monet muutokset ovat olleet teknisiä, mutta monissa tapauksissa myös sääntelyn 
sisältöä on muutettu eduskunnassa. Melko usein lakivaliokunta on tehnyt muutok-
sia senkin vuoksi, että uudistettavana on ollut samaan aikaan muita esityksiä, eikä 
niitä ole otettu huomioon esityksessä tai sen takia, että ehdotettujen muutosten 
kaikkia heijastusvaikutuksia muihin säädöksiin ei ole havaittu. Tällöin sääntelyn 
kokonaisuuden hallinnassa on siis ollut puutteita.

Osin syynä on voinut olla myös se, että eri asiantuntijoiden ja toimijatahojen käsi-
tykset sääntelyn sisällöstä usein vaihtelevat. Esimerkiksi eri tuomioistuimilla saat-
taa olla täysin vastakkaisia näkemyksiä sääntelyn tarpeesta ja sisällöstä samoin 
kuin prosessioikeuden tutkijoilla. On myös tyypillistä, että osa asiantuntijoista ja 
toimijoista kannattaa suhteellisen tiukkoja ja selkeitä säännöksiä kun taas toiset 
kannattavat väljempää ja joustavampaa sääntelyä. Keskeiset asiantuntijatahot la-
kivaliokunnassa ovat tuomarit, asianajajat ja prosessioikeuden tutkijat.

On myös väitetty, että lakivaliokunnan toimintakulttuuri poikkeaisi jossain määrin 
eduskunnan muiden valiokuntien toiminnasta ja että he muuttaisivat esityksiä ta-
vallista useammin. Lakivaliokunta on usein edellyttänyt toimenpiteisiin ryhtymistä 
epäkohtien poistamiseksi. Se on myös säännönmukaisesti lisännyt mietintöihinsä 
ponnen, jossa on edellytetty uudistusten seurantaa. Voikin sanoa, että lakivalio-
kunta on suhteellisen aktiivinen toimija prosessioikeudellisessa sääntelyssä.
Siviiliprosessia koskeville uudistuksille näyttäisi olevan ominaista se, että uudis-
tuksia tehtäessä oletetaan tuomioistuinten ja muiden toimijoiden (esim. julkinen 
oikeusapu) selviytyvän uusista tehtävistä ilman resurssilisäyksiä tai katsotaan, et-
tei työmäärä lisäänny. Käytännön toimijoilla taas on tapana korostaa uudistusten 
tuomaa lisätyötä ja resurssien puutetta.
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Siviiliprosessiuudistuksille on 1990-luvun loppupuolelta lähtien ollut ominaista kyt-
kökset kansainväliseen kehitykseen ja perutuslakiin. Alioikeusuudistuksessa vuon-
na 1993 ei ollut lainkaan viittauksia perustuslakiin tai kansainvälisiin sopimuksiin. 
Nykyisin siviiliprosessuaalisissa hallituksen esityksissä viitataan lähes poikkeuk-
setta perustuslain säännöksiin oikeudenmukaisesta oikeudenkäynnistä samoin 
kuin YK:n kansainvälisiä ja poliittisia oikeuksia koskevaan yleissopimukseen (SopS 
8/1976) ja Euroopan ihmisoikeussopimukseen (SopS 19/1990). Yleensä perus-
tuslain tai kansainvälisten sopimusten velvoitteet eivät ole olleet varsinaisia syitä 
suuremmille muutoksille. Pikemminkin ne ovat olleet seikkoja, jotka on tullut ottaa 
huomioon sääntelyä laadittaessa. 

Yhä useammin siviiliprosessia koskevilla esityksillä on myös kytköksiä hallitusohjel-
maan. Kansalaisten oikeudensaantimahdollisuudet ja siviiliprosessuaalinen sään-
tely ovatkin tulleet selkeästi - samoin kuin koko oikeuspolitiikka – voimakkaammin 
poliittisen mielenkiinnon kohteeksi. Samalla niiden merkitys on yhteiskunnallisessa 
keskustelussa korostunut aikaisempaa enemmän. Sääntelyllä on yhtäältä pyritty 
vaikuttamaan yhtäältä yleiseen siviiliprosessuaaliseen kehitykseen, mutta toisaal-
ta myös ongelmallisiksi koettuihin käytäntöihin tuomioistuimissa.

Euroopan yhteisöllä on lainsäädäntötoimivaltaa vain rajat ylittävissä asioissa. Näin 
ollen EY-sääntely koskee kansainvälistä siviiliprosessioikeutta. Keskeisiin kansal-
lisiin siviiliprosessuaalisiin säännöksiin EY-sääntelyllä ei ole siis ollut kovin suur-
ta vaikutusta. EY-sääntely on koskenut esimerkiksi tuomioistuinten kansainvälistä 
toimivaltaa, tuomioiden tunnustamista ja täytäntöönpanoa toisessa jäsenvaltiossa 
sekä oikeusapua rajat ylittävissä tilanteissa. Kaikilla näillä aloilla säädöksiä on kui-
tenkin runsaasti ja niitä tulee jatkuvasti lisää. Lainvalmistelukoneistoa EY-sääntely 
siis työllistää myös prosessioikeuden alalla suhteellisen paljon.62 Myös tuomiois-
tuimet joutuvat aikaisempaa useammin soveltamaan kansainvälisen siviiliproses-
sioikeuden säännöksiä.63

Alioikeusuudistusta valmisteltaessa ei tehty empiirisiä tutkimuksia tai selvityksiä 
tuomioistuimista ja siviiliprosessista tietopohjan vahvistamiseksi. Sen sijaan ali-
oikeusuudistuksen vaikutuksia ja siviiliprosessin kehitystä on alioikeusuudistuksen 
jälkeisenä aikana seurattu Suomen oloihin nähden harvinaisen laajasti. Tutkimukset 
on toteutettu oikeusministeriön alaisuudessa toimivassa Oikeuspoliittisessa 
tutkimuslaitoksessa osin budjettivaroin ja osin oikeusministeriön kanssa teh-
dyillä erillissopimuksilla. Alioikeusuudistus ja siviiliprosessin kehitys on ollut yksi 

62 Vaikuttaa siltä, että joissain tapauksissa EU:n komissio on pyrkinyt ylittämään toimivaltansa. Tämä 
tuli ilmi esimerkiksi käsiteltäessä eduskunnassa Euroopan parlamentin ja neuvoston ehdotukses-
sa direktiiviksi sovittelusta siviiliasioissa (KOM(2004) 718 lopullinen). Ks. U 67/2004 vp ja LaVL 
2/2005 vp. Se olisi koskenut myös muita kuin rajat ylittäviä tapauksia.

63 On huomattava, että kansainvälinen prosessioikeuskin on valtion sisäistä oikeutta eli oikeusjär-
jestyksen osa. Kansainvälistymisen myötä myös oikeudenkäynneillä on entistä useammin liittymiä 
ulkomaihin. Tällaisissa rajat ylittävissä oikeudenkäynneissä esiintyy sellaisia ongelmia, joita ei ole 
puhtaasti kotimaisissa oikeudenkäynneissä. Ks. Koulu 2003.
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tutkimus laitoksen toiminnan painopistealueita. Tutkimuksia on myös hyödynnetty 
laajasti oikeusministeriön lainvalmistelussa sekä suunnittelu- ja strategiatyössä. 
Eduskunnan lakivaliokunta on myös yleensä edellyttänyt siviiliprosessuaalisten 
uudistusten yhteydessä, että niiden vaikutuksia arvioidaan.

Voi sanoa, että niin taustaltaan kuin sääntelystrategialtaankin selkeästi uudenlais-
ta innovatiivista sääntelyä edustaa vuoden 2006 alusta voimaan tullut tuomiois-
tuinsovittelu. Uudistuksen myötä suomalaisiin yleisiin tuomioistuimiin otettiin käyt-
töön kokonaan uudenlainen menettely.  Sillä on voimakas kansainvälinen kytkös. 
Esikuvana uudistuksella on etenkin Norjassa ja Tanskassa toteutetut kokeilut sekä 
vaihtoehtoisen konfl iktinratkaisun korostuminen EU:n sääntelyssä yhä enemmän.

Kokonaisuudessaan voi sanoa, että suomalainen siviiliprosessia koskeva sääntely 
heijastaa paljolti pyrkimystä kahteen jossain määrin erisuuntaiseen tavoitteeseen. 
Lähes kaikissa uudistuksissa esiintyy yhtäältä tavoite kansalaisten oikeusturvan ja 
oikeudensaantimahdollisuuksien parantamiseksi. Tällöin korostuu tuomioistuin ten 
asiakkaiden näkökulma. Toisaalta samaan aikaan pyritään nopeaan ja tehokkaa-
seen menettelyyn, tuomioistuinten työmäärän vähentämiseen tai työn tehokkaam-
paan suuntaamiseen ja pienten asioiden karsimiseen tuomioistuimista. Tällöin 
korostuu tuomioistuinten sisäinen näkökulma. Eri aikoina ne ovat painottuneet 
eri tavoin. Voikin sanoa, että yksi keskeinen ongelma laajoissa lakiuudistuksissa 
– joiden valmistelu vie paljon aikaa – on se, että yhteiskunnallinen toimintaympä-
ristö, johon sääntely asettuu, sekä yhteiskunnallinen ilmapiiri saattavat muuttua 
valmistelun aikana.64

Oikeudenkäynnin – erityisesti siviiliprosessin – nopeuttaminen, oikeudenkäyntikulu-
jen hillitseminen tai oikeudenkäynnin tehostaminen eivät ole mitään uusia tavoitteita. 
Oikeudenkäyntien kalleutta ja hitautta on pidetty oikeudenkäytön jatkuvina ongel-
mina kaikissa länsimaissa jo vuosisatoja. Nousiainen on kuvannut tätä seuraa vasti: 
”Oikeudenkäytön nopeuttamista vaadittiin kaikkialla esimoderneissa ja vaaditaan 
edelleen moderneissa länsimaissa. Nopeuttamisen tarve vaivaa kroonisesti moder-
nia prosessia, ja keskeinen oikeuslaitosuudistusten tavoite 1600-luvulta kuluvalle 
vuosisadalle on ollut juuri oikeudenkäytön nopeuttaminen.” Hitaus on liittynyt ni-
menomaan riita-asioihin ja jo vuoden 1734 lakia laadittaessa sekä valmisteltaessa 
1900-luvun taitteessa prosessiuudistusta – joka ei toteutunut – korostettiin tarvetta 
nopeuttaa oikeudenkäyttöä. Koko 1900-luvun ajan alioikeuksien uudistamista koske-
vissa ehdotuksissa perustavoitteet ovatkin olleet hyvin samanlaisia.65

64 Yksi prosessioikeudellisten uudistusten erityispiirre on myös se, että käytössä on useanlaisia me-
nettelyitä tuomioistuimissa. Riitaprosessia, rikosprosessia, hallintoprosessia, hovioikeusprosessia 
ja hakemusasioiden käsittelyä koskevat omat säännöksensä. Toisaalta osa säännöksistä on yhtei-
siä ja uudistuksia valmisteltaessa esiintyy usein kiistoja siitä, pitäisikö sääntelyn olla eri prosesseil-
le yhteistä vai pitäisikö luoda omat säännökset. Keskustelua on käyty esimerkiksi oikeudenkäynnin 
julkisuutta koskevan uudistuksen yhteydessä, pitäisikö hallintolainkäytöllä ja yleisellä lainkäytöllä 
olla yhteiset vai erilliset julkisuussäännökset.

65 Nousiainen 1993, s. 270, 358, 373 ja 472, 478.
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Lukuisten suurten muutosten jälkeen tällä hetkellä näyttäisi vallitsevan suhteel-
lisen laajasti mielipide, jonka mukaan siviiliprosessuaalista sääntelyä tulisi hillitä. 
Etenkin käytännön toimijat korostavat yhä enemmän sitä, että pitäisi antaa aikaa 
omaksua jo tehdyt muutokset, eikä tuottaa jatkuvasti uutta sääntelyä. Viimeisen 
kahdenkymmenen vuoden aikana tehdyt muutokset edellyttävätkin koko tuo-
mioistuinkulttuurin muuttumista ja uudenlaisten toimintatapojen omaksumista. 
Samalla tuomarien koulutus, laatuhankkeet ja työn organisointiin liittyvät uudis-
tukset nousevat aikaisempaa keskeisempään asemaan tuomioistuintyön kehittä-
misessä.
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ANTTI AINE: KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN KEHITYSSUUNTIA 
1985–2005

1 Johdanto

1.1 Yleistä

Suomen kilpailulainsäädäntö on kehittynyt vuosien varrella varsin monipolvisesti. 
Yksittäisessä artikkelissa ei ole mahdollista syventyä muutosten yksityiskohtiin, vaan 
olennaista on löytää kilpailulainsäädännön kehityksen keskeiset linjat. Kehityksen 
pääpiirteet avaavat väylän arvioida kilpailuoikeudellisen sääntelyn yhteiskunnallista 
merkitystä ja ennen kaikkea niitä syitä, jotka ovat vaikuttaneet kilpailuoikeudellisen 
sääntelyn muotoutumiseen maassamme. 

Kilpailuoikeudellisen sääntelyn kehitystä tarkastellaan jatkossa lainsäädäntömuu-
tosten avulla. Lainsäädäntömuutokset muodostavat viitekehyksen, jonka puit-
teissa kilpailuoikeudellisen sääntelyn kehityksen arviointia on luonteva kuljettaa 
eteenpäin. Arviointi on rajattu vuosiin 1985–2005. Tätä edeltäviä lainsäädäntö-
muutoksia käsitellään lyhyesti, jotta viimeisten vuosikymmenten lainsäädäntöke-
hityksen tausta on hahmotettavissa. Tarkasteluvälin sisällä painottuvat viimeiset 
lainsäädäntömuutokset, koska tällä tavoin saavutetaan jäsentynyt kuva Suomen 
kilpailulainsäädännön nykytilasta. 

Kilpailulainsäädännön kehityspiirteiden arviointia ei ole perusteltua pysäyttää to-
teutuneisiin lainsäädäntömuutoksiin, vaan huomiota on kiinnitettävä myös mah-
dollisiin tuleviin kehityskulkuihin. Artikkelissa käsitellään lyhyesti Suomen kilpailu-
lainsäädännön kehitysnäkymiä. Tarkastelu ei tältäkään osin voi olla yksityiskoh-
taista, vaikka joidenkin nykyisen sääntelyn muutostarpeiden määrittäminen on 
sinällään mahdollista.

1.2 Kilpailuoikeudelliset periaatteet

Kilpailunrajoitusten sääntely voi rakentua erilaisten kilpailuoikeudellisten perus-
ratkaisujen varaan. Eri maiden kilpailulainsäädännöissä omaksutut pääperiaatteet 
taloudellisen kilpailun edistämiseksi on mahdollista jakaa kolmeen ryhmään, jotka 
ovat julkisuusperiaate, väärinkäyttöperiaate ja kieltoperiaate.1

Julkisuusperiaatteen keskeisen sisällön muodostavat viranomaisten toimivaltuu-
det kirjata kilpailunrajoituksia julkisiin rekistereihin. Tällä tavoin viranomaiset voi-
vat seurata markkinatilanteen kehittymistä ja kilpailunrajoitusten esiintymistä. 

1 HE 148/1987, s. 4.
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Julkisuusperiaatteen teho perustuu siihen negatiiviseen julkisuuteen, jonka kilpai-
lunrajoitusten kirjaaminen ja julkaiseminen yrityksille aiheuttaa. Kilpailunrajoitusten 
aikaansaaman negatiivisen julkisuuden uskotaan johtavan siihen, että yritykset 
pidättäytyvät haitallisista kilpailunrajoituksista. Kilpailuviranomaisilla ei ole kuiten-
kaan toimivaltaa puuttua haitallisiksi katsottuihin kilpailunrajoituksiin, vaan viran-
omaisilla on korkeintaan mahdollisuus saada tietoa yritysten toiminnasta markki-
noilla.

Väärinkäyttöperiaatteen mukaan kilpailunrajoitukset eivät sinällään ole tuomittavia. 
Jos kilpailunrajoituksella on kuitenkin vahingollisia vaikutuksia kuluttajien tai tois-
ten elinkeinonharjoittajien kannalta, voivat kilpailuviranomaiset puuttua kilpailura-
joitukseen ja pyrkiä poistamaan sen vahingolliset vaikutukset. Kilpailunrajoituksen 
vahingolliset vaikutukset on todettava yksittäistapauksittain. Kilpailuviranomaisten 
toiminnan pohjana on siis kilpailunrajoitusten vahingollinen luonne, jonka määrit-
telemisen kriteerit on tosin saatettu asettaa kilpailulainsäädännössä varsin yleisik-
si. Kilpailuviranomaisten harkintavalta voi tällöin olla huomattavan laaja ja erilais-
ten taloudellisten argumenttien huomioon ottaminen on mahdollista.

Kieltoperiaatteeseen pohjautuvassa kilpailulainsäädännössä kielletään määrätyt 
kilpailunrajoitukset ilman, että näiden rajoitusten vahingollista luonnetta erikseen 
arvioidaan. Kilpailulainsäädännön kieltojen rikkomisen seuraukseksi on asetettu 
hallinnollisia ja yksityisoikeudellisia sanktioita. Kieltoperiaatteen ja väärinkäyttö-
periaatteen välinen keskeinen ero on siis se, että kieltoperiaatteen mukaisesti kil-
pailunrajoituksiin liitetään automaattisesti sanktio, kun taas väärinkäyttöperiaat-
teen mukaan seuraamusten edellytyksenä on kilpailunrajoituksen yksittäistapa-
uksessa todettu vahingollinen luonne. Tosin poikkeaminen kilpailuoikeudellisista 
kielloista voi olla yksittäisen sopimusjärjestelyn tai sopimusjärjestelyiden ryhmän 
osalta mahdollista. 

Kilpailunrajoituslainsäädännössä ei ole useinkaan omaksuttu vain yhtä edellä mai-
nituista periaatteista. Vaikka perusratkaisuksi on valittu tietty periaate, voidaan 
yksittäisessä sääntelytilanteessa soveltaa toista periaatetta. Näin on asianlaita esi-
merkiksi silloin, kun väärinkäyttöperiaatteeseen pohjautuvaan lainsäädäntöön on 
otettu joitakin kilpailunrajoituksia koskevia kieltoja.

1.3 Lainsäädäntökehitys 1950–1980-luvuilla

Suomen kilpailulainsäädännön juuret ulottuvat vuoteen 1957, jolloin säädettiin 
laki talouselämässä esiintyvien kilpailunrajoitusten valvonnasta eli kartellilaki. 
Voimaan kartellilaki tuli vuoden 1958 alusta. Markkinoiden toimintaa oli maas-
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samme säädelty aiemminkin, mutta kartellilaki oli ensimmäinen erityisesti kilpai-
lun turvaamiseen keskittynyt säännös.2 

Kartellilaissa lähestyttiin kilpailunrajoituksia varsin varovaisesti. Kartellilaki perus-
tui julkisuusperiaatteeseen.3 Joitakin kilpailunrajoituksia oli kuitenkin nimenomai-
sesti laissa kielletty.4 Maltillista sääntelyratkaisua perusteltiin sillä, ettei kilpailun-
rajoitusten ilmenemisen laajuudesta ja niiden haitallisista vaikutuksista ollut saa-
tavissa kattavaa tietoa. Kartellilain katsottiin erityisesti parantavan viranomaisten 
mahdollisuuksia hankkia tietoa kilpailunrajoituksista. Kartellilakiin sisällytetyn il-
moitusvelvollisuuden nähtiin puolestaan ehkäisevän tai ainakin vähentävän kilpai-
lua rajoittavaan toimintaan ryhtymistä.5 

Kartellilain sisältöä ja asemaa on tarkasteltava yhteydessä sen yhteiskunnalli-
seen viitekehykseen. Suomen talous oli 1950-luvulla varsin pitkälle säänneltyä. 
Talouspolitiikan painopisteenä ei ollut kilpailunrajoituksiin puuttuminen, vaan 
enemmän huomiota kiinnitettiin talouden suoraan sääntelyyn (esim. hintavalvon-
ta). Kilpailunrajoitusten merkitystä ei pidetty suoraan haitallisena, koska kilpailun 
rajoittamisen ja yrittäjätoiminnan määrätietoisen ohjaamisen nähtiin usein mer-
kitsevän tuotannon ja markkinoinnin rationalisointia.6 Vallinneen ajatusmallin mu-
kaan kilpailun rajoittaminen saattoi yksittäistapauksissa olla koko talouselämän 
edun mukaista. 

Kartellilain säätämisen yhteydessä ei kattavasti vertailtu eri maiden kilpailulainsää-
däntöjen sisältöä, vaikka tämä olisi ollut luontevaa kokonaan uutta lainsäädäntöä 
valmisteltaessa. Ainoa poikkeus koski Ruotsia. Tämä on sinällään ymmärrettävää, 
koska Ruotsissa omaksutut lainsäädäntöratkaisut ovat perinteisesti vaikuttaneet 
laajalti maamme lainsäädäntökehitykseen. Kansainvälisen impulssien puuttumi-
nen voidaan yhdistää Suomen talouden kansainvälisten yhteyksien rajallisuuteen; 
Suomi ei ollut osallinen sellaisissa kansainvälisissä sopimusjärjestelyissä tai järjes-
töissä, jotka olisivat vaikuttaneet maamme kilpailulainsäädännön sisältöön.

Kartellilain uudistaminen tuli ajankohtaiseksi jo 1960-luvun alussa. Hallituksen 
esitys laiksi taloudellisen kilpailun edistämisestä annettiin vuoden 1962 valtio-
päiville. Uudistuksella pyrittiin tehostamaan kilpailulainsäädännön soveltamista. 

2 Ks. Rissanen, Oikeus 4–5/1988, s. 352–353, jossa käsitellään kilpailun sääntelemisen taustaa. 
Kilpailulainsäädännön perustaa voidaan hakea aina liberalistiseen talousjärjestelmään siirtymises-
tä Suomessa 1800-luvun loppupuolelta. Vuoden 1879 elinkeinoasetus ja vuoden 1919 elinkeinola-
ki sääntelivät osan elinkeinoista luvanvaraisiksi. Toimintaa taloudellisilla markkinoilla säänteli myös 
laki vilpillisen kilpailun ehkäisemisestä (34/1930), jonka juuret ulottuvat aina vilpillisen kilpailun 
estämiseksi vuonna 1883 solmittuun Pariisin liittosopimukseen. 

3 KM 1952:33, s. 19.
4 Kartellilain 13 §:ssä kiellettiin tarjouskartellit. Lisäksi lain 12 §:n nojalla kartellivirasto saattoi kiel-

tää määrähintojen asettamisen.
5 Ks. kuitenkin KM 1952:33, s. 20, jossa todetaan, että julkisuusperiaatteen ennaltaehkäisevää vai-

kutusta voidaan pienentää tekemällä sopimukset salaisesti.
6 KM 1952:33, s. 5–6.
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Kartellilain julkisuusperiaatteen mukaiset säännökset antoivat viranomaisille ai-
noastaan toimivaltuudet hankkia tietoa kilpailunrajoituksista, mutta yksittäisiin 
kilpailunrajoituksiin ei ollut mahdollista puuttua. Asetelmaa pidettiin epätyydyttä-
vänä. Tilanteen korjaamiseksi lakiin otettiin säännökset neuvottelumenettelystä. 
Neuvottelumenettelyä koskevien säännösten perusteella viranomaiset saattoivat 
ottaa vahingollisen kilpailunrajoituksen käsittelyynsä ja pyrkiä neuvotteluin pois-
tamaan kilpailunrajoituksen haitalliset vaikutukset. 

Uudistuksen toinen merkittävä osa koski määrähintakieltoa. Kartellilain perusteel-
la ei ollut ilman kartelliviraston tekemää nimenomaista päätöstä kiellettyä asettaa 
ehtoa, jolla ylempi jakeluporras säänteli alemman jakeluportaan hinnoittelumah-
dollisuuksia. Määrähinnan asettaminen katsottiin kansantaloudellisesti erityisen 
haitalliseksi, koska se johti hintakilpailun tyrehtymiseen.7 Kilpailulainsäädännön 
uudistamisessa lähdettiinkin siitä, että määrähinnat kiellettiin yleisesti ja niiden 
soveltaminen sallittiin vain erityisen luvan perusteella. Viranomaisten harkintaval-
ta rajoittui tältä osin vain poikkeuslupien myöntämiseen. Ohjehintojen asettamista 
ei tosin edelleenkään rajoitettu.

Vuoden 1964 laki taloudellisen kilpailun edistämisestä oli askel kilpailulainsäädän-
nön tehostamisen suuntaan. Muutokset olivat maltillisia, koska kilpailunrajoituksiin 
puututtiin uudistuksen jälkeenkin pääasiassa julkisuusperiaatteen mukaisin kei-
noin. Toisaalta vakavimpien kilpailunrajoitusten (määrähinnan asettaminen) sään-
telyä haluttiin selkeästi tiukentaa. Muutosten taustalta voidaan löytää ajatus ta-
loudellisen kilpailun yhteiskunnallisen merkityksen voimistumisesta. Taloudellisen 
kilpailun vaikutuksia ei tosin yhdistetty yksinomaan suoraan hyvinvoinnin lisäämi-
seen, vaan taloudellisen kilpailun seurauksia punnittiin mm. hintatason vakauden 
säilyttämisen kannalta. Kilpailu- ja hintapolitiikalla oli kiinteä keskinäinen yhteys. 

Vuoden 1964 kilpailulain muotoiluun vaikuttivat osaltaan kansainväliset sopimus-
velvoitteet. Suomi oli vuonna 1961 liittynyt EFTA:n jäseneksi. Jäsenyyden vuok-
si oli joihinkin kilpailunrajoituksiin puututtava aikaisempaa laajemmin, koska ne 
olivat ristiriidassa EFTA-konvention kanssa.8 Suomen osallistuminen kansainväli-
seen taloudelliseen yhteistyöhön vaikutti ensimmäisen kerran maamme kilpailu-
lainsäädännön sisältöön. Vaikutuksen merkitystä ei pidä kuitenkaan ylikorostaa: 
EFTA-konventiosta seurasi tarve joidenkin yksittäisten kilpailunrajoitusten sään-
telyn muuttamiseen, mutta laajamittaisesta kilpailulainsäädännön tai -politiikan 
ohjautumisesta ei ollut kysymys. Kansainvälisten impulssien merkitys oli siis koko-
naisuuden kannalta rajallinen.

7 Ks. HE 95/1962 vp, s. 2.
8 HE 95/1962 vp, s. 1.
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Suomen kilpailulainsäädäntöä uudistettiin seuraavan kerran 1970-luvun alussa. 
Laki taloudellisen kilpailun edistämisestä tuli voimaan 1.7.1973.9 Valmistelutyön 
yhteydessä selvitettiin laajasti hinta- ja kilpailupolitiikan välistä suhdetta. Uudis-
tukseen sisältyi joitakin lain soveltamiseen vaikuttavien käsitteiden täsmennyk-
siä. Kilpailulainsäädännön tavoitesäännös kirjoitettiin uuteen muotoon. Kilpailun-
edistämislain tavoitteeksi asetettiin lain 1 §:ssä yleiseltä kannalta hyväksyttävän 
taloudellisen kilpailun edistäminen. Pyrkimyksenä ei ollut suoranaisesti muuttaa 
kilpailunrajoituslainsäädännön tavoitteita vuoden 1964 kilpailunedistämislakiin 
verrattuna, vaan kyse oli enemmänkin lain tavoiteformuloinnin selkeyttämisestä.10 
Toinen tärkeä uudistus koski elinkeinonharjoittajan käsitettä. Kilpailunedistämislain 
2 §:ssä määriteltiin elinkeinonharjoittajan käsite aikaisempaa täsmällisemmin, 
jotta vuoden 1964 kilpailunrajoituslain aikana vallinnut epätietoisuus kilpailulain-
säädännön soveltamisalan kattavuudesta voitiin poistaa.11 

Vuoden 1973 kilpailunedistämislaissa asetettiin edelleen elinkeinonharjoittajille 
velvollisuus kilpailunrajoitusten ilmoittamiseen; lakiin sisältyi siten piirteitä julki-
suusperiaatteesta. Kilpailunrajoituksia arvioitiin pääasiassa niiden vahingollisten 
vaikutusten pohjalta. Väärinkäyttöperiaatteen mukaisesti valtioneuvosto saattoi 
kilpailuneuvoston esityksen perusteella kieltää määräajaksi vahingollisen kilpailun-
rajoituksen toimeenpanemisen ja noudattamisen. Aikaisempaa sääntelykäytäntöä 
seuraten muutamat kaikkein haitallisimmiksi katsottavat kilpailunrajoitukset (tar-
jouskartellit, määrähintojen asettamiset) olivat laissa suoraan kiellettyjä.

Vuoden 1973 kilpailunedistämislaki ei merkinnyt huomattavaa muutosten Suomen 
kilpailulainsäädännön kehityksessä. Kilpailulainsäädännön perusperiaatteet säilyi-
vät lähes ennallaan. Tosin vuoden 1985 lainmuutoksella tarkennettiin kilpailun-
rajoitusten vahingollisuusarvioinnin sisältöä ja neuvottelumenettelyn epäonnistu-
mista seuraavia toimintamahdollisuuksia. Uudistuksen myötä kilpailuneuvostolla 
oli mahdollisuus antaa uhkasakolla tehostettuja kieltopäätöksiä ja toimitusvelvoit-
teita, jos neuvottelumenettely kilpailunrajoituksen vahingollisten vaikutusten pois-
tamiseksi epäonnistui.

Aikajänne vuoden 1957 kartellilaista vuoden 1973 kilpailunedistämislakiin on pitkä. 
1950-luvun lopun ja 1980-luvun väliseen ajanjaksoon sijoittuu monia yhteiskun-
taamme ja talouttamme koskevia laajoja muutoksia. Kilpailulainsäädännön kehi-

9 Lain säätämisen taustana oli valtioneuvoston vuonna 1971 asettaman hinta- ja kilpailukomite-
an mietintö. Kilpailunedistämislakia muutettiin kaksi kertaa. Muutoksenhakua koskevia säännök-
siä täsmennettiin vuonna 1977 (474/1977) ja kilpailunrajoituksia koskevia säännöksiä tarkistettiin 
vuonna 1985 (123/1985).

10 HE 212/1972 vp, s. 1.
11 Elinkeinonharjoittajan käsite rajattiin kilpailunedistämislaissa koskemaan ammattimaista liiketoi-

mintaa. Ammattimaisuuden tunnusmerkkeinä pidettiin toiminnan toistuvuutta, jatkuvuutta ja vas-
tikkeellisuutta. Ks. tarkemmin HE 212/1972 vp, s. 2. Lain soveltamisalaa ei uudistuksen jälkeen-
kään ulotettu koskemaan sopimuksia ja järjestelyitä, jotka liittyivät suomalaisten vientitavaroiden 
ja palvelusten tarjontaan ulkomaille. Samalla tavalla jäivät työmarkkinoita ja alkutuotantoa koske-
vat sopimukset ja järjestelyt lain soveltamisalan ulkopuolelle.
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tys on osaltaan sidoksissa yhteiskunnallisiin ja taloudellisiin muutoksiin. Talouden 
näkökulmasta käsiteltävänä olevaa aikajännettä voidaan luonnehtia säännellyn ja 
suljetun markkinatalouden ajaksi. Talouspoliittinen mielenkiinto kohdistui erityi-
sesti makrotaloudellisiin kysymyksiin. Pyrkimyksenä oli ohjata taloutta kokonais-
valtaisesti. Keskeiseen asemaan nousi mm. hintatason vakauden turvaaminen. 
Kilpailupolitiikan merkitys näyttäytyi erityisesti periodin alkuvaiheessa hintapolitii-
kan täydentäjänä. Varsinaisia askeleita toiseen suuntaan otettiin vasta 1980-luvul-
la, jolloin talouden sääntelyä ryhdyttiin kokonaisvaltaisesti purkamaan.

Luonteenomaista arvioitavana olevalla ajanjaksolle oli taloudellisen kilpailun 
ja samalla kilpailulainsäädännön aseman vaiheittainen vahvistuminen. Kokonai-
suute naan kilpailulainsäädännön muutokset ajanjaksolla olivat maltillisia, vaikka 
kehityksen suunta oli selvä. Taloudellisen kilpailun ja sitä koskevan oikeudelli-
sen sääntelyn merkitys tunnustettiin ja sääntelylle asetettiin kasvavia vaatimuk-
sia. On mahdollista puhua kilpailulainsäädännön vakiintumisen ajasta. Ajanjakson 
loppuun sijoittuneet yleiset talouspoliittiset päätökset loivat tarpeen uudenlai selle 
kilpailupolitiikalle ja -lainsäädännölle, jonka seurauksena kilpailulainsäädäntöä 
lähdettiin 1980-luvun lopussa uudistamaan.

2 Kilpailunrajoituslaki (709/1988)

2.1 Tausta 

Vuoden 1988 kilpailunrajoituslain säätäminen voidaan sijoittaa osaksi suurempaa 
talouden sääntelyn muutosta. Julkisen vallan talouteen kohdistamaa suoraa sään-
telyä vähennettiin asteittain 1980-luvulla. Esimerkkinä tästä voidaan mainita hin-
tasääntely, josta luovuttiin käytännössä vuonna 1988.12 Suorien sääntelytoimien 
sijaan keskeiseen asemaan nousivat erilaiset talouden epäsuorat ohjauskeinot. 

Kilpailulainsäädäntö ja hintavalvontalainsäädäntö olivat ennen 1980-luvun loppua 
liittyneet tiiviisti toisiinsa. Marssijärjestys oli aiemmin selvä: markkinoiden toimintaa 
pyrittiin ohjaamaan kokonaisvaltaisin ratkaisuin, joiden toteuttamiseen hintavalvon-
ta tarjosi oivan työkalun. Vuoden 1988 kilpailunrajoituslain säätämisen yhteydes-
sä asetelma kallistui päinvastaiseksi. Markkinoiden toiminnan itseohjautuvuuden 
ja taloudellisen kilpailun toimivuuden varmistaminen omaksuttiin sääntelyn lähtö-
kohdaksi. Kilpailun edistämisestä tuli pääsääntö, josta poikkeaminen oli erikseen 
perusteltava.13 Julkisen vallan suorat sääntelytoimet, kuten hintasääntely, olivat 
toissijaisia menettelyitä ja tulivat sovellettaviksi vain poikkeustapauksissa.

12 Muut uudistukset koskivat mm. arvopaperi- ja rahoitusmarkkinoita.
13 Ks. tarkemmin KM 1987:4, s. 1.



339

Kilpailun asettaminen ensisijaiseksi markkinoiden sääntelyn keinoksi johti tarpee-
seen terävöittää kilpailulainsäädäntöä. Vuoden 1973 kilpailunedistämislain katsot-
tiin olevan perusteiltaan vanhentuneen, eikä sen osittaisuudistuksilla nähty pääs-
tävän riittävään lopputulokseen. Päädyttiin kokonaan uuden kilpailunrajoituslain 
säätämiseen. Vuoden 1988 kilpailunrajoituslaissa täsmennettiin kilpailunrajoitus-
ten materiaalista sääntelyä ja lisättiin kilpailuviranomaisten mahdollisuuksia puut-
tua vahingollisiin kilpailunrajoituksiin. 

2.2 Kilpailuoikeudellisen sääntelyn tavoitteet 

Kilpailunrajoituslaissa otettiin taloudellinen kilpailu kaiken taloudellisen toiminnan 
lähtökohdaksi.14 Taloudellisen kilpailun turvaaminen edellytti kielteistä suhtautu-
mista taloudellisten toimijoiden aikaansaamiin kilpailunrajoituksiin ja määräävän 
markkina-aseman väärinkäyttöön. Erityisen vahingollisina pidettiin yritysten to-
teuttamia alalle pääsyn esteitä ja määräävän markkina-aseman käyttämistä po-
tentiaalisen kilpailun estämiseen tai jäljellä olevan kilpailun nujertamiseen.15

Kilpailunrajoituslain 1 §:ssä lain yleiseksi tavoitteeksi asetettiin terveen ja toimivan 
taloudellisen kilpailun turvaaminen vahingollisilta kilpailunrajoituksilta. Toimivassa 
taloudellisessa kilpailussa hinnanmuodostus markkinoilla pohjautuu elinkeinon-
harjoittajien itsenäiseen hinnoitteluun ja sitä ohjaavaan markkinamekanismiin.16 
Yhteiskunnallisesti hyväksyttävän taloudellisen kilpailun tulee perustua lain ja hy-
vän tavan mukaisiin kilpailukeinoihin. Lainsäädännön tavoitteena oli turvata alalle 
pääsyn vapaus ja edesauttaa markkinoiden kilpailuolosuhteita vahingollisesti rajoit-
tavien tai vääristävien kilpailunrajoitusten poistamista.17 Tämän tavoitteen toteutta-
misen katsottiin edistävän perustavalla tavalla myös elinkeinovapautta ja yritysten 
toimintavapautta.18 

Kilpailunrajoituslain säätämisen yhteydessä esitetyt kannanotot osoittavat, että 
kilpailunrajoituslain tavoitteet kilpailun edistämiseksi liittyvät kahteen eri näkö-
kulmaan. Kilpailunrajoituslaissa suojataan ensinnäkin talouselämän staattista 
ja dynaamista tehokkuutta.19 Kilpailunrajoituslain tavoitteeksi asetetaan tällöin 
toiminta- eli suorituskilpailun suojaaminen. Taloudellisia toimijoita suojataan hei-
dän pyrkimyksissään tuoda markkinoille laadultaan, hinnaltaan ja toimitusehdoil-
taan entistä edullisempia hyödykkeitä. Kilpailulainsäädännön keskeisenä tavoit-
teena pidetään entistä halvempien ja kuluttajien tarpeita paremmin vastaavien 

14 HE 148/1987 vp, s. 3.
15 HE 148/1987 vp, s. 3.
16 HE 148/1987 vp, s. 13.
17 HE 148/1987 vp, s. 13.
18 Rissanen–Korah, s. 268.
19 HE 148/1987 vp, s. 13.



340

hyödykkeiden aikaansaamista. Toisaalta kilpailua suojataan kilpailunrajoituslaissa 
vain siinä määrin, kun kilpailu on lain ja hyvän liiketavan mukaista.

Kilpainrajoituslaissa määritelty terve ja toimiva taloudellinen kilpailu jää sisällöltään 
monelta kohdin avoimeksi käsitteeksi. Kilpailunrajoituslaissa ja sen esitöissä ei voida 
muuta kuin asettaa suuntaviivoja, joiden avulla tavoitemäärittelyille on mahdollista 
antaa konkreettinen sisältö. Tilanne on sinällään ymmärrettävä. Yksityiskohtaisen 
tarkalla määrittelyllä kilpailunrajoituslain tavoitelausumasta olisi tuskin saatu käytän-
nössä paljonkaan nykyistä toimivampaa. Oikeuskäytännölle jää tässäkin tapaukses-
sa, kuten monesti muutoin kilpailuoikeudessa, merkittävä asema kilpailunrajoituslain 
sisällön täsmentäjänä. Toisaalta kilpailunrajoituslain tavoitelausuman jonkinasteinen 
terävöittäminen olisi voinut olla perusteltua, koska mm. kilpailunrajoitusten vahingol-
lisuuden arviointi linkittyy osaltaan kilpailunrajoituslain tavoitteisiin. Näin olisi ainakin 
voitu jossain määrin parantaa ennustettavuutta lain soveltamisessa.

2.3 Kilpailuoikeudellisen sääntelyn sisältö

Vuoden 1988 kilpailunrajoituslakiin sisältyi joukko uudistuksia, jotka koskivat 
lain soveltamisalaa, yksittäisten kilpailunrajoitusten sääntelyä sekä lain rikkomi-
sen seurauksia. Kilpailulainsäädännön soveltamisalaa laajennettiin vuoden 1973 
kilpailunedistämislakiin verrattuna. Pankkitoiminta, luotto-osakeyhtiöt ja vakuu-
tuslaitokset sekä kalastus, poronhoito ja maatilatalous otettiin lain soveltamis-
alan piiriin. Kilpailunrajoituslaista tuli kaikkea elinkeinotoimintaa koskeva yleislaki. 
Muutos on periaatteelliselta kannalta tärkeä; millään elinkeinotoiminnan lohkolla 
ei saa ryhtyä toimiin kilpailun rajoittamiseksi. Lain soveltaminen erityissektoreilla 
jäi kuitenkin erityisvalvontaviranomaisten (pankkitarkastusvirasto sekä sosiaali- ja 
terveysministeriön vakuutusosaston) tehtäväksi.

Vuoden 1988 kilpailunrajoituslailla täsmennettiin ja osittain laajennettiin kilpailun-
rajoitusten materiaalista sääntelyä. Tarjouskartellikiellon soveltamisala ulotettiin 
kattamaan sellaisia toimia, joilla tarjouskilpailujen toimivuutta oli käytännössä ai-
emmin vaarannettu. Tarjouskartellikielto laajennettiin koskemaan tarjoajien yh-
teistoimintaa tarjouskilpailujen yhteydessä riippumatta siitä, perustuiko yhteistoi-
minta etukäteiseen sopimukseen vai ei.20

Kilpailulainsäädännön uudistuksella täsmennettiin vahingollisiksi katsottavien 
kilpailunrajoitusten kriteereitä. Vahingollisiksi kilpailunrajoituksiksi luokiteltiin 
mm. määräävä markkina-aseman väärinkäyttö. Vahingollisuusarviointi kiinnitet-
tiin lain 1 §:ssä määriteltyihin tavoitteisiin: keskeistä tarkastelussa olivat järjes-
telyn vahingolliset vaikutukset terveen ja toimivan talouden kilpailun kannalta. 
Kilpailunrajoitusten sopimattomuus saattoi olla seurausta kilpailunrajoitusten vai-

20 Tehtyjen muutosten jälkeen tarjouskartellikielto vastasi Ruotsin kilpailulainsäädännön kieltoa.
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kutusten taloudellisesta merkittävyydestä tai menettelytavan periaatteellisesta 
hylättävyydestä.21 

Uudistuksella tiukennettiin mahdollisuuksia puuttua määräävässä markkina-ase-
massa olevan yrityksen toimintaan. Kilpailuneuvosto sai oikeuden määrätä, ettei 
määräävässä markkina-asemassa oleva yritys saanut ylittää tai alittaa kilpailuneu-
voston asettamaa hyödykkeen hintaa, vastiketta tai niiden määräytymisperustetta. 
Määräys voitiin antaa sen jälkeen, kun neuvottelut eivät johtaneet tulokseen, ja se 
saattoi olla voimassa enintään kuusi kuukautta kerrallaan. Säännöksen taustalla 
oli ajatus, jonka mukaan puuttuminen yritysten hinnoitteluun voi olla perusteltua 
silloin, kun markkinamekanismi ei toimi tyydyttävästi markkinarakenteen keskitty-
misen vuoksi.22 Kyse oli väliaikaisesta toimenpiteestä, johon nähden markkinoiden 
rakennetta parantavat keinot olivat ensisijaisia.

Vuoden 1988 kilpailunrajoituslain valmistelun yhteydessä keskusteltiin yrityskaup-
pavalvonnan tarpeellisuudesta. Asia oli tuolloin ajankohtainen mm. EY-tasolla. 
Varsinaisen yrityskauppavalvontamenettelyn käyttöön ottamiseen ei katsottu ole-
van tarvetta taikka valmiuksia.23 Eräänlaisena esiaskeleena voidaan kuitenkin pitää 
lakiin sisältynyttä määräystä, jonka perusteella määräävässä markkina-asemassa 
olevalle yritykselle voitiin asettaa velvollisuus ilmoittaa sellaiset yrityskaupat, joilla 
on mahdollista olettaa olevan merkittäviä vaikutuksia kilpailuolosuhteisiin relevan-
teilla markkinoilla. Kilpailuviranomainen arvioi ilmoituksen ja keräämiensä tieto-
jen perusteella, seurasiko yrityskaupasta sellaisia vahingollisia vaikutuksia, joiden 
poistamiseksi oli ryhdyttävä toimenpiteisiin.

Kilpailulainsäädännön rikkomisen seurauksia uudistettiin. Uudistus koski horison-
taalisten hinta-, toimitusehto-, kiintiö- ja markkinajakoehtojen pätevyyttä. Näihin 
ehtoihin liittyvät sopimussakot ja vakuuden menettämistä koskevat määräykset to-
dettiin lain 6 §:ssä pätemättömiksi. Samalla kiellettiin vahingonkorvauksen mää-
rääminen näiden ehtojen laiminlyönnistä, ellei ehtojen noudattamiseen ollut saatu 
kilpailuneuvoston lupaa. Kilpailunrajoitusten liitännäisvelvoitteiden säätäminen pä-
temättömäksi perustui ajatukseen, jonka mukaan kilpailunrajoitukset jäävät tosi-
asiassa ajalliselta kestoltaan rajallisiksi, kun niiden toteutumista ei voida varmistaa 
erityisillä velvoitteilla.24 Markkinamekanismi johtaa tällöin siihen, että kilpailunra-
joituksen osapuolet vetäytyvät vähitellen kilpailunrajoituksesta markkinapaineen 
vuoksi.25 

21 Ks. tarkemmin Rissanen–Korah, s. 268–269.
22 HE 148/1987 vp, s. 10.
23 KM 1987:4, s. 79.
24 Ongelmaksi voi luonnollisesti muodostua se, että kaikkein haitallisimmat kilpailunrajoitukset ovat 

todennäköisesti salaisia siten, ettei niitä ole alun perinkään tarkoitettu pantaviksi täytäntöön ylei-
sissä tuomioistuimissa.

25 HE 148/1987 vp, s. 9.
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Vuoden 1988 kilpailunrajoituslaissa jatkettiin aikaisemmassa lainsäädännössä 
omaksuttua linjaa, jonka mukaisesti kilpailunrajoitusten sääntely perustui rinnak-
kain erilaisten kilpailuperiaatteiden mukaisiin ratkaisumalleihin. Keskeinen sään-
telytapa pohjautui kilpailunrajoitusten yksittäistapaukselliseen vahingollisuuden 
arviointiin. Kilpailuviranomainen pyrki ensisijaisesti neuvotteluin poistamaan kil-
pailunrajoituksen vahingolliset vaikutukset. Jos tämä ei onnistunut, saattoi kilpai-
luneuvosto kieltää menettelyn täytäntöönpanon. Väärinkäyttöperiaatteen asema 
oli siten vahva. Kieltoperiaatteen soveltamisala oli rajallinen; ainoastaan kaikkein 
vakavimmat kilpailunrajoitukset oli kielletty suoraan laissa.

Vuoden 1988 kilpailunrajoituslaki muodosti siihen sisältyvien uudistusten osittai-
sesta maltillisuudesta huolimatta tärkeän askeleen kohti kilpailunrajoitusten te-
rävöityvää sääntelyä. Olennaista on myös lain taustalla ilmenevä ajattelutavan 
muutos: taloudellisen kilpailun hyödyllisten vaikutusten toteutuminen edellyttää, 
että yksittäisiin kilpailunrajoituksiin puututaan kattavasti ja riittävän voimakkaasti. 
Taloudellinen kilpailu vaatii toimiakseen asianmukaista oikeudellista sääntelyä.

3 Kilpailunrajoituslaki (480/1992)

3.1 Tausta

Kilpailulainsäädännön uudistamiseen ryhdyttiin melko pian vuoden 1988 kilpailun-
rajoituslain voimaantulon jälkeen. Kauppa- ja teollisuusministeriö asetti 21.5.1990 
työryhmän selvittämään kilpailulainsäädännön kehittämistarpeita. Työryhmä pää-
tyi siihen, että vuoden 1988 kilpailunrajoituslakia voitiin pitää perustaltaan toimi-
vana.26 Muutospaineet liittyivät lähinnä talouden toimivuuden varmistamiseen ja 
Länsi-Euroopan taloudelliseen integraatioprosessiin.

Taloudellisen kilpailun merkitys oli asteittain kasvanut maassamme 1990-luvulle 
tultaessa. Varsinaista murrosta merkitsivät 1980-luvun lopussa suoritetut talou-
den sääntelyn poistamistoimenpiteet. Kilpailupolitiikan asema talouspolitiikan osa-
na korostui 1980- ja 1990-luvun taitteessa merkittävästi. Talouspoliittisten pää-
määrien saavuttaminen edellytti kilpailun toimivuutta markkinoillamme.

Kilpailunrajoituslain uudistus sijoittui ajallisesti yhteen maassamme vallinneen voi-
makkaan taloudellisen laskusuhdanteen kanssa. Taloudellinen lama syntyi osittain 
markkinoiden suoran sääntelyn purkamisen heijastusvaikutuksena. Taloudelliseen 
kilpailuun kohdistettiin laman aikana kasvavia odotuksia; taloudellisen kilpai-
lu nähtiin taloudellisen kehityksen moottorina ja vastaavasti kilpailunrajoituksia 
pidettiin talouden toiminnan jarruna. Voimistuvan taloudellisen kilpailun katsottiin 
tehostavan markkinoiden toimintaa. 

26 Ks. tarkemmin KM 1991:15, s. 25.
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Oikeudellinen sääntely ei itsessään voi luoda kilpailua markkinoille. Oikeudellisen sään-
telyn keinoin voidaan kuitenkin vaikuttaa markkinaolosuhteiden muodostumiseen kil-
pailun toimivuuden kannalta otollisiksi. Tehostamalla kilpailunrajoituksiin puuttumista 
voidaan varmistaa edellytykset markkinoiden toimivuudelle ja samalla taloudellisen 
hyvinvoinnin lisääntymiselle yhteiskunnassamme. Talouden tehokkaan toiminnan ja 
kilpailuoikeudellisen sääntelyn sisällön välille hahmotettiin selkeä yhteys, kun kilpai-
lunrajoituslain säätämisestä päätettiin.

Kilpailunrajoituslain uudistustyön yhteydessä lausuttiin selkeästi julki tavoite 
päivittää kansallinen kilpailunlainsäädäntömme yhteensopivaksi EY:n ja tuolloin 
suunnitteilla olleen ETA:n kilpailuoikeudellisen säännösten kanssa.27 Kyse oli var-
mistautumisesta integraatioprosessin etenemisestä seuraaviin haasteisiin. Päätös 
oli luonteeltaan poliittinen. Uudistuksella tavoiteltiin ratkaisua, jolla kilpailuoikeu-
dellisten normistojen erilaisuudesta seuraavia käytännön ongelmia voitaisiin vä-
hentää.

Kilpailunrajoituslain uudistuksen yhteydessä otettiin monella tavoin huomioon 
EY:n kilpailuoikeuden sisältö. Osittain valmistelutyössä ainoastaan vertail-
tiin kansal lisen lainsäädäntömme ja EY:n kilpailuoikeuden välisiä eroja, mutta 
monilta kohdin kilpailulainsäädäntöämme muutettiin eurooppalaisen esikuvan 
mukaisesti. Kilpailunrajoituslain säätäminen vuonna 1992 ei merkinnyt suora-
naista kansallisen kilpailulainsäädäntömme harmonisointia EY:n kilpailuoikeuden 
kanssa, vaikka yhtenäistäminen koski monia keskeisiä kilpailunrajoituslain sään-
nöksiä. Kilpailunrajoituslain valmistelutyö oli kuitenkin kilpailulainsäädäntömme 
pitkän kehityskaaren kannalta tärkeä: kansallinen kilpailulainsäädännön ja EY:n 
kilpailuoikeuden yhteys tuotiin avoimesta esille, ja tämän yhteyden avulla perus-
teltiin lainsäädännön kehittämistarvetta. Ovi Suomen kilpailulainsäädännön peh-
meälle harmonisoinnille oli avattu.

Suomen kilpailulainsäädännölle ovat olleet tyypillisiä erilaiset osittaismuutok-
set. Kilpailunrajoituslakia on uudistettu useita kertoja sen säätämisen jälkeen. 
Merkittävimmät muutoskokonaisuudet tulivat voimaan 1.10.1998 ja 1.5.2004. 
Näitä muutoksia käsitellään jäljempänä erikseen. Kilpailunrajoituslain soveltami-
seen vaikutti olennaisesti myös markkinaoikeuden perustaminen keväällä 2002. 
Jatkossa arvioidaan myös lyhyesti markkinaoikeuden perustamisen vaikutuksia 
kilpailunrajoituslain soveltamiseen.

27 Ks. HE 162/1991 vp, s. 6.
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3.2 Kilpailuoikeudellisen sääntelyn tavoitteet

Kilpailunrajoituslain 1.1 §:ssä lain tavoitteeksi ilmaistaan terveen ja toimivan ta-
loudellisen kilpailun turvaaminen vahingollisilta kilpailunrajoituksilta. Lisäksi kil-
pailunrajoituslain 1.2 §:n todetaan, että lain soveltamisessa on erityisesti otetta-
va huomioon kuluttajien etu ja elinkeinotoiminnan harjoittamisen vapauden tur-
vaaminen perusteettomilta esteiltä ja rajoituksilta. Tavoitesäännös vastaa vuoden 
1988 kilpailunrajoituslain 1 §:ää.

Kilpailunrajoituslaille on asetettu useita tavoitteita. Kilpailunrajoituslain soveltami-
sella ei pyritä yksinomaan esimerkiksi taloudellisen tehokkuuden saavuttamiseen. 
Tehokkuustavoite on luonnollisesti kilpailunrajoituslain kannalta olennainen, mut-
ta samalla on otettava huomioon elinkeinotoiminnan vapauden turvaaminen ja 
kuluttajien etu. Tämä merkitsee sitä, että pelkkä absoluuttinen hyvinvoinnin lisäys 
ei ole riittävää, jos kuluttajat eivät hyödy hyvinvoinnin lisäyksestä tai jos samalla 
rajoitetaan tarpeettoman laajasti yksittäisen toimijan elinkeinotoiminnan harjoit-
tamisen vapautta.

Kilpailunrajoituslain tavoitesäännöksestä ei ole mahdollista johtaa sellaisenaan 
yksiselitteisiä kannanottoja siitä, kuinka kilpailulainsäädäntömme edellä mainitut 
päämäärät tulisi sovittaa yhteen. Laki muodostaa eräänlaisen kehikon, jonka si-
sällä kilpailulainsäädännön tavoitteet ovat täsmennettävissä. Tätä taustaa vas-
ten on pidettävä perusteltuna, ettei kilpailunrajoituslain tavoitesäännöstä muu-
tettu uudistuksen yhteydessä, vaikka kilpailuoikeudellisen sääntelyn yhteiskun-
nallinen merkitys kasvoi selvästi 1980-luvun lopusta 1990-luvulle siirryttäessä. 
Tavoitesäännöksen muuttumattomuuden voidaan katsoa edustavan eräänlaista 
jatkumoa kilpailulainsäädäntömme kehityksessä. Jatkumo ei kuitenkaan tarkoita 
lain soveltamisen pysähtyneisyyttä. Tavoitesäännös on muotoilultaan niin lavea, 
että ajankohtaiset kilpailupoliittiset signaalit ja sääntelykohteesta seuraavat im-
pulssit voidaan ottaa lain soveltamisessa asianmukaisella tavalla huomioon.

Kilpailunrajoituslain tavoitesäännöksen osalta on muistettava, että se on kirjoitet-
tu kansallisten markkinoidemme näkökulmasta. Ratkaisevassa asemassa on ter-
veen ja toimivan taloudellisen kilpailun edellytysten turvaaminen Suomen markki-
noilla. Näkökulma on merkityksellinen, kun mietitään kilpailunrajoituslain suhdetta 
EY:n kilpailuoikeuteen. Kilpailunrajoituslain materiaalisten säännösten eurooppa-
laistamista ei ole seurannut lain tavoitesäännöksen muuttaminen. Konkreettisena 
esimerkkinä nousee esille EY:n kilpailuoikeuden kannalta olennainen pyrkimys 
varmistaa kilpailuoikeuden keinon yhteismarkkinoiden yhtenäisyys. Tavoitteiden 
erilaisuus ja siitä seuraava osittainen näkökulmaero on pidettävä mielessä, kun 
EY:n kilpailuoikeudesta haetaan vaikutteita kansallisen kilpailulainsäädäntömme 
sisällölliseen kehittämiseen ja tulkintaan.
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3.3 Kilpailuoikeudellisen sääntelyn sisältö

Kilpailunrajoituslaki sisälsi merkittäviä materiaalisia ja soveltamisjärjestelmää kos-
kevia uudistuksia. Tiukentunut suhtautuminen kilpailunrajoituksiin ilmeni mm. 
siten, että kieltoperiaatteen soveltamisalaa laajennettiin. Tarjouskartellien ja 
määrähinnan asettamisen lisäksi kiellettiin horisontaaliset hinta- ja markkinaja-
kokartellit. Uudistuksen taustalla oli käsitys kilpailijoiden välisen horisontaalisen 
yhteistyön korostuneesta haitallisuudesta markkinoiden toimivuuden kannalta. 
Kartellien katsottiin johtavan hintakilpailun estymiseen sekä yritysten suoritus-
kyvyn ja tehokkuuden laskemiseen. Seurauksena on yleinen hintatason nousu ja 
kansantalouden tehokkuuden vähentyminen.

Periaatteellisesti tärkeä muutos koski määräävän markkina-aseman väärinkäy-
tön kieltämistä. Aiemmin määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä oli arvioitu 
väärinkäyttöperiaatteen mukaisesti, jolloin menettelyn vahingolliset vaikutukset 
ja siitä seuraava lain rikkominen oli todettava yksittäistapauksittain. Uudistuksen 
jälkeen määräävän markkina-aseman väärinkäyttö oli suoraan laissa kielletty. 
Muutos tehosti kilpailulainsäädännön soveltamista ja asetti määräävässä markki-
na-asemassa oleville yrityksille kasvavia vaatimuksia oman toimintansa lainmukai-
suuden varmistamiseen. Samalla kansallisessa lainsäädännössämme omaksuttu 
perusratkaisu tuli yhdenmukaiseksi EY:n kilpailuoikeuden kanssa.

Väärinkäyttöperiaatteen asema säilyi uudistuksen jälkeenkin vahvana kilpailulain-
säädännössä. Muita kuin edellä mainittuja kilpailunrajoitustyyppejä arvioitiin vää-
rinkäyttöperiaatteen mukaisesti. Ero EY:n kilpailuoikeuteen verrattuna jäi edelleen 
selväksi. Väärinkäyttöperiaate tarjosi joustavuutta kilpailunrajoitusten tarkaste-
lussa, koska tällöin saatettiin ottaa huomioon kunkin tapauksen erityispiirteet. 
Toisaalta pyrkimys kilpailuoikeudellisen sääntelyn tehostamiseen ja yhdenmukais-
tamiseen EY:n kilpailuoikeuden kanssa olisi puoltanut kieltoperiaatteen ottamista 
kilpailulainsäädäntömme kokonaisvaltaiseksi perustaksi. Aika ei ollut tähän kypsä 
1990-luvun alussa, jolloin pitäydyttiin kansallisen kilpailuoikeustraditiomme mu-
kaisessa ratkaisussa. Muutosta oli odotettava 2000-luvun alkuun saakka.

Kilpailunrajoituslain voimaantulo selkiytti kilpailuoikeudellisen soveltamisjärjes-
telmämme rakennetta. Elinkeinonharjoittajien oma-aloitteisesta velvollisuudesta 
ilmoittaa kilpailunrajoitukset luovuttiin, ja päävastuu kilpailunrajoitusten selvittä-
misestä asetettiin Kilpailuvirastolle. Kilpailuvirasto sai uudistuksen myötä riittävät 
työvälineet (mm. tarkastusvaltuudet, väliaikaiset kiellot) tehtäviensä hoitamisek-
si. Samalla järjestettiin Kilpailuviraston ja kilpailuneuvoston keskinäistä työnja-
koa. Valittu lähestymistapa oli perusteiltaan selkeä. Kilpailuvirasto on hallintovi-
ranomainen, joka tutkii kilpailunrajoituksia ja tekee tarvittaessa esityksiä kilpailu-
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neuvostolle. Kilpailuneuvosto oli puolestaan riippumaton hallintolainkäyttöelin, 
joka ratkaisi käsittelyynsä tulleet asiat Kilpailuviraston esityksestä.28 

Kilpailunrajoituslaissa otettiin käyttöön uusia sanktio, seuraamusmaksu, koske-
maan lain rikkomistilanteita. Seuraamusmaksu on hallinnollinen maksu, jolla on 
selkeitä preventiivisiä tavoitteita. Seuraamusmaksun suuruus saattoi nousta huo-
mattavan suureksi.29 Samassa yhteydessä luovuttiin kilpailunrajoitusten krimina-
lisoinnista. Muutoksen taustalla olivat aikaisempaan lainsäädäntöön sisältyneen 
rangaistussäännöksen soveltamisesta saadut kokemukset. Hallinnollisen kilpailun-
rikkomismaksun käyttöön ottaminen yhdenmukaisti kansallisen sanktioarsenaa-
limme muiden Pohjoismaiden ja EY:n kanssa.

Kilpailunrajoituslain uudistukset merkitsivät tärkeätä siirtoa kieltoperiaatteen 
suuntaan. Kilpailuoikeudellinen sääntely tiukentui olennaisesti maassamme. 
Uudistuksen toinen merkittävä piirre liittyi EY-oikeuden impulssien vahventumi-
seen kansallisessa kilpailulainsäädännössämme. Asetelmaa voidaan tarkastella kil-
pailunrajoituslain sisällön kautta, mutta yhtä keskeistä on kiinnittää huomiota lain-
soveltamisessa muodostuneisiin käytäntöihin. EY-oikeuden vaikutus ei nimittäin 
rajoittunut säädösmuutoksiin, vaan se heijastui kilpailunrajoituslain tulkintaan. On 
mahdollista puhua ns. tulkintavaikutuksesta. EY:n kilpailuoikeudesta alettiin hakea 
tulkinta-apua silloin, kun lainsäädäntömme esityöt ja oikeuskäytäntö vaikenivat 
uudessa soveltamistilanteessa.30 EY:n kilpailuoikeudellisesta oikeuskäytännöstä 
löytyi monissa yhteyksissä tapaus, jossa samaa tai samankaltaista asiaa oli käsi-
telty. Olennaista kilpailunrajoituslain soveltamisessa oli analysoida EY:n kilpailuoi-
keudessa omaksutun ratkaisun tai ratkaisulinjan perusteet ja vasta tämän jälkeen 
mahdollisesti käyttää EY-oikeutta kansallisen lainsäädännön tulkinnassa avuksi. 
Muuten konkreettisena vaarana on kansallisen säädösten erityispiirteiden sivuut-
taminen ja soveltamiskäytännön muotoutuminen poukkoilevaksi.

EY:n kilpailuoikeuden vaikutus kilpailunrajoituslain soveltamiseen tuli esille 
myös silloin, kun EY:n kilpailuoikeutta ja kilpailunrajoituslakia sovellettiin rin-
nakkain samaan tapaukseen. Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan rinnak-
kainen soveltaminen oli mahdollista, kun EY-oikeuden tehokasta toteutumista 
ei vaarannettu.31 Arviointi oli suoritettava tapauskohtaisesti ja ottaen huomioon 
mahdollinen EY:n kilpailuoikeuden soveltamispäätös. Hyvänä esimerkkinä voi-

28 Poikkeuksellisesti kilpailunrajoituksen kohteena ollut elinkeinonharjoittaja saattoi tehdä esityksen 
kilpailuneuvostolle, mikäli Kilpailuvirasto taikka Pankkitarkastusvirasto tahi sosiaali- ja terveysmi-
nisteriö eivät vieneet asiaa kilpailuneuvoston käsittelyyn. 

29 Kilpailunrajoituslaissa todettiin, että maksun suuruus vaihtelee 5.000 markasta 4 miljoonaan mark-
kaan.

30 Ks. esim. Suomen Vakuutusyhdistysten Keskusliitto ry, kilpailuneuvoston päätös 29.10.1993 
(d:o 2/359/93), A. Ahlström Oy / Kvaerner AS, kilpailuneuvoston päätös 27.1.1994 (d:o 5/359/93), 
Gramex ry, kilpailuneuvoston päätös 5.10.1995 (d:o 3/359/95), Teosto ry, kilpailuneuvoston 
päätös 5.10.1995 (d:o 5/359/95).

31 Asia 14/69, Walt Wilhelm v. Bundeskartellamt, (1969) ECR 1.
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daan pitää korkeimman hallinto-oikeuden Neste / SEO -asiassa antamaa pää-
töstä, jossa korkein hallinto-oikeus totesi, ettei Nesteen komissiolle tekemäl-
lä puuttumattomuustodistushakemuksella ollut korkeimman hallinto-oikeuden 
toimivaltaa poistavaa vaikutusta.32

3.4 Kilpailunrajoituslain muutos (303/1998)

Kilpailunrajoituslain ensimmäinen laajamittainen muutos sijoittuu vuoteen 1998, 
jolloin kilpailunrajoituslakiin otettiin säännökset yrityskauppavalvonnasta, vähämer-
kityksellisten kilpailunrajoitusten arvioinnista, puuttumattomuustodistuksesta sekä 
kilpailuoikeudellisesta vahingonkorvauksesta. Muutoskokonaisuus oli merkittävä 
kilpailuoikeudellisen sääntelyn tehostamiseksi. Erityisen huomattavaan asemaan 
nousee kokonaan uuden kilpailuoikeudellisen instrumentin, yrityskauppavalvonnan, 
sisällyttäminen kilpailuoikeudelliseen keinovalikoimaamme. 

Ennen vuoden 1998 uudistusta Kilpailuvirasto saattoi ainoastaan asettaa elinkeinon-
harjoittajalle velvollisuuden ilmoittaa yrityskauppansa virastolle. Kilpailuvirastolla 
ei kuitenkaan ollut toimivaltuuksia puuttua yrityskauppoihin. Teoreettisesti mie-
lenkiintoisena kysymyksenä voitiin nostaa esille mahdollisuus puuttua yrityskaup-
poihin joko määräävän markkina-aseman väärinkäytön kiellon taikka kartellikiel-
tojen avulla. Käytännössä tätä mahdollisuutta ei maassamme harkittu, koska lain-
säädäntö asetti selkeät puitteet viranomaisten toimivaltuuksille. 

Yrityskauppavalvonnan sisällyttäminen kilpailunrajoituslakiin tehosti huomattavas-
ti kilpailuoikeudellista sääntelyä. Yrityskauppavalvonnan avulla voidaan ennakolta 
puuttua sellaisiin ongelmiin, joiden purkaminen markkinakäyttäytymisen valvon-
nan keinoin on työlästä. Markkinoiden keskittymisen astetta sääntelemällä voidaan 
osaltaan vaikuttaa markkinoiden toimivuuteen ja edistää taloudelle asetettujen 
päämäärien toteutumista. Rakenteellinen valvonta sopi siten hyvin osaksi pitkä-
aikaista kilpailuoikeudellisen sääntelyn tehostamissuuntausta. Lisäksi kansallinen 
yrityskauppavalvonnan käyttöön ottaminen loi Kilpailuvirastolle ja kilpailuneuvos-
tolle perusteiltaan yhteneväiset toimivaltuudet EY:n ja muiden jäsenvaltioiden kil-
pailuviranomaisiin nähden.33 Välitöntä tarvetta yrityskauppa-asioiden siirtämiseen 
(esim. Kesko–Tuko-tapaus34) komission käsiteltäväksi ei enää ollut.

Kilpailunrajoituslain uudistamisen yhteydessä parannettiin kilpailuoikeudellisen so-
veltamisjärjestelmässä havaittuja puutteita. Molemmilla toteutetuilla uudistuksil-
la oli esikuvansa EY:n kilpailuoikeudessa. Kilpailuvirastolle annettiin toimivaltuudet 
myöntää varsinaisten poikkeuslupien lisäksi erityisiä puuttumattomuustodistuksia. 

32 KHO 1995 A 49.
33 Vuonna 1998 Suomen lisäksi ainoastaan Tanskassa, Hollannissa ja Luxemburgissa ei ollut voimas-

sa kansallista keskittymisvalvontasäännöstöä. Ks. tarkemmin HE 243/1997 vp, s. 6.
34 Asia T-22/97, Kesko v. komissio, (1999) ECR II-3775.
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Uudistuksen taustalla oli pyrkimys lisätä elinkeinonharjoittajien oikeusturvaa; laajo-
jen kieltosäännösten tulkintaan sisältyy vääjäämättä epävarmuutta ja samalla suuria 
taloudellisia riskejä (mm. sakot), joiden poistaminen on mahdollista Kilpailuviraston 
antamalla etukäteisellä kannanotolla. Samassa yhteydessä Kilpailuvirasto sai oikeu-
den olla ryhtymättä toimiin vaikutuksiltaan vähäisten kilpailunrajoitusten osalta. 
Muutoksella luotiin edellytykset kilpailuviranomaisten resurssien kohdentumiseen 
kaikkein haitallisimpiin kilpailunrajoituksiin. Uusi säännös ei kuitenkaan leikannut 
lain soveltamisalaa, vaan se koski ainoastaan Kilpailuviraston toimintavelvollisuuksia. 
Vähämerkitykselliset kilpailunrajoitukset kuuluivat siis uudistuksen jälkeenkin kilpai-
lunrajoituslain soveltamisalaan, vaikka Kilpailuvirastolla ei ollut velvollisuutta niiden 
käsittelemiseen.

Kilpailunrajoituslakiin otettiin säännös kilpailunrajoituksella aiheutetun vahingon 
korvaamisesta 1.10.1998 alkaen. Muutos oli varsin tarpeellinen kilpailuoikeuden 
soveltamisen tehokkuuden varmistamiseksi. Ennen muutosta kilpailunrajoituksen 
seurauksena vahinkoa kärsineen toimijan oikeus vahingonkorvaukseen määräytyi 
joko vahingonkorvausta koskeneiden yleisten sopimusoikeudellisten periaatteiden 
tahi vahingonkorvauslain perusteella riippuen siitä, oliko vahingonkärsijän ja -ai-
heuttajan välillä sopimussuhdetta vai ei. Ongelmalliseksi saattoi muodostua puh-
taan varallisuusvahingon korvaaminen sopimussuhteiden ulkopuolella.35 

Kilpailunrajoituslain 18 a § yhtenäisti kilpailuoikeudellisen vahingonkorvauksen 
perustan ja poisti korvausjärjestelmien eroista seuranneet ongelmat. Muutos oli 
kilpailunrajoituslain yksityisoikeudellisen soveltamisen toimivuuden kannalta tär-
keä. Selkeäksi puutteeksi jäi kuitenkin kilpailunrajoituslain 18 a §:n soveltamis-
ala, joka ulottui koskemaan ainoastaan kilpailunrajoituslain vastaisella toimelle 
aiheutetun vahingon korvaamista. Asetelma oli selkeästi EY-oikeuden vastainen. 
Kilpailunrajoituslain 18 a §:n sanamuotoa tarkistettiin vasta 1.5.2004 lukien. 
Käytännössä yleinen tuomioistuin olisi ennen edellä mainittua uudistusta joutunut 
EY:n kilpailuoikeuden rikkomistilanteissa soveltamaan vastaavuusperiaatteen mu-
kaisesti kilpailunrajoituslain 18 a §:ää sen sanamuodon vastaisesti ja toteamaan 
18 a §:n koskevan myös EY:n kilpailuoikeuden rikkomistilanteita. 

3.5 Markkinaoikeuslaki (1527/2001)

Kilpailunrajoituslain soveltamiseen vaikutti tärkeällä tavalla markkinaoikeuden pe-
rustaminen 1.3.2002. Markkinaoikeuteen yhdistyivät kilpailuneuvosto ja markki-
natuomioistuin. Markkinaoikeuden perustamista edelsi varsin voimakas keskustelu 
uuden tuomioistuimen organisointitavasta. Näkemysten isoksi jakajaksi muodos-

35 Vahingonkorvauslain 5 luvun 1 §:ssä on asetettu erityisiä vaatimuksia puhtaan varallisuusvahingon 
korvaamiselle. Kilpailunrajoitusten yhteydessä merkityksellinen kriteeri liittyy erittäin painaviin syi-
hin.
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tui kysymys itsenäisen kilpailutuomioistuimen tarpeellisuudesta. Erillinen kilpailu-
tuomioistuin ei saavuttanut riittävää poliittista kannatusta, vaikka ratkaisumallin 
puolesta esitettiin painavia argumentteja.

Kilpailunrajoituslain soveltamisen organisatoristen puitteiden uudistaminen muo-
dostui välttämättömäksi 2000-luvulle tultaessa. Kilpailuneuvoston puheenjohta-
ja ja jäsenet olivat sivutoimisia, ja ainoastaan asioiden valmistelusta vastanneet 
pääsihteeri ja lakimiessihteerit olivat päätoimisia virkamiehiä. Organisaation ra-
kenne asetti rajat asioiden määrälliselle käsittelytahdille. Menettelyä hidasti myös 
kokoonpanorakenteen jäykkyys. Eräitä vähämerkityksellisiä asioita lukuun otta-
matta kilpailuneuvosto käsitteli asiat plenum-kokoonpanossa. Markkinaoikeuden 
perustaminen vahvisti kilpailuasioiden hallintolainkäyttömenettelyllisiä puitteita. 
Ammattituomareista ja lakimiesvalmistelijoista koostuvan palkatun henkilökunnan 
määrä nousi huomattavasti kilpailuneuvostoon verrattuna. Lisäksi markkinaoikeu-
den kokoonpanosäännökset ovat kilpailuneuvostoa joustavammat.

Markkinaoikeuden toiminta on tähän mennessä keskittynyt voimakkaasti julkisia 
hankintoja koskevien asioiden ratkaisemiseen. Tilanne on seurausta hankinta-
asioiden määrän räjähdysmäisestä kasvusta. Markkinaoikeudella ei ole toistaisek-
si ollut käsiteltävänään todella laajakantoisia kilpailunrajoitusasioita. Onkin vielä 
liian aikaista arvioida, millä tavoin markkinaoikeuden perustaminen on vaikuttanut 
kilpailunrajoituslain soveltamiseen. Olemassa olevan oikeuskäytännön perusteella 
voidaan kuitenkin tehdä varovainen johtopäätös ns. hallintolainkäyttöperustaisen 
ajattelutavan vahvistumisesta kilpailulainsäädännön soveltamisessa. Linja on kos-
kenut mm. valitusoikeuden rajaamista. 

3.6 Kilpailunrajoituslain muutos (318/2004)

Kilpailunrajoituslain toistaiseksi viimeinen osittaisuudistus toteutui 1.5.2004 lukien. 
Sen taustalla on kaikkia aikaisempia osittaisuudistuksia voimakkaammin EY:n 
kilpailuoikeus; muutos kytkeytyy suoraan EY:n kilpailuoikeuden soveltamisuu-
distukseen. EY:n kilpailuoikeuden uusi soveltamisasetus (1/2003) tuli voimaan 
samanaikaisesti.36 Kilpailunrajoituslain muutokset olivat osittain välttämättömiä 
Suomen jäsenyysvelvoitteiden toteuttamiseksi, mutta osittain uudistuksessa men-
tiin pakottavaa vähimmäistasoa pidemmälle.

Uudistuksen materiaalinen sisältö koski kilpailunrajoitusten arviointia. Kilpailun-
rajoituslakiin otettiin yksi yleinen kartellikielto (4 §), jonka sisältö vastaa EY:n 
perustamissopimuksen 81 artiklan kartellikieltoa. Vastaavasti kilpailunrajoituslain 
määräävän markkina-aseman väärinkäytön kielto (6 §) muutettiin vastaamaan 

36 EY:n kilpailuoikeuden soveltamisen uudistuminen sijoittui tarkalleen samaan ajankohtaan, jolloin 
uudet jäsenmaat liittyivät EU:iin. Yhteys näiden kahden asian välillä on ilmeinen.
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EY:n perustamissopimuksen 82 artiklaa. Ainoa poikkeus liittyy siihen, että kilpai-
lunrajoituslain 4 ja 6 §:n soveltaminen ei edellytä kilpailunrajoituksen vaikuttavan 
jäsenvaltioiden väliseen kauppaan.37 

Kilpailunrajoitusten materiaalisen sääntelyn uudistamiseen kytkeytyy kilpailunra-
joituslain soveltamisjärjestelmän osittainen muuttaminen. Kansallisesta poikkeus-
lupajärjestelmästä luovuttiin EY:n kilpailuoikeuden esimerkin mukaisesti. Siirtymä 
hallinnollisesta lupajärjestelmästä poikkeussäännöksen suoraan soveltamiseen ai-
heutti voimakkaita tunteita elinkeinoelämän piirissä.38 Poikkeuslupajärjestelmän 
muuttuminen oikeushistoriaksi lisää elinkeinonharjoittajien tarvetta varautua en-
nalta kilpailunrajoituslain soveltumiseen ja selvittää oma-aloitteisesti toimintansa 
lainmukaisuus. Muutoksen voimakkuutta vähentää olennaisesti se tosiseikka, että 
poikkeusluvista luovuttiin myös EY-tasolla, jolloin elinkeinonharjoittajien olisi ollut 
joka tapauksessa omatoimisesti varmistauduttava toimintansa yhdenmukaisuu-
desta EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan kanssa. 

Kilpailunrajoitusten arvioinnin muuttaminen ja poikkeuslupajärjestelmästä luo-
puminen eivät olleet oikeudellisesti välttämättömiä seurauksia asetuksen 1/2003 
voimaantulosta. Ratkaisuja perusteltiin kuitenkin niiden tosiasiallisella välttämät-
tömyydellä; kansallisen lainsäädännön erot vaikeuttaisivat sekä kilpailuviranomais-
ten että yritysten toimintaa EY:n kilpailuoikeuden uudistuneessa soveltamistilan-
teessa. Esitettyjä perusteita voidaan pitää asianmukaisina. Asetuksella 1/2003 
luotu soveltamisjärjestelmä rakentuu kilpailuviranomaisten tiiviin yhteistyön va-
raan. Asioiden joustava hoitaminen edellyttää, että sovellettava oikeudellinen 
säännöstö on perusteiltaan yhdenmukainen riippumatta siitä, kuuluko yksittäinen 
asia EY:n kilpailuoikeuden vai kansallisen kilpailulainsäädännön soveltamisalaan. 
Kilpailunrajoituksen yhteisöulottuvuuden perustava kauppakriteeri on tulkinnan-
varainen, koska sen sisältö on määritelty oikeuskäytännössä varsin laajaksi. 

Asetuksessa 1/2003 määritellään, miten kansallista kilpailulainsäädäntöä ja 
EY:n kilpailuoikeutta voidaan soveltaa rinnakkain. Perusajatuksena on, että 
kahden tai useamman toimijan välisten kilpailunrajoitusten eli kartellien osalta 
kansallisen kilpailulainsäädännön soveltaminen ei saa johtaa EY:n perustamis-
sopimuksen 81 artiklan vastaiseen lopputulokseen. Määräävän markkina-ase-
man väärinkäytön kohdalla liikkumavaraa on enemmän; kansallisessa kilpailulain-

37 Lisäksi 4 §:ssä vähämerkitykselliset kilpailunrajoitukset rajattiin säännöksen soveltamisalan ul-
kopuolelle. Käytännössä rajaus toteutettiin niin, että lain 4 §:n soveltaminen edellyttää järjes-
telyllä olevan tarkoituksena tai seurauksena merkittäviä vaikutuksia markkinoiden toimintaan. 
Lainsäädäntötekninen reitti on toinen kuin EY:n kilpailuoikeudessa, jossa EY:n perustamissopi-
muksen 81(1) artikla soveltuu sanamuotonsa mukaan kaikkiin kilpailunrajoituksiin, mutta jossa 
komissio on tiedonannollaan rajannut vähämerkitykselliset kilpailunrajoitukset oman soveltamis-
toimintansa ulkopuolelle. Käytännössä ero ei ole merkityksellinen, koska lain 4 §:n valmistelussa 
on lähdetty siitä, että 4 §:ää tulkitaan yhdenmukaisesti komission de minimis -tiedonannon mukai-
sesti. Ks. tarkemmin HE 11/2004 vp, s. 31–32. 

38 Ks. tarkemmin HE 11/2004 vp, s. 27–28.
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säädännössä voidaan suhtautua EY:n perustamissopimuksen 82 artiklaa tiukemmin 
yksipuolisiin kilpailunrajoituksiin. Asetuksen 1/2003 säännösten ja kauppakriteerin 
laajan tulkinnan vuoksi on selvää, että liikkumavara kansallisen kilpailulainsäädän-
nön soveltamisessa on varsin rajallinen riippumatta säännösten konkreettisesta 
sanamuodosta. 

Eurooppalaisella tasolla yritysten voidaan olettaa hyötyvän merkittävästi EY:n kil-
pailuoikeuden soveltamisuudistuksesta ja siihen kytkeytyvästä kansallisen kilpai-
lulainsäädäntöjen pehmeästä harmonisoinnista. Yhtenäisen kilpailuoikeudellisen 
perustan muotoutuminen helpottaa yritysten operointia EU-markkinoilla. Toisaalta 
on muistettava, että lainsäädännön yhtenäistäminen ei automaattisesti merkitse 
kilpailuoikeudellisen sääntelyn tosiasiallista harmonisoitumista. Kyse on lainsää-
däntöä syvemmistä oikeusjärjestyksen osista; on mahdollista puhua kilpailuoi-
keuskulttuurista. Tässä ainakin entisillä Itä-Euroopan mailla on vielä tavoitteita 
saavutettavanaan.

Kilpailunrajoituslain kieltojen nivominen yhteen EY:n kilpailuoikeuden säännösten 
kanssa vaikuttaa vääjäämättä kansallisen kilpailulainsäädännön soveltamisen ja 
kansallisen kilpailupolitiikan liikkumavaraan. Kilpailunrajoituslain uudistuksen esi-
töissä on nimenomaisesti todettu, että lain 4–6 §:ää tulkitaan yhdenmukaisesti 
EY:n perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklan kanssa.39 Tämä tarkoittaa käytän-
nössä sitä, että EY:n tuomioistuinten ja komission ratkaisut vaikuttavat suoraan 
kilpailunrajoituslain tulkintaan. Merkittävään asemaan nousevat myös komission 
julkaisemat suuntaviivat. Komissio on koonnut suuntaviivoihin eri kilpailunrajoi-
tustyyppejä koskevat ratkaisulinjansa. Suuntaviivat eivät sido EY:n ensimmäisen 
oikeusasteen tuomioistuinta tai EY:n tuomioistuinta, mutta niillä on käytännössä 
huomattava vaikutus EY:n kilpailuoikeuden tulkinnassa.40 Soft law -instrumenttien 
painoarvo korostuu kilpailunrajoituslain tulkinnassa. Kokonaisuutenaan voidaan 
sanoa, että kilpailunrajoituslain tulkintaa koskeva päätösvalta on tosiasiassa siirty-
nyt selkeästi kohti unionitasoa. Toisaalta on huomattava, että jo ennen kilpailun-
rajoituslain uudistusta 1.5.2005 kilpailunrajoituslain tulkinnassa käytettiin laajasti 
hyväksi EY:n kilpailuoikeuden soveltamislinjauksia. Muutoksen tosiasiallinen mer-
kitys on siten kokonaisuutenaan arvioiden rajallinen. 

Kilpailunrajoituslain uudistuksessa tarkistettiin Kilpailuviraston toimivaltuuksia sekä 
kansallisen toimivallanjaon perusteita. Uusien toimivaltuuksien (mm. sitoumuk-
set) käyttöön ottaminen oli välttämätöntä asetuksen 1/2003 vaatimusten vuok-
si. Periaatteellisesti merkittävänä muutoksena voidaan pitää kilpailunrajoituslain 
menettely- ja sanktiosäännösten ulottamista koskemaan myös EY:n kilpailu oikeu-
den rikkomistilanteita. Uudistus oli välttämätön asetukseen 1/2003 perustuvan 

39 Ks. tarkemmin HE 11/2004 vp, s. 31 ja 35.
40 Komission tavoin myös Kilpailuvirasto on laatinut omat suuntaviivansa. Niiden tarpeellisuudesta 

voidaan olla montaa mieltä, koska kansalliset suuntaviivat seuraavat varsin suoraan komission rat-
kaisulinjoja.
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hajautetun soveltamisjärjestelmän toimivuuden takaamiseksi. Kilpailunrajoituslain 
uudistuksella laajennettiin myös kilpailuviraston toimivaltuuksia. Ainoastaan yri-
tyskaupan kieltäminen ja seuraamusmaksun määrääminen jäivät markkinaoikeu-
den yksinomaiseen toimivaltaan. Kilpailuvirasto sai mm. itsenäisen oikeuden kil-
pailunrajoitusten kieltämiseen. Uudistus merkitsi murtumaa kilpailunrajoituslain 
säätämisestä asti vallinneeseen ajatukseen toimivallan jakautumisesta yhtäältä 
hallintoviranomaisten ja toisaalta hallintolainkäyttöelinten välillä sekä tähän kyt-
keytyvästä yksilöiden oikeussuojan toteutumisen varmistamisesta. Uudistus on 
muuttuneessa soveltamisjärjestelmässä sinällään perusteltu. Jatkossa on kui-
tenkin kiinnitettävä huomiota oikeusturvajärjestelyiden asianmukaiseen tasoon 
Kilpailuvirastossa käytävissä menettelyissä. 

Kilpailunrajoituslakiin sisällytettiin vuoden 2004 uudistuksessa paljon keskustelua 
aiheuttanut säännös seuraamusmaksuista vapautumisesta vakavimpien kilpailun-
rajoitusten (kartellit) yhteydessä. Kartellin ilmiantaja voi vapautua kokonaisuudes-
saan seuraamusmaksuista, mikäli sen antamat tiedot johtavat kilpailunrajoituslain 
9 §:ssä tarkoitetulla tavalla kartellin paljastumiseen. Uudistuksen valmisteluvai-
heessa esitettiin näkemyksiä, joissa epäiltiin paljastuksiin kannustamisen sopivan 
huonosti suomalaiseen oikeuskulttuuriin. Perustellumpaa on kuitenkin nähdä kil-
pailunrajoituslain leniency-säännös osana tiukentunutta kilpailupolitiikka ja kilpai-
luoikeudellista sääntelyä. Talouden toimivuuden varmistamiseksi kaikkein haital-
lisimpiin kilpailunrajoituksiin puututaan aiempaa voimakkaammin keinoin. Tässä 
mielessä kilpailunrajoituslain 9 § ja uudistuksena osana toteutettu seuraamus-
maksuasteikkojen kiristys sopivat hyvin yhteen. 

4 Kehityslinjoja

4.1 Yleistä

Suomen kilpailulainsäädännön kehityksestä voidaan löytää kaksi hallitsevaa piirret-
tä. Kilpailuoikeudellisen sääntelyn intensiteetti on kasvanut asteittain. Muutoksen 
selittävänä tekijänä voidaan pitää talouspoliittisen ajatellun kehittymistä ja sii-
hen liittyvää talouden sääntelyn uudistamista. Muutos ei ole edennyt tasaisesti. 
Selvänä kulminaatiopisteenä voidaan pitää 1980-luvun loppua, jolloin maassam-
me siirryttiin sääntelytaloudesta kilpailutalouteen. Kilpailunrajoituslain säätäminen 
vuonna 1992 ja sen myöhemmät muutokset ovat johtaneet maamme kilpailulain-
säädännön järjestämiseen kansainvälisesti vertailukelpoisella tavalla. Muutos ei 
ole kohdistunut yksinomaan lainsäädännön sisältöön. Kilpailulainsäädännön so-
veltamistoiminnassa on asteittain omaksuttu aikaisempaa voimakkaampi tulkinta-
linja. Tältä osin muutos on tosin vielä käynnissä.
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Suomen kilpailulainsäädännön kehityksen toinen hallitseva piirre kytkeytyy 
Euroopan taloudelliseen integraatioon. EY:n kilpailuoikeus on ollut 1980-luvun ja 
1990-luvun taitteesta alkaen selvänä esikuvana kilpailulainsäädäntömme uudista-
misessa. Valtaosin uudistuksissa on ollut kyse ns. pehmeästä harmonisoinnista eli 
kansallisen lainsäädännön vapaaehtoisesta muokkaamisesta. Vasta asetus 1/2003 
on tuonut mukanaan pakollisia uudistustarpeita. Kilpailunrajoituslain uudistus 
1.5.2004 johti käytännössä kansallisen lainsäädäntömme kattavaan harmonisoin-
tiin. Uudistusta voidaan pitää onnistuneena, vaikka siihen sisältyy kansallisesta 
näkökulmasta joitakin haasteita. 

4.2 Tulevat haasteet

Suomen kilpailulainsäädännön tulevien haasteiden kartoittaminen ei ole yksinker-
tainen tehtävä. Siihen voisi sinällään uhrata yhden artikkelin. Seuraavassa onkin 
keskityttävä joihinkin yksittäisiin asetelmaa koskeviin havaintoihin.

Suomen kilpailulainsäädäntö on harmonisoitu varsin pitkälle vastaamaan EY:n 
kilpailuoikeuden säännöksiä. Tämä merkitsee käytännössä sitä, että kilpailulain-
säädännön soveltamislinjauksiin ja kilpailupoliittiseen keskusteluun on osallistut-
tava voimakkaasti eurooppalaisella tasolla. Esimerkkinä voidaan mainita tämän 
artikkelin kirjoittamisen aikaan ajankohtaiset suunnitelmat uudistaa EY:n perusta-
missopimuksen 82 artiklan soveltamista.41 Omaksuttu ratkaisu vaikuttaa suoraan 
kilpailunrajoituslain 6 §:n tulkintaan. On oltava hereillä yhteisessä eurooppalai-
sessa keskustelussa, jotta suomalainen näkökulma saadaan asianmukaisesti esil-
le. Keskeisessä asemassa ovat kilpailuviranomaisen ja asianomaisen ministeriön 
edustajat, mutta unohtaa ei sovi myöskään akateemista tutkimusta. Toistaiseksi 
suomalaisten tutkijoiden panos eurooppalaiseen kilpailuoikeuskeskusteluun on 
ollut valitettavan vähäinen, mutta muutoksen mahdollisuus on jatkuvasti käsillä.

Kilpailulainsäädäntömme harmonisointi ei ole poistanut erästä keskeistä eroa 
EY:n kilpailuoikeuden ja kansallisen lainsäädäntömme välillä. EY:n kilpailuoikeu-
dessa olennaisessa asemassa ovat järjestelyiden vaikutukset yhteismarkkinoi-
den toimivuuteen, kun taas kilpailunrajoituslaissa kilpailunrajoituksia arvioidaan 
lähtö kohtaisesti kansallisten markkinoiden kannalta. Näkökulmissa on siis perus-
tava ero. Tämä voi heijastua yksittäisten kilpailunrajoitustyyppien oikeudelliseen 
arvioin tiin. Merkitykselliseksi asetelma voi nousta myös silloin, kun pohditaan 
kilpailu oikeuden suojeluobjektien sisältöä ja niiden keskinäisiä suhteita.42 Asia 
pitäisi ottaa esille, kun seuraavan kerran pohditaan kilpailulainsäädäntömme 
uudistamista.

41 Ks. tarkemmin DG Competition discussion paper on the application of Article 82 of the Treaty to 
exclusionary abuses, Brussels, December 2005.

42 Esimerkkinä voidaan mainita elinkeinotoiminnan vapauden suojaaminen perusteettomilta esteiltä 
ja rajoituksilta kilpailuoikeuden tavoitteena ja sen suhde EY:n kilpailuoikeuden päämääriin.
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EY:n uusi yrityskeskittymien valvontaa koskeva asetus tuli voimaan 1.5.2004. 
Asetuksen mukaan yrityskeskittymä voidaan kieltää, mikäli siitä seuraa olen nainen 
kilpailun rajoittuminen, josta esimerkkinä asetuksen 2 artiklassa mainitaan mää-
räävän markkina-aseman syntyminen tai vahvistuminen. Asetuksessa käytetty tes-
ti poikkeaa kilpailunrajoituslain 11 d §:stä, jonka mukaan yrityskeskittymän kieltä-
misen kannalta ratkaisevaa on sellaisen määräävän markkina-aseman syntyminen 
taikka vahvistumisen, joka merkittävästi estää kilpailua Suomen markkinoilla tai 
niiden oleellisella osalla. On selvää, että kahden rinnakkaisen testin olemassaolo 
ei ole käytännön soveltamistoiminnan eikä yritysten oikeusturvan kannalta suo-
tavaa. Kilpailunrajoituslain tulevan uudistustyön yhteydessä on vakavasti pohdit-
tava kansallisen testin muuttamista vastaamaan asetuksen 2 artiklan säännöstä. 
Samassa yhteydessä on luonnollisesti selvitettävä ja hyväksyttävä periaatteelli-
sesti testin muuttamisesta mahdollisesti seuraavat vaikutukset yrityskauppojen 
arvioimiseen ja puuttumiskynnyksen tasoon. 

Kilpailulainsäädännön soveltamiseen liittyvät kysymykset ovat olleet yllättävän vä-
hän esillä suomalaisessa kilpailuoikeuskeskustelussa. Jatkossa tilanne on varmas-
ti toinen. Asetelmaa voidaan tarkastella monesta suunnasta. Kilpailunrajoituslain 
viimeisimmän uudistuksen myötä sanktioiden määräämisen lainsäädännölliset 
puitteet ovat kunnossa. Ratkaisevaan asemaan nousee soveltamiskäytännön 
koherenssi. Suomi on saanut kansainvälistä kritiikkiä erityisesti horisontaalisten 
kilpailunrajoitusten sanktioinnin lievästä tasosta.43 Kansainvälisessä vertailussa 
sanktiotasomme onkin ollut varsin maltillinen. Kilpailupoliittisesti saattaisi olla pe-
rusteltua käydä keskustelua linjausten kiristämisestä. Asia jää tulevan oikeuskäy-
tännön varaan. Kysymys nousee varmuudella esille parhaillaan vireillä olevien kar-
telliasioiden tultua ratkaistuiksi.

Kilpailulainsäädännön soveltaminen ei perustu yksinomaan kilpailuviranomais-
ten toimiin, vaan kilpailulainsäädäntöä voidaan soveltaa myös suoraan yksittäis-
ten toimijoiden välisissä suhteissa. On varsin oletettavaa, että kilpailuoikeudel-
listen vahingonkorvaus- ja pätemättömyysasioiden määrä tulee jatkossa kasva-
maan. Muutos ei välttämättä ole radikaali, mutta muutoksen suunta on selvä.44 
Kilpailunrajoituslain 18 a §:ää tulisi uudistaa ainakin siten, että vahingonkorva-
uksen määrääminen muille kuin elinkeinonharjoittajille (julkisyhteisöt, kuluttajat) 
aiheutettujen vahinkojen osalta selkiintyisi. 

Kilpailunrajoituslain tulevien uudistusten yhteydessä nousee hyvin todennäköisesti 
esille keskustelu lain sanktioarsenaalin täydentämisestä. Asetuksen 1/2003 perus-
tella on mahdollista hajottaa määräävän markkina-aseman väärinkäyttöön syyl-
listynyt yritys. Lisäksi monien EU-maiden (mm. Yhdistynyt Kuningaskunta, Viro) 
lainsäädännössä kilpailunrajoituksiin ryhtyminen on kriminalisoitu. Tarve kansallis-

43 OECD Economic Surveys Finland, Volume 2004 Issue 14, p. 115–117.
44 Komissiolla on EY:n kilpailuoikeuden osalta vastaava pyrkimys lisätä perustamissopimuksen 81 ja 

82 artiklan soveltamista yleisissä tuomioistuimissa ja välimiesmenettelyissä.
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ten sanktioiden lisäämiseen on selvitettävä huolella. Asiassa ei kannata tehdä hä-
tiköityjä ratkaisuja, mutta kansainvälisen kehityksen ja siitä saatujen kokemusten 
analysoiminen on jatkossa perusteltua.

Kilpailunrajoitusasioiden oikeudenkäyntimenettelyihin kytkeytyy monenlaisia pro-
sessioikeudellisia kysymyksiä. Viimeaikaisessa oikeuskäytännössä on otettu kan-
taa erityisesti asiakirjojen julkisuuteen. Asetelman taustalta löytyvät varsin perus-
tavat kysymykset asianosaisten puolustautumisoikeuksien sisällöstä ja equality of 
arms -periaatteesta. Vallitsevan oikeustilan sisältöä on mahdollista arvioida vasta, 
kun nyt vireillä olevat oikeudenkäynnit on saatu päätökseen. Joka tapauksessa 
prosessuaalisten oikeuksien mahdolliset suojaamistarpeet kilpailuoikeudellisissa 
menettelyissä on kartoitettava kilpailulainsäädännön tulevien uudistusten yhte-
ydessä. 

5 Yhteenveto

Suomen kilpailulainsäädäntö on ollut hyvin nopeassa muutoksessa 1990-luvun 
alusta lukien. Nykyisen kilpailuoikeudellisen sääntelyn tasoa voidaan pitää varsin 
tyydyttävänä. Kilpailulainsäädäntö ja sen soveltamiskäytäntö täyttävät pääsään-
töisesti niille yhteiskunnassamme asetetut tehtävät. Kilpailulainsäädäntö ei ole 
muodostunut hidasteeksi talouden yhteiskunnalliselle ohjaamiselle, vaan se on 
pikemminkin luonut edellytyksiä talouspoliittiselle päätöksenteolle. Vastaavasti yk-
sittäisten toimijoiden perustellut oikeussuojan tarpeet on otettu lähtökohtaisesti 
asianmukaisella tavalla huomioon kilpailulainsäädännössä. 

Suomen kilpailulainsäädännön voimakas kansainvälistyminen tulee jatkumaan. 
Eurooppalaistumisen sijaan voidaan jatkossa puhua enemmän globalisoitumises-
ta. Kilpailuoikeuden kansainvälisen kehityksen merkittävänä piirteenä on viime 
aikoina ollut transatlanttisen yhteyden voimistuminen. EY:n ja Yhdysvaltain kil-
pailuoikeuden lähentyminen heijastuu yhteisön kilpailuoikeuden kautta maamme 
kilpailulainsäädäntöön.

Kilpailunrajoituslakia on 1990- ja 2000-luvuilla uudistettu useita kertoja. Uudistuk-
set ovat olleet sinällään perusteltuja, mutta uudistusten lukuisa määrä on monil-
ta osin heikentänyt lain systematiikkaa. Seuraava suuri kilpailulainsäädäntömme 
kehittämisen haaste liittyykin lainsäädännön kokonaisvaltaiseen uudistamiseen. 
Tehtävä on huomattava, mutta ratkaisu piilee kilpailuoikeudellisten toimijoiden 
(lainvalmisteluelimet, hallintoviranomaiset, hallintolainkäyttöelimet, elinkeinon-
harjoittajat ja akateemiset tutkijat) yhteistyössä. Näin voidaan varmistaa loppu-
tuloksen konsistenssi ja koherenssi. 
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KAUKO WIKSTRÖM: YRITYS- JA PÄÄOMAVEROLAIN-
SÄÄDÄNNÖN KEHITYS 1985–2005

1 Johdanto

Tässä esityksessä tarkastellaan yritysverolainsäädäntöä siitä näkökulmasta, että 
kysymys on ennen muuta elinkeinotoiminnan tulon laskemisesta. Tämä tarkoittaa 
elinkeinotulolähteen tuloksen määräytymistä eli käytännössä paljolti elinkeinotulon 
verottamisesta annetun lain (360/1986, EVL) soveltamisalaa. Välittömästi tähän 
liittyvät konserniavustuksen vähennyskelpoisuus (L 825/1986) ja tappiontasaus 
(TVL 119 §) sekä veronhuojennukset. Tonnistoverotus on eräissä tilanteissa vaih-
toehtoinen elinkeinoverotuksen kanssa (tonnistoverolaki 476/2002). Tuloverolain 
30 §:ssä (1535/1992, TVL) käytetään termiä jaettava yritystulo. Sillä viitataan 
sekä elinkeinotoiminnan että maatalouden tulokseen, mutta maatilatalouden tulo-
verolakia (543/1967) ei tässä käsitellä. Käsittely veisi esitystä liiaksi hajalle. Tällä 
tavalla määritellystä tulosta käytetään termiä yritystulo. 

Pääomaverolainsäädännön osalta voi todeta, että nykyinen tuloverolaki käyt-
tää käsitteitä pääomatulolaji ja pääomatulo. Ne viittaavat eri asioihin. Tässä 
käsitellään niitä molempia. Kummastakin käytetään käsitettä pääomatulo. 
Pääomatulolajikäsitteen mukaista pääomatuloa voi olla vain luonnollisilla henki-
löillä ja kuolinpesillä (TVL 30,1 §). Kysymys on jaettavan yritystulon tai yhtymän 
osakkaan tulo-osuuden pääomatulo-osuudesta (TVL 32 §, 716/2004). Myös po-
rotaloudesta voi kertyä tällaista pääomatuloa, mutta siihen liittyviä ongelmia ei 
niiden erityisluonteen vuoksi käsitellä tässä. Pääomatulo on tuloa, ”jota varalli-
suuden voidaan katsoa kerryttäneen” (TVL 32 §). Tällaista tuloa ovat esimerkiksi 
korot, osingot, vuokratulot, luovutusvoitot yms. TVL:n systematiikka on sellainen, 
että pääomatuloina verotettavia pääomatuloja ovat vain lain 2 luvussa luetellut 
tulot. Muut pääomatulot ja muut tulot ovat ansiotuloja (TVL 61 §).

Esitys painottuu 1990-luvulle ja 2000-luvun alkuun. Ajanjakson alkupuolelta käsi-
tellään lyhyesti tulevan kehityksen enteitä.

2 Lainsäädäntökehityksen ääriviivat

2.1 Keskeiset lainsäädäntömuutokset

Jos asian haluaa esittää lyhyesti, voi todeta, että kaikki keskeiset lainsäädäntö-
muutokset kiertyvät pääomatulojen verotuksen muutoksiin. Pääomatulojen vero-
tusta on uudistettu perin pohjin ja osittain useaan kertaan. Tästä ehkä parhaan 
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esimerkin muodostaa osinkojen verotus, joka on uudistettu kahteen otteeseen 
perusteitaan myöten.

Muutokset osinkojen verotuksessa ovat heijastuneet myös yritystulon puolelle.

Yritystulon puolella voi tunnistaa kaksi keskeistä muutoslinjaa. Verotus on ke-
hittynyt neutraalimpaan suuntaan. Käytännössä tämä on tarkoittanut veronhuo-
jennusten tai verotukityyppisten järjestelyjen karsintaa.1 EVL:n muutoksissa on 
suurelta osalta ollut kysymys siirtymästä yritysjohdon näkökulmasta omistaja/
sijoittajan näkökulman painottamiseen. Saman asian voisi todeta myös siten, että 
EVL:n uudistuksissa on paljolti ollut kyse irtiotosta lain alkuperäisestä meno–tulo-
teoriaan pohjautuvasta systematiikasta.

2.2 Muutoksien pääsuuntien syyt

Perimmältään pääoma- ja yritystulojen keskeisten muutoslinjojen taustalla ovat 
syvällekäyvät muutokset pääoma- ja rahoitusmarkkinoilla. Kansainvälisellä tasolla 
kehitys lähti liikkeelle 1970-luvun alkupuolella. Toisen maailmansodan jälkeen luo-
tiin Bretton Woodsissa kiinteiden valuuttakurssien järjestelmä. Kaikkien keskeis-
ten, vaihdettavien valuuttojen arvot sidottiin US-dollariin, joka oli sidottu kultaan. 
Yhdysvallat ajautui 1960-luvun lopulla maksuvaikeuksiin, mikä johti kriisiin rahoi-
tusmarkkinoilla. Kriisi laukesi dramaattisesti 15.8.1971, kun presidentti Richard 
Nixon ilmoitti, ettei Yhdysvallat enää osta eri maiden keskuspankeilta dollareita 
kiinteään hintaan eikä myöskään osta niiltä kultaa. Bretton Woods -järjestelmä 
romahti.2

Valuuttakurssit alkoivat kellua. Syntyi valuuttakauppa. Se laajeni nopeasti. Nykyisin 
se on mittasuhteiltaan valtavaa liiketoimintaa. Valuuttakaupan vapautumisen va-
navedessä vapautui kansainvälinen sijoitustoiminta. Sijoittajat etsivät rahoilleen 
mahdollisimman hyvää tuottoa maailmanlaajuisesti. Raaka-aineiden, öljyn, pe-
ruselintarvikkeiden, osakkeiden, velkakirjojen yms. arvot määritellään päivittäin 
erityyppisissä pörsseissä. Valuuttakauppa ja sijoitustoiminta ovat globaalia sanan 
täydessä mielessä. Voidaan puhua globaalitaloudesta. Luonnollisesti myös tuotan-
totoiminta ja tavaroiden sekä palvelujen kauppa ovat avautuneet ja kansainvälis-
tyneet mutta eivät – ainakaan vielä – yhtä pitkälle. 

Kansainvälinen sijoitustoiminta jakaa mielipiteitä jyrkästi. Toiset pitävät sitä talou-
den tehokkuuden tärkeimpänä takuuna. Toisten käsityksen mukaan kansainvälis-
ten sijoittajien toiminta muistuttaa ryöstöviljelyä tai heinäsirkkaparvia. Riippumatta 

1 Neutraalista verotuksesta ja käsitteestä verotuki, ks. Wikström 2003, s. 58 ss.
2 Kiinteisiin kursseihin perustuvan valuuttajärjestelmän romahtamisesta, ks. Vesanen 1973, 

s. 278 ss. 
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mielipiteistä kansainvälinen sijoitustoiminta muodostaa realiteetin, johon yksit-
täisten maiden kansantalouksien on käytännössä pakko sopeutua Sanottu pitää 
erityisesti paikkansa pienten kansantalouksien kuten Suomen osalta. Me olemme 
lisäksi poikkeuksellisen riippuvaisia viennistä ja kansain välisistä suhdanteista. 

Globaalistuvan talouden vaatimusten vastineen vero-oikeudessa muodostaa verokil-
pailu. Käsite syntyi 1980-luvun lopulla, mutta ilmiö on vanhempaa perua. Käsite on 
peräisin USA:sta (taxation competition). Perusideana on se, että valtiot voivat ja nii-
den pitää kilpailla keskenään sijoituksista ja veronmaksajista verojärjestelmiensä ta-
solla, läpinäkyvyydellä ja toimivuudella. Myös suhtautuminen verokilpailuun on jaka-
nut mielipiteitä jyrkästi. Ilmiöön positiivisesti suhtautuvat pitävät verokilpailua veron-
maksajien ainoana todellisena suojana veronsaajien ahneutta vastaan. Negatiivisesti 
suhtautuvat väittävät verokilpailun kovertavan valtioiden veropohjaa siten, että hy-
vinvointivaltion ylläpitäminen tulee ajan oloon mahdottomaksi.

Erot suhtautumistavoissa eivät muuta sitä tosiasiaa, että verokilpailusta on hyvin 
nopeasti muodostunut olennainen tekijä veropolitiikasta käytävässä keskustelussa 
ja päätettäessä verolainsäädännön kehittämisestä. Valtion vuoden 2005 talousarvio-
esityksen yleisperusteluissa hallitus perustelee veropoliittisia linjauksiaan keskeisesti 
verokilpailun kannalta. Esityksessä todetaan veropolitiikasta: ”Kansainvälisesti kilpai-
lukykyisellä ja työntekoa kannustavalla verojärjestelmällä voidaan yhdessä muiden 
samaan tavoitteeseen tähtäävien toimenpiteiden kanssa turvata korkea työllisyys ja 
hyvinvointipalvelujen kestävän rahoituksen edellyttämät verotuotot myös pitkällä ai-
kavälillä. Hallituksen tekemissä veroratkaisuissa on varauduttu kansainvälisen vero-
kilpailun kiristymiseen ja erityisesti liikkuvien veropohjien kaventumiseen.”3

Sitaatissa tulee hyvin näkyviin kaksi asiaa. Verokilpailu on tärkeä. Se kohdistuu eri-
tyisesti liikkuviin veropohjiin. On helppo nähdä, että vaikutukset kohdistuvat en-
nen muuta pääomatulojen verotukseen. Veropohja on herkkäliikkeinen. Sijoittajat 
siirtävät rahansa nopeasti paremmin tuottaviin kohteisiin.

Suomessa rahoitusmarkkinat säilyivät pankkikeskeisinä 1990-luvun alkuun saak-
ka. Oli tapana puhua hallintorahasta. Suomen Pankki valvoi pankkien antolaina-
usta. Suomen markan vaihtamiseen muuksi valuutaksi tarvittiin Suomen Pankin 
lupa. Hallintorahan kulmakiven vero-oikeuden puolella muodostivat pankkitalle-
tusten veronhuojennukset. Ne otettiin käyttöön jo 1940-luvulla (666/1943). Alusta 
alkaen järjestelyn tarkoituksena oli infl aation hillitseminen ja säästämisen edistä-
minen.4 

Viimeinen pankkitalletusten ja obligaatioiden veronhuojennuslaki annettiin 1988 
(726/1988). Perustelut kulkivat edelleen linjalla infl aation hillitseminen ja sääs-

3 Ks. HE 151/2004, s. 22.
4 Ks. Wikström 1985, s. 262 ss.
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tämisen edistäminen. Esityksen perusteluihin oli kirjattu myös toisen tyyppisiä 
näkökohtia. Ne nousivat uudesta tilanteesta. Perusteluihin oli kirjattu ajatus ve-
rotuksen neutraalisuuden tärkeydestä pääomamarkkinoiden kannalta ja verova-
pauden synnyttämä pääomien lukkiutumisvaikutuksen vaara. Myös hallitusohjel-
massa luvattu verotuksen kokonaisuudistus oli esillä. Perusteluissa vilahti myös 
kysymys oikeasta sääntelytasosta, koska osa huojennusten sisällöstä määräytyi 
pankkien tekemän sopimuksen perusteella.5 Tuen osumatarkkuus oli vähentynyt. 
Verovapaiden tilien talletustodistuksia, ”tallareita”, oli alettu käyttää maksuväli-
neenä, toisin sanoen rahana. Tällaisessa tilanteessa huojennus ei enää kohdistu-
nut säästämiseen. Tästä syystä lain 1,2 §:ään oli otettu säännös, jonka mukaan 
talletuksen muussa kuin perheoikeudellisessa siirtotilanteessa korko muuttui ve-
ronalaiseksi tuloksi.

Veronhuojennusten voimassaoloaikaa pidennettiin vuoteen 1995 saakka 
(921/1992). Nyt rahoitusmarkkinoiden kumous oli lopuillaan. Hallituksen esityk-
sen perusteluissa todetaan: ”Rahoitusmarkkinat ovat vapautuneet nopeasti 1980-
luvun lopulla ja 1990-luvun alussa Euroopassa. Tätä kansainvälistä kehitystä seu-
raten Suomen Pankki on asteittain poistanut rahoitusmarkkinoita säännelleitä 
rajoituksia. Täten markkinavoimat ovat myös Suomessa olleet yhä enenevässä 
määrin vaikuttamassa rahoitusmarkkinoiden kehittymiseen.”6 Korkotulojen läh-
deveron (1341/1990) voimaantulo vuoden 1991 alusta (20 §) oli toden teolla 
käynnistänyt pankkien välisen korkokilpailun. Vapautuvien rahoitusmarkkinoiden 
kanssa huonosti yhteensopivaa veronhuojennusjärjestelmää jatkettiin, koska ha-
luttiin edistää säästämistä ja tukea pankkeja, joiden korkokatteet olivat kilpailun 
johdosta pienentyneet.7 

3 Pääomatulon verotus

Pääomatuloja on erilaisia. Niiden yksityiskohtainen käsittely ei ole mahdollista. 
Tarkastelun kohteiksi on valittu pääomatuloista ehkä tärkeimmät: korot ja osingot. 
Lisäksi käsitellään jaettavaan yritystuloon liittyviä kysymyksiä.

3.1 Korkotulot

Luonnollisten henkilöiden ja jakamattomien kuolinpesien verotuksessa vallitsi kor-
kotulojen osalta vuosikymmenien ajan hyvin omituinen tilanne. Tulojen veron-
alaisuus ja menojen vähennyskelpoisuus ei ollut symmetristä. Asetelma oli altis 
järjestelyille, joista on tapana käyttää nimitystä veroarbitraasi.

5 Ks. HE 45/1988, s. 3–4.
6 HE 119/1992, s. 1.
7 Ks. ibid., s. 1–2.
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Epäsymmetrinen asetelma aiheutui siitä, että veronhuojennuksista johtuen korot 
(=pankkitalletusten korot) olivat laajalti verovapaita. Muut korot olivat kylläkin 
veronalaisia (esim. TOL 888/1943 14 § ja TVL 1043/1974 19 §), mutta pääoma-
markkinoiden pankkikeskeisyydestä johtuen niiden reaalinen merkitys oli margi-
naalinen. Veroarbitraasimahdollisuus syntyi siitä, että korkomenot olivat vähen-
nyskelpoisia yleisinä vähennyksinä kokonaistuloista (TOL 28,1 § 1 k ja TVL 29, 
1 § 1 k). Kunnallisverotuksen osalta oli voimassa vanhaa perua olevia rajoituksia, 
jotka liittyivät tulolähdejakoon ja kiinnitettyjen velkojen korkojen vähennyskel-
poisuuden rajoituksiin (TVL 38 §). Tällainen omituinen tilanne säilyi vuoden 1975 
alkuun saakka. Tällaisen asetelman jatkuminen kolmenkymmenen vuoden ajan on 
aivan poikkeuksellisen huonoa lainsäädäntöpolitiikkaa ja lainvalmistelua. Tällaiset 
epäkohdat pitäisi korjata välittömästi. 

Selkeän epäsymmetriseen asetelmaan puututtiin vasta lailla velkojen korkojen vä-
hennysoikeuden rajoittamisesta verotuksessa (953/1974). Laki tuli voimaan vuo-
den 1975 alusta. Lakiesityksen perusteluissa tuli näkyviin, että asetelman vinous 
oli ollut tiedossa laajalti. Perusteluissa todetaan: ”Eduskunta on useissa eri yhte-
yksissä, viimeksi vuoden 1969 ja 1971 valtiopäivillä kiinnittänyt huomiota niihin 
tapauksiin, joissa velkojen korkojen vähennysoikeutta väärinkäytetään verosta 
vapautumiseen esimerkiksi sijoittamalla velkavaroja verovapaisiin kohteisiin, ja 
edellyttänyt, että hallituksen pitäisi ryhtyä toimenpiteisiin tällaisten väärinkäytös-
ten estämiseksi.”8 Syitä lainvalmistelukoneiston – käytännössä valtiovarainminis-
teriön – hidasteluun ei näy missään. Voisi kuvitella, että kysymys on lobbaami-
sesta. Tämä on kuitenkin puhdas arvaus. 

Korkotulojen lähdeverolain (1341/1990) säätäminen merkitsi taitekohtaa sekä ta-
loudellisesti että vero-oikeuden kannalta. Laissa tulivat mielenkiintoisella taval-
la näkyviin myös tulevan kehityksen enteet. Pitkään jatkuneet pankkitalletusten 
ja obligaatioiden veronhuojennukset ja niihin perustuneet rahoitusmarkkinoiden 
sääntelyt alkoivat murentua. Korkokilpailu teki tuloaan. Tämä tuli mahdolliseksi 
sitä kautta, että lakiin ei sisältynyt säännöksiä korkokatosta. Korot asettuivat ta-
solle, jonka kysyntä ja tarjonta määrittelivät. Kilpailua rahoitusmarkkinoilla halut-
tiin edistää. Esityksen perusteluissa todettiin: ”Pitkällä aikavälillä lähdeverotuksen 
käyttöönotto lisää joka tapauksessa korkokilpailua ja ohjaa kilpailukeinojen valin-
taa rahoitusmarkkinoiden kannalta oikeaan suuntaan.”9

Verojärjestelmän rakenteen kannalta olennainen muutos oli se, että siirryttiin 
tasaverokantaan progressiivisen verokannan sijasta. Ratkaisua ei voida perus-
tella oikeudenmukaisuus- tai veronmaksukykyargumentein. Perusteet juontu-
vat selkeästi rahoitusmarkkinoiden tarpeista, toisin sanoen taloudellisista syistä. 
Perusteluissa todetaan: ”Lähdeveron etuna on taas pidetty selkeyttä ja yksin-

8 HE 110/1974, s. 1.
9 HE 123/1990, s. 7.
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kertaisuutta. Pankkitalletusten korkojen verotukseen se soveltuisi erityisen hyvin 
myös sen vuoksi, ettei yleistä ilmoittamisvelvollisuutta tarvittaisi, joten pankkisa-
laisuus säilyisi.”10 Järjestelyn läpinäkyvyys ja pankkisalaisuuden turvaaminen ohit-
tivat oikeudenmukaisuusnäkökohdat.

Valmistelijoiden näköpiirissä oli myös se, että kysymys oli pilottiratkaisusta, jon-
ka merkitys tulisi lähitulevaisuudessa kasvamaan olennaisesti. Perusteluissa tode-
taan: ”Lähdeveron edellä kuvatut edut ovat erityisen painavia tilanteessa, jossa on 
tarkoitus vähitellen luopua talletusten ja obligaatioiden korkojen verovapaudesta. 
Suhteellisella lähdeverolla, johon ei liity ilmoittamisvelvollisuutta, voidaan ilmei-
sesti parhaiten edistää säästämistä ja estää verokohtelun muutoksesta johtuvat 
häiriöt rahoitusmarkkinoilla. Edellytyksenä on myös, että lähdeverokanta on mel-
ko matala. Tämän vuoksi esityksessä ehdotetaan, että lähdevero olisi 10 prosent-
tia maksetun koron määrästä.”11

Järjestelmä oli tehty sijoittajan kannalta mahdollisimman yksinkertaiseksi. Ilmoit-
tamisvelvollisuutta ei ollut. Pankki tai joukkovelkakirjan liikkeellelaskija pidättivät 
lähdeveron maksamastaan korosta ja tilittivät pidätetyn määrän valtiolle. Tarvittava 
verovalvonta oli hoidettu linjalla veron pidättäjä–veroviranomaiset. Pidätetty läh-
devero oli myös lopullinen vero. Siitä ei saanut tehdä vähennyksiä. Sijoittajan 
kannalta tällaisessa järjestelmässä on välillisen veron piirteitä. Lähdevero on val-
tion osuus korosta. Pidätysvelvolliset tilittävät veron valtiolle. Lähdevero nostaa 
korkoja. Määrä riippuu markkinatilanteesta.

Ratkaisun keskeinen taustavaikuttaja oli varautuminen kansainväliseen verokilpailuun. 
Hallitus toteaa: ”Pääomamarkkinoiden kansainvälinen yhtenäistyminen edellyttää, 
ettei meillä omaksuttava veroratkaisu ole ristiriidassa kansainvälisen kehityssuunnan 
kanssa.... Tällä hetkellä näyttää siltä, että korkotulojen verokohtelua ei Euroopan 
Yhteisössä harmonisoida siihen mennessä, kun pääomaliikkeet vuosina 1990–1992 
vapautuvat. Kansainväliset pääomaliikkeet voivat silloin suuntautua erityisesti maihin, 
joissa korkotulojen verotus on lievää ja ulkomaille maksettujen korkojen verovalvonta 
vähäistä. Tämä voi johtaa verokilpailuun...”12

Korkojen lähdeverolain säätämiseen jälkeen syntyi tilanne, jossa luonnollisella 
henkilöllä ja kotimaisella kuolinpesällä saattoi olla kolmen tyyppisiä korkotuloja. 
Korot olivat kokonaan verovapaita, jos ne oli saatu verovapaista pankkitalletuksis-
ta tai obligaatioista. Lähdeverotettaviin korkoihin kohdistui 10 prosentin lopullinen 
tasavero. Muut saadut korot olivat lähtökohtaisesti veronalaisia TVL:n 43 §:n mu-
kaisen yleissäännön perusteella. Korkotuloista sai tehdä 97 §:n mukaisen omai-
suustulovähennyksen. Verokanta valtionverotuksessa oli progressiivinen ja kun-

10 HE 123/1990, s. 3. 
11 Ibid., s. 3.
12 Ibid., s. 2 ja 6.
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nallisverotuksessa tasavero, joka määräytyi veroäyrien hintojen mukaan. Tällaisia 
korkoja olivat lähinnä yksityisestä lainanannosta kertyneet korot.

Yhteisöillä ei voinut olla verovapaita korkoja, ei lähdeverotettavia korkoja eikä 
progression alaisia korkoja. Yhteisöt maksoivat korkotuloistaan veron yhtei-
sön tuloveroprosentin mukaan, joka esimerkiksi vuodelta 1991 oli 23 prosenttia 
(1250/1990).

Tästä perusasetelmasta on kehittynyt nykyinen tilanne tavalla, joka osittain oli 
nähtävissä jo korkojen lähdeverolain säätämisen yhteydessä. Verovapaat ko-
rot ovat suurelta osalta hävinneet. Niiden merkitys on aivan marginaalinen. 
Progressiivisen veroasteikon perusteella verotettavat korkotulot ovat hävinneet 
kokonaan. Pääomatuloja verotetaan aina tasaverokannan perusteella. Kotimaisten 
rahamarkkinoiden kannalta ”voittajaksi” ovat jääneet lähdeverotettavat korot. 
Lähdeveroprosentti on vaihdellut. Vuoden 2005 alusta lähdevero on määrältään 
28 prosenttia (722/2004). Myös yhteisöjen tuloveroprosentti on vaihdellut. Vuoden 
2005 alusta verokanta on 26 prosenttia (716/2004).

Tällä tavalla syntynyt korkojen verotus on erittäin sijoittajaystävällinen. Lähdevero 
peritään ja tilitetään heidän puolestaan. Heidän ei käytännössä tarvitse tehdä mi-
tään. Lähdevero muistuttaa sijoittajan kannalta välillistä veroa esimerkiksi arvon-
lisäveroa. Sijoittaja maksaa lähdeveron siinä, että hän saa käteensä koron määrän 
vähennettynä lähdeverolla. Vähän yksinkertaistettuna voi sanoa, että sijoittaja 
saa korot ”puhtaana käteen”.

3.2 Korkotulojen lähdeverouudistuksen valmistelusta

Lainvalmistelun kannalta on mielenkiintoista selvittää, millä perusteilla ja millä ta-
valla tällaiseen sijoittajaystävälliseen vaihtoehtoon on päädytty. Tärkeää on myös 
se, että korkotulojen lähdevero toi mukanaan tasaveron mallin ja ajatuksen, jonka 
mukaan korot ja ehkä myös pääomatulot laajemminkin pitää verottaa omana ko-
konaisuutenaan. Korkotulojen verotus lohkaistiin erilleen kokonaistuloista.

On ilmeistä, että korkotulojen lähdeveron säätämiseen johtanut valmistelu 
lähti liikkeelle Omaisuustulojen verotustoimikunnan mietinnöstä vuodelta 1987 
(KM 1987:37). Toimikunta oli edustavuudeltaan kapea. Jäseniä oli vain yksi, 
Helsingin yliopiston julkisoikeuden professori Edward Andersson. Hän oli ja on 
tietysti ensiluokkainen vero-oikeuden asiantuntija, mutta siitä huolimatta pohja on 
hätkähdyttävän kapea. Tätä ei muuta muuksi se, että myös sihteerit olivat alan 
tunnettuja asiantuntijoita. 
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Toimikunnan mietinnöstä on siirtynyt runsaasti argumentteja tämän asian kannal-
ta ratkaisevan hallituksen esityksen perusteluihin. Toimikunta pohti mietinnössään 
laajahkosti korkojen verottamisen perusvaihtoehtoja.13 Toimikunnan käsityksen 
mukaan korkojen verotus voidaan kohdistaa nimelliskorkoihin tai reaalikorkoihin. 
Jälkimmäinen vaihtoehto tarkoittaa käytännössä sitä, että korkoja verotetaan vain 
siltä osin kuin korko ylittää infl aatiovauhdin. Tämä on perusteltavissa lähinnä sillä 
näkökohdalla, että koron laskennan pohjana oleva saaminen ei ole suojattu infl aa-
tiolta. Ennen Suomen liittymistä eurooppalaiseen valuuttajärjestelmään oli infl aa-
tiovauhti Suomessa ollut jokseenkin korkea pitkään, itse asiassa toisesta maail-
mansodasta saakka. Infl aatiotarkistettujen arvojen käyttäminen verotuksessa on 
todellisuudessa erittäin monimutkaista, mistä johtuen tällaista lähtökohtaisesti 
järkevää ratkaisua ei Suomessa ole kertaakaan kokeiltu. Sanottu koskee myös 
korkojen verottamista.

Toimikunnan toissijainen ehdotus on mielenkiintoinen. Mietinnössä todetaan: 
”Toissijaisena vaihtoehtona esitetään, että talletus- ja joukkovelkakirjakorkoihin 
sovellettaisiin suhteellista, lähdeveron luonteista veroa, jonka koron maksaja pi-
dättäisi ja suorittaisi valtiolle. Tässä vaihtoehdossa ei pystyttäisi jakamaan kor-
kotulojen perusteella saatavia veroja verotuslain säännösten mukaisesti kuntien 
kesken.”14 Toimikunta luonnehti vaihtoehtoa ratkaisuksi, joka lähentää tulovero-
tusta välillisiin veroihin. Kun ilmoittamisvelvollisuutta ei ollut, sijoittaja havaitsi läh-
deveron lähinnä vähentyneenä tuottona. Toimikunta piti ehdotustaan sillä tavalla 
rakenteellisena, että ratkaisu pitää tehdä poliittisella tasolla. Tällaista ratkaisua ei 
voida tehdä vero-oikeudellisen argumentaation pohjalta.15

Poliittinen päätös oli ilmeisesti tehty, kun valtiovarainministeriö asetti 21 päivänä 
syyskuuta 1989 toimikunnan, joka otti nimekseen Korkotulojen lähdeverotoimikun-
ta. Se jätti mietintönsä 28. helmikuuta 1990 (KM 1990:14). Toimeksiantonsa mu-
kaisesti toimikunnan piti laatia esitys verollisten korkotulojen lähdeveroratkaisuksi. 
Toimikunta laati ehdotuksen, joka vain vähäisesti muutettuna muokattiin hallituk-
sen esitykseksi ja tuli myös hyväksyttyä laiksi.16

Poliittisella tasolla ratkaisun oli tehnyt Harri Holkerin vetämä hallitus, jossa valtio-
varainministerinä istui Ulla Puolanne.

Verotuksen rakenteita ja perusteita olennaisesti muuttava veroratkaisu tehtiin ka-
pealla asiantuntijapohjalla. Ainakin julkaistu materiaali on varsin niukka.

13 KM 1987:37, s. 13.
14 Ibid., s. 21.
15 Ibid., s. 20.
16 Ks. HE 123/1990, s. 7.
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3.3 Osingot

Pääomatulojen verottamisesta käytävässä keskustelussa on ollut korostetusti esil-
lä vaatimus verotuksen neutraalisuudesta. Tuloverotus ei saa suosia tai syrjiä jota-
kin tai joitakin pääomatulojen lajia. Neutraalisuudesta on tapana vetää johtopää-
töksenä vaatimus yhdestä, yhtenäisestä tasaverokannasta. Pääomatulojen ver-
tailussa käytetään useasti esimerkkinä korkoja ja osinkoja. Korkojen ja osinkojen 
verotus on oltava neutraalia, jotta pääomasijoitusten kohdentuminen ei vääristy 
verrattuna verottomaan markkinatilanteeseen. 

Tässä esityksessä keskitytään osakeyhtiön jakamien osinkojen verotukseen, 
koska niiden synnyttämät ongelmat ovat käytännössä selkeästi tärkeimmät. 
Osuuskuntien, osuuspankkien ja säästöpankkien jakamat oman pääoman korot 
synnyttävät paljolti samanlaisia ongelmia, mutta niitä ei tässä käsitellä. 

Korkojen ja osinkojen verotusta tarkastellaan monasti myös yritysten rahoituk-
sen kannalta. Useimmissa tilanteissa on ollut kysymys rahoituksen rakenteesta. 
Verotus ei saisi vaikuttaa rahoituksen rakenteeseen. Jos korot ovat verotukselli-
sesti osinkoja paremmassa asemassa, verotus suosii vieraan pääoman ehtoista 
rahoitusta. Yritykset velkaantuvat, mikä vähentää niiden kykyä selviytyä suhdan-
netilanteiden vaihteluista. Vieraan ja oman pääoman välinen suhde on tärkeä 
indikaattori silloin, kun arvioidaan yritysten kuntoa. Tällaisen ajattelutavan yh-
teenvetona esitetään tavallisesti vaatimus samasta tasaverokannasta korkojen ja 
osinkojen osalta.17

Tällaisessa ajattelumallissa on paljon totta. Täsmällinen se ei kuitenkaan ole. 
Johtopäätöksessä sekoitetaan kaksi jossain määrin erityyppistä asiaa. Korot ja 
osingot ovat samassa asemassa vain silloin, kun asiaa tarkastellaan sijoittajien, 
pääomamarkkinoiden kannalta. Jos eliminoidaan riski pois, on sijoittajan kannalta 
yhdentekevää sijoittaako hän osakkeisiin tai velkakirjoihin. Kummastakin sijoituk-
sesta hän saa palkkion. Hän valitsee sijoituskohteensa tuottonsa maksimoinnin 
perusteella. Tässä valinnassa verotus on tärkeässä roolissa. 

Yrityksen kannalta korot ja osingot ovat erilaisia. Niiden maksun taloudellinen etu-
sija on aivan erilainen. Osingoilla on maksuun viimesijainen asema. Ne maksetaan 
kaikkien muiden velvoitteiden jälkeen laskentakauden tai aiempien laskentakau-
sien tuloksista. Korot ovat kustannuksia, jotka ovat vähennyskelpoisia tuloksesta. 
Ne ovat vähennyskelpoisia myös verotuksessa. Näistä syistä korot ja osingot eivät 
ole samassa asemassa. Niiden rinnastaminen ja puhuminen neutraalista vero-
tuksesta on perusteetonta. Yrityksen kannalta osinkojen verokustannus on aina 
korkoja korkeampi. 

17 Velan ja oman pääoman erottamisesta, ks. Aalto 1988, s. 145 ss.
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Osakeyhtiö ja sen osakkaat ovat erillisiä verovelvollisia. Tästä johtuen verojärjes-
telmän lähtökohtana on, että osakeyhtiötä verotetaan sen saamasta tulosta ja 
osakasta vastaanottamistaan osinkotuloista. Jaettujen osinkojen osalta lähtökohta 
synnyttää taloudellista, kahdenkertaista verotusta. Sitä voidaan lievittää monella 
tavalla. Päävaihtoehtoja on kaksi. Huojennus voidaan antaa osakeyhtiölle tai se 
voidaan kohdistaa osakkaille. Molemmat järjestelmät ovat olleet Suomessa käy-
tössä. Vuosina 1969–1989 myönnettiin osakeyhtiölle vähennys jaetun osingon pe-
rusteella. Tällainen osinkovähennys (EVL 360/1968) myönnettiin viimeisen kerran 
verovuodelta 1989. Verovuodesta 1990 lähtien Suomi on noudattanut kansainvä-
listä kehityslinjaa. Huojennukset on kohdistettu ja kohdistetaan osingonsaajille.

3.4 Yhtiöveron hyvitysjärjestelmä

Yhtiöveron hyvitysjärjestelmä on esimerkki osinkojen verotuksesta, joka otet-
tiin käyttöön suurin toivein ja ainakin näin jälkeenpäin tarkastellen epärealistisin 
odotuksin. Kestävää on ollut se, että taloudellista, kahdenkertaista verotusta lie-
vennetään osingonsaajapuolella. Yhtiöveron hyvitysjärjestelmän juuret ulottuvat 
Yritysverotuksen uudistamistoimikunnan mietintöön (KM 1987:39). Toimikunnan 
ainoa jäsen oli Helsingin yliopiston fi nanssioikeuden professori Kari S. Tikka. 
Tällaiseen lainvalmisteluun liittyvistä ongelmista voidaan muutoin todeta sama, 
mitä sanottiin edellä Omaisuustulojen verotustoimikunnan mietin nöstä.

Yritysverotuksen uudistamistoimikunta esitti yhtiöveron hyvitysjärjestelmään siir-
tymisen tueksi kaksi keskeistä argumentaatiota. Toista voisi luonnehtia sijoittajien 
näkökulman korostamiseksi. Toimikunta totesi:

”Valinnassa (kahdenkertaisen verotuksen poistamismenetelmän, huom. tässä) on 
tärkeä merkitys sillä, kuinka valitun menetelmän oletetaan vaikuttavan yritysten 
mahdollisuuksiin käyttää osakepääomarahoitusta. Olennaista tässä suhteessa on se, 
että uudistuksen tavoitteena on poistaa kahdenkertainen verotus kokonaan, kun sitä 
vastoin nykyisessä lainsäädännössä on tarkoituksena poistaa kahdenkertaisuus vain 
osittain.

Osakepääomarahoituksen käyttömahdollisuudet riippuvat toisaalta viime kädessä 
sijoittajan päätöksistä. Yhtiöveron hyvitysjärjestelmä paikallistaa edun osakkeen-
omistajien puolelle, mikä saattaa olla osakeantien markkinoitavuutta ratkaisevasti 
edistävä tekijä. Koska hyvitysjärjestelmässä osakkeenomistaja saa (käteis)osingon 
lisäksi veronhyvitysedun, on joka tapauksessa oletettava, että menetelmän aiheutta-
ma suurempi yhtiön verorasitus korvautuu osingonsaajan pienemmällä osingonjako-
vaatimuksella.”18

18 KM 1987:39, s. 49.
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Toista argumentaatiota voisi kutsua kansainvälistymisnäkökohdaksi. Toimikunta 
toteaa

”Hyvitysmenetelmän ylivoimaisuus ... tulee erityisesti esille ulkomaille maksettujen osin-
kojen kohdalla, sillä tätä menetelmää käytettäessä kahdenkertaisen verotuksen lieven-
tämisetu ei automaattisesti tule ulkomaisille osingonsaajille vaan menetelmää soveltava 
valtio voi erikseen ratkaista, annetaanko hyvitys ulkomaiselle osakkaille ja millä edelly-
tyksillä – vastauksen ollessa myönteinen – tämä tapahtuu. Kansainvälisen vero-oikeuden 
periaatteiden valossa tilanne on selvä: osinkovähennysjärjestelmää soveltavan valtion 
asema ulkomaiden suuntaan on heikko ja hyvitysmenetelmää soveltavan valtion asema 
vahva. Yritystoiminnan jatkuvasti kansainvälistyessä tämän näkökohdan paino kasvaa 
tulevaisuudessa.”19 

Toimikunnan mietintöön ja sen optimismia myötäilevään hallituksen esitykseen 
sisältyvät arviot Suomen asemasta verosopimusneuvotteluissa pettivät ratkai-
sevasti. Hallituksen esitykseen sisältyy lisäksi käsitys, jonka mukaan yhtiöveron 
hyvitysjärjestelmä on yleistymässä kansainvälisesti.20 Hyväksytyksi tulleen lain 
(1232/1988) 3 §:ään sisältyy viittaus verosopimusneuvotteluihin. Viittauksen käy-
tännön merkitys jäi vähäiseksi. Suomi käytti mahdollisuutta hyväksi, kun solmittiin 
verosopimus Ison-Britannian kanssa. Ulkomaisille osingonsaajille tässä verosopi-
muksessa myönnettävästä hyvityksessä luovuttiin (SopS 63/1997) sillä perusteel-
la, että sopimuksen tätä kohtaa koskevaa säännöstöä oli mahdoton soveltaa. 

Arviot yhtiöveron hyvitysjärjestelmän eduista kansainvälisten osakevirtojen verot-
tamisessa pettivät niin perusteellisesti, että järjestelmästä luovuttaessa vuoden 
2005 alusta tärkein yksittäinen syy oli se, että hyvitysjärjestelmä ei toimi rajat 
ylittävien osinkojen osalta.21 Arvio oli kiertänyt täyden ympyrän.

3.5 Pääoma- ja ansiotulon eriyttäminen

Pääomatulojen verottamisen osalta pidetään useasti tärkeänä argumenttina ve-
rotuksen neutraalisuutta. On tapana esittää tavoitteena, että kaikki pääomatulot 
verotetaan yhtenäisen tasaverokannan pohjalta. Tällöin voidaan sanoa, että pää-
omatulojen verotus on neutraalia. Tällaisessa keskustelussa jää useasti sanomat-
ta, että pääomatulojen neutraalisuus synnyttää helposti epäneutraalisuutta suh-
teessa toisen tyyppisiin tuloihin lähinnä ansiotuloihin. Täysi askel pääomatulojen 
neutraalisuuden suuntaan ja samalla epäneutraalisuutta kohti suhteessa ansiotu-
loihin otettiin, kun vuoden 1993 alusta siirryttiin eriytettyyn tuloverojärjestelmään 
(1535/1992).

19 Ibid., s. 48.
20 Ks. HE 112/1988, s. 3.
21 Ks. Tikka 2004, s. 39 ss.



370

Saattaa olla, että tämä uudistus on toisen maailmansodan jälkeen toimeenpan-
nuista verouudistuksista kaikkein olennaisin ja syvällekäyvin. Uudistus heijastui 
tuloverotukseen kauttaaltaan. Esimerkiksi voisi poimia yhtiöveron hyvitysjärjes-
telmän, joka otettiin käyttöön vuoden 1990 alusta. Tässä järjestelmässä osinko-
tulojen verorasitus määräytyy osingonsaajien veroasteen mukaan. Vuosina 1990, 
1991 ja 1992 osingot verotettiin osana kokonaistuloa progressiivisen veroasteikon 
perusteella. Asetelma muuttui täysin, kun vuoden 1993 alusta osinkotulot luet-
tiin osaksi pääomatuloja ja niiden verokanta laskettiin 25 %:n tasaverokantaan. 
Julkisesti noteeratuista yhtiöistä saadut osingot määriteltiin pääomatuloiksi koko-
naisuudessaan. Yhtiöveron hyvitysjärjestelmän käytännön merkitys muuttui aivan 
ratkaisevasti.

Tärkein uudistus oli epäilemättä eriytetyn tuloverojärjestelmän omaksuminen. 
Käytännössä tämä tarkoittaa tulolajien välisen rajan sulkemista. Verotettavat tulot 
lasketaan erikseen. Vähennykset ovat pääsääntöisesti kohdistettavissa vain asian-
omaiseen tulolajiin. Eriyttämisen ja tulolajien välisen rajan sulkemisen tarve juon-
tuu siitä, että pääomatulojen verokannaksi valittiin suhteellisen alhainen 25 %:n 
tasaverokanta. Ansiotulot jäivät progressiivisen verotuksen piiriin, mistä johtuen 
verokanta nousi ja nousee jo varsin tavanomaisilla tuloilla olennaisesti korkeam-
maksi. Pääomatulojen verokantaa on sittemmin muutettu, viimeisen kerran vuo-
den 2005 alusta, jolloin verokannaksi tuli 28 prosenttia (716/2004). 

Eriytetyn tuloverojärjestelmän vaatima tulojen sijoittelu käy suhteellisen helposti 
”puhtaitten” tulomuotojen osalta. Esimerkkeinä voisi ajatella korkotuloja ja toisaal-
ta palkkoja. Ongelma on siinä, että on olemassa tuloja, joihin tällainen joko-tai-
sijoittelu ei sovellu. Voisi sanoa, että ne ovat ”sekamuotoisia”. Tällaisia tuloja ovat 
ennen muuta yritystulot. Niihin sisältyy sekä pääoma- että ansiotuloja. Linjaksi 
valittiin se, että yritystulot jaetaan laskelmallisesti pääoma- ja ansiotuloiksi. Syntyi 
uusi pääomatulon muoto: laskelmallinen osuus yritystulosta.

Tämän vuosisadan verouudistukseksi sanotun järjestelmän osalta nousee etsi-
mättä mieleen: miksi? Mistä syistä tuloverotus muokattiin aivan uuteen uskoon 
ja tavalla, joka synnyttää joukon todella vaikeita rajanveto-ongelmia? Lisäksi tu-
loveron rakenteessa kilpailee kaksi aivan erityyppistä perusjakoa: tulolähdejako ja 
tulolajijako. Tulolähdejako pohjautuu toimintojen erilaisuudelle. Tulolajijako pe-
rustuu sille, että pääomatulolaji määritellään ja loput tuloista ovat ansiotuloja. 
Ansiotulot ovat eräänlainen ”kaatopaikkatulolaji”. Aiemmat tulojärjestelmät suosi-
vat ansiotuloja, tämä nykyinen suosii pääomatuloja. Määrittelytavan ja verokohte-
lun täyskäännös tulee hyvin esille lakiesityksen perusteluista. Niissä todetaan:

”Tuloverolainsäädäntöön ei ole tähän saakka sisältynyt varsinaista pääomatulon mää-
ritelmää. Koska pääomatulot ovat olleet periaatteessa ansiotuloja ankaramman vero-
tuksen kohteena, siihen ei ole ollut erityistä tarvetta. Sitä vastoin ansiotulot on ollut 
tarpeen määritellä tyhjentävästi. ... Eritetyssä tuloverojärjestelmässä pääomatuloja 



371

verotetaan lievemmän verokannan mukaan kuin ansiotuloja. Tämän vuoksi pääoma-
tulot on tarpeen määritellä tyhjentävästi.”22

Hallitus tiivisti uudistuksen pääkohdat seuraavalla tavalla:

1) ansiotulot ovat progressiivisen verotuksen piirissä;
2) pääomatuloihin sovelletaan yhtenäistä suhteellista verokantaa;
3) pääomatulojen verokanta on olennaisesti progressiivisen verotuksen ylim-

pien veroprosenttien alapuolella;
4) korkomenojen arvo vähennyksenä määräytyy pääomatulojen verokannan mu-

kaan.”23

On helppo nähdä, että hankalimmin on perusteltavissa kohta kolme. Miksi näin? 
Taas kerran vastaan tulevat tutut argumentit. Perustelut etenevät tähän tapaan:

”Luopuminen verotuksen progressiivisuudesta pääomatulojen osalta voi tuntua vai-
keasti perusteltavalta, sillä tuloverotuksen progressiivisuutta on pidetty yleensä oi-
keudenmukaisuuden kannalta perusteltuna. ... Pääomatulo ei tavallisesti ole koko-
naan reaalista tuloa, vaan osittain korvausta pääoman reaaliarvon alenemisesta. 
Tällä perusteella voidaan puoltaa alempien nimellisten veroprosenttien soveltamis-
ta pääomatuloon kuin työtuloon. Käytännössä tärkein näkökohta on ehkä kuitenkin 
kansainvälisen verokilpailun asettamiin haasteisiin vastaaminen. Kansainväliset koke-
mukset osoittavat, että pääomaliikkeiden vapauduttua pääomat helposti pakenevat 
korkeita verokantoja maihin, joissa verotus on lievää.”24

Tällaisen argumentaation pohjalta tuli tämä vuosisadan verouudistus hyväksy-
tyksi. Ehkä kaikkein erikoisin piirre uudistuksessa ja yleisimminkin pääomatuloja 
koskevissa verouudistuksissa on ollut se, että verokilpailu on argumentti, jota ei 
voida ylittää eikä kyseenalaistaa. Minimivaatimuksena voitaisiin pitää sitä, että 
kansainvälinen verokilpailu palautetaan tabun asemasta argumentiksi muiden jou-
kossa. Tästä voisi esittää pienen ajatuksenpätkän ilman pyrkimystä analyysiin. 

Voidaan tehdä ajatuskoe, että sijoittajat tai osa heistä jättää Suomen ja vetää rahan-
sa pois. Mitä tapahtuu? Onko euromarkkinoilla pula pääomasta? Henkilökohtaisen 
käsitykseni mukaan ei. Sitä paitsi tuottovaatimukset ovat erittäin maltilliset. Rahaa on 
saatavissa hyvin kohtuullisella korolla. Korot ovat nykyisin – 2006 – tasoa 3 prosent-
tia. Vielä runsaat 10 vuotta sitten markkinakorot saattoivat olla 15 prosenttia eli viisi 
kertaa korkeammat. Tästä näkyy, että mahdollinen pääomapako ei ole Suomen kan-
nalta kohtalon kysymys vaan ongelma muiden joukossa. Siihen on olemassa ratkai-
suja kuten muihinkin ongelmiin. Tätä kautta kierrytään kysymykseen suomalaisesta 
vai ulkomaisesta omistuksesta, johon tässä ei voida puuttua. Yhteenvetona voidaan 
todeta, että myös verokilpailun haasteita on lupa ja pitää analysoida.

22 HE 200/1992, s. 33.
23 Ibid., s. 4.
24 Ibid., s. 5.
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Lakiesityksen perusteluihin on kirjattu hurskas toive ansiotulojen verokantojen 
alentamisesta.25 Vuoteen 2006 mennessä tässä ei ole onnistuttu käytännössä lain-
kaan. Progressiivisen veroasteikon leikkausten synnyttämät vähäiset huojennuk-
set ovat useissa tilanteissa huvenneet kunnallisveroprosentin korotuksiin. Tällaiset 
hurskaat toiveet ovat ylipäätäänkin katteettomia eikä niitä pitäisi harrastaa argu-
mentaation joukossa.

3.6 Verovapauksien palaaminen – verouudistus 2005

Monen vuosikymmenen ajan meidän tuloverotuksemme on kehittynyt siten, että 
veropohja on laventunut ja tiivistynyt. Lopputulos on ollut se, että veropohja on 
Suomessa kansainvälisesti tarkastellen poikkeuksellisen laaja ja tiivis. Monet pi-
tävät laajaa ja tiivistä veropohjaa parhaana suojana kansainvälisen verokilpailun 
paineita vastaan.

Uusimman verouudistuksen yhteydessä tehtiin täyskäännös. Palattiin osinkojen 
klassiseen verojärjestelmään, jossa osinkotuloista verotetaan sekä yhtiötä että 
osingonsaajaa. Huojennukset kohdistettiin kansainvälisen trendin mukaisesti osin-
gonsaajille eli käytännössä omistajille ja sijoittajille. Yhtiöveron hyvitysjärjestel-
mästä luovuttiin, koska sitä ei saatu toimimaan rajat ylittävien osinkojen osalta. 
Osinkotulojen veropohjaan syntyi suuria aukkoja. Ne sopivat tuloverojärjestelmän 
rakenteeseen erittäin huonosti. Selitys on siinä, että osinkotulojen verotus syntyi 
tiukkojen reunaehtojen puristuksessa. 

Vero-oikeudellinen reunaehto oli siinä, että kansainvälistyvässä taloudessa oli siir-
ryttävä klassiseen osinkojen verotukseen ja kohdennettava huojennukset kan-
sainvälisen käytännön mukaisesti osinkojen saajille. Poliittinen reunaehto löytyi 
Matti Vanhasen vetämän hallituksen ohjelmasta. Sen mukaan pk-yritysten ja nii-
den maksamien osinkojen verotusta ei kiristetä.26 Poliittinen reunaehto oli käy-
tännössä toteutettavissa vain osinkojen ainakin osittaisilla verovapauksilla. Tästä 
taustasta syntyikin vero-oikeudellinen kummajainen. Osinkotulojen jakaminen ve-
rovapaaseen osaan, pääomatuloon ja ansiotuloon ei ratkaisuna ole missään mie-
lessä linjakas ja merkitsee paluuta vero-oikeuden historiaan. Toisaalta poliittinen 
reunaehto oli niin tiukka, että muita parempia vaihtoehtoja on vaikea osoittaa. 
Toinen asia on, millä tavalla mainittua poliittista reunaehtoa tulisi arvioida.

Uudistuksen tässä osassa näkyy selvästi poliittinen ohjaus ja uudistusta valmis-
teltiin jokseenkin läpinäkyvästi. Tässä suhteessa aivan toisenlaista valmistelua 
edustaa käyttöomaisuusosakkeiden verovapaus. Käyttöomaisuusosakkeiden luo-
vutuksista saadut voitot tai tappiot ovat taloudelliselta luonteeltaan pääomatuloa. 

25 Ibid.
26 Ks. Niskakangas 2004, s. 31.
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Tässä tapauksessa oli tosin kysymys elinkeinotulolähteeseen sisältyvistä osakkeis-
ta, mistä johtuen uudistukset koskivat EVL:n säännöksiä. Käsittelen uudistusta 
tässä, koska tämä osa uudistuksesta oli tavallaan koko tämänkertaisen hankkeen 
huipentuma.

Aluksi on syytä todeta, että yritysvarallisuuden luovutuksista saatujen ”pitovoit-
tojen” säätäminen verovapaaksi sopii EVL:n systematiikkaan aivan poikkeuksel-
lisen huonosti. Itse asiassa on vaikea keksiä tuloverotuksesta kohtaa, johon ve-
rovapaudet sopisivat vielä huonommin. Sama voidaan sanoa luovutustappioiden 
vähennyskelvottomuudesta, mutta se on tavallaan seurannaismuutos. Jos voitot 
ovat verovapaita, ei tappioita voida vähentää. Muussa tapauksessa järjestelmän 
symmetrisyys häviää ja portti veroarbitraasille avautuu.

Verovapauksia valmisteltiin erittäin pienessä piirissä eikä lausuntoja pyydetty lain-
kaan. Tämä toi mukanaan salamyhkäisyyttä ja varjosti koko uudistushanketta, 
vaikka verovapauksien osalta uudistussuunnitelmien salaaminen oli välttämättö-
myys.27 Jos asia olisi vuotanut julkisuuteen, olisivat yritykset voineet realisoida 
luovutustappioita ennen hallituksen esityksen antamista. Tällaisiin realisointeihin 
ei olisi voitu puuttua, koska tällöin olisi ollut kysymyksessä takautuva verolaki. 
Hallituksen esitys, jonka perusteella verovapaudet säädettiin, annettiin eduskun-
nalle 19.5.2004. Hyväksytyt säännökset tulivat voimaan samasta päivästä lukien 
(1180/2004).

Argumentit luovutusvoittojen verovapaudelle olivat tuttuja. Hallituksen esitykses-
sä todetaan: ”Tärkeä tosiasiallinen peruste osakkeiden luovutusvoittojen vero-
vapaudelle on kuitenkin vastaaminen kansainväliseen verokilpailuun.”28 Taustalla 
olivat suomalaisten suuryritysten tarpeet. Haluttiin säilyttää konsernien emoyh-
tiöiden kotipaikat Suomessa ja mahdollisesti houkutella tänne myös muita kuin 
alun perin suomalaisia suuryhtiöitä. Jälkimmäinen on kylläkin puhdas toive, sil-
lä nyt puheena olevat verovapaudet eivät merkitse erityistä kannustinta, koska 
käytännössä kaikki keskeiset EU-maat ovat päätyneet samaan ratkaisuun. Tässä 
yhteydessä verokilpailuargumenttia ei käytetty pelkkänä ”mörkönä”. Emoyhtiön 
kotipaikan valintaa ja sen mahdollisia seurauksia käsiteltiin itse asiassa monipuo-
lisesti eri näkökulmista.

Yhteenvetona tästä uudistuksesta voi todeta, että kansainvälisen verokilpailun 
haasteet ja pääomamarkkinoiden mahdolliset käyttäytymismuutokset synnyttivät 
tuloveropohjaan aukkoja, jotka sopivat suomalaiseen tuloverojärjestelmään poik-
keuksellisen huonosti.

27 Samalla tavalla Niskakangas 2004, s. 35.
28 HE 92/2004, s. 28.
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4 Yritys- ja elinkeinotulot

Jaettava yritystulo jaetaan yrityksen nettovarallisuuden perusteella pääomatuloksi 
ja ansiotuloksi. Vastaavasti menetellään yhtymän osakkaan tulo-osuuden suhteen 
(TVL 32 §)

Pääomatuloa on 20 prosentin vuotuista tuottoa vastaava määrä nettovaroista 
(TVL 38 §). Tuottoprosentti on erittäin korkea ottaen huomioon nykyisen ylei-
sen korkotason. Nettovarat lasketaan vuoden 2006 alusta lain varojen arvostami-
sesta verotuksessa (1142/2005) perusteella, sen jälkeen kun varallisuusverolaki 
(1537/1992) kumottiin. Asiallisesti arvostaminen ei muuttunut.

Jaettavan yritystulon pohjana oleva yritystulo määräytyy tässä käytetyn rajauksen 
pohjalta elinkeinotoiminnan tuloksen perusteella. Kysymys on elinkeinotuloläh-
teen tuloksesta, elinkeinotuloista. Tässä käytetään synonyymeinä käsitteitä yritys- 
ja elinkeinotulot. Elinkeinotulolähteen tulos määräytyy EVL:n perusteella.

Elinkeinoverolakia on pidetty yhtenä parhaimmista verolaeistamme. Se on sää-
detty jo 1968 (360/1968). EVL:n rakenne perustuu meno–tulo-teoriaan, joka on 
tuloksen laskennan teoria. Sitä on käytetty myös kirjanpidon puolella. EVL:n vah-
vuutena on pidetty liityntää kirjanpidollisen tuloksen laskentaan. Tässä ei ole tar-
peellista käsitellä lain yksityiskohtia. Tämänkertaisiin tarpeisiin riittää, kun tode-
taan, että EVL:n yhden kulmakiven muodostaa laaja veropohja. Vuosikymmenten 
aikana elinkeinoverolakia on muutettu useaan otteeseen. Uudistukset ovat eri 
tyyppisiä.

Parhaiten lain systematiikkaan istuvat muutokset, joiden taustalla ovat vaikutteet 
kirjanpitokäytännöistä. Tyypillinen tällainen on luottotappiokirjausten liberalisoin-
ti, josta säännellään 17 §:n 2 kohdassa (1539/1992). Samalla elinkeinoverolain 
muuttamisesta annetulla lailla toteutettu edustusmenojen vähennyskelpoisuuden 
leikkaus (8 § 8 k) soveltuu lain systematiikkaan huonosti. Arvonlisäverolain vas-
taavaa säännöstä (AVL 114,1 § 3 k) on pidetty eurooppavero-oikeuden vastai-
sena. Verotukityyppisen aliarvostusvähennyksen poistuminen vaihto-omaisuuden 
arvostamissäännösten (EVL 28 §) joukosta sopii lain rakenteeseen hyvin. Samaa 
voi sanoa lain 5 a §:stä (1539/1992), jossa asiallisesti on kysymys oikaisujen 
oikaisusta. Etupainoiset kulut oikaistaan tuotoiksi.

Myös Eurooppa-vero-oikeus on heijastunut EVL:iin. Heti EU-jäsenyytemme alku-
vaiheessa yritysjärjestelydirektiivi (90/434/ETY) implementoitiin ja inkorporoitiin 
osaksi EVL:ia lakipaketilla (1733–1738/1995). Se soveltuu hyvin lain perusraken-
teeseen, koska elinkeinoverolain peruslogiikan mukaan yritysmuodon muuttami-
nen ei realisoi tuloa. Emo–tytäryhtiö-direktiivin (90/435/ETY) implementointi syn-
nyttää ongelmia. Ne ovat peräisin siitä, että yritysvarallisuudesta saatavien tulojen 
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säätäminen verovapaaksi sopii EVL:iin huonosti. Tässä on tosin kysymys erityisti-
lanteesta, jonka käytännön merkitys on ollut vaatimaton.

Edellä kuvattu käyttöomaosuusosakkeiden luovutushintojen verovapaus ei sovi 
EVL:iin lainkaan. Veropohja kapenee ja kohdasta, joka ilman epäilyksiä on meno–
tulo-teorian kannalta tuloa. Rakenteellisen vinoutuman lisäksi syntyy varmuudella 
soveltamisongelmia. Niihin ei lain muista osista saada mitään tukea.

Lisäksi elinkeinoverolakia on muutettu muutoinkin useaan kertaan. Useat niis-
tä liittyvät uuden tyyppisten rahoitusinstrumenttien synnyttämien tilanteiden 
sääntelyyn. Näitä muutoksia ei käsitellä tässä enemmälti. Johtopäätös on selvä. 
Elinkeinoverolain elinkeinotulolähteen ulkopuolelta peräisin olevat ”seurannaisvai-
kutukset” ovat romuttaneet lain rakennetta vakavasti. Seurannaisvaikutukset ovat 
laajalti vapautuneiden rahoitusmarkkinoiden vaikutusta. On ilmeistä, että elinkei-
notulolähteen tuloksen muodostumisesta pitäisi säätää kokonaan uusi laki.

5 Yhteenveto

Tässä selvityksessä on otsikon mukaisesti keskitytty yritys- ja pääomatulojen 
verotuksen muutoksiin. Otsikossa tehty rajaus on näiden tulolajien merkityksen 
vuoksi perusteltavissa.

Käsiteltävän ajanjakson kuluessa tuloverotus on muuttunut rakenteitaan ja pe-
rusteitaan myöden. Tärkeimmät muutokset keskittyvät yritys- ja pääomatuloi-
hin. Ansiotulojen osalta uudistukset eivät ole olleet samalla tavalla dramaattisia. 
Vähennyksiä on karsittu. Verokantoja on jossain määrin alennettu. Todellista muu-
tosta verorasituksessa ei ole paljoa tapahtunut. Valtion veron progressiota on lei-
kattu mutta samanaikaisesti kuntien tuloveroprosentit ovat olleet noususuunnas-
sa. Ehkä tärkein muutos on siinä, että verovelvollisten eriarvoisuus on lisääntynyt 
riippuen siitä, missä kunnassa he sattuvat asumaan.

Keskittyminen pelkästään tuloverotukseen on perusteltua sen vuoksi, että välilli-
sen verotuksen muutokset muodostavat oman problematiikkansa. Välillisistä ve-
roista arvonlisäverotus on tärkein. Sen muutoksissa EU-vero-oikeus on ollut ja on 
aivan ratkaisevassa asemassa. Välillisen verotuksen osalta ei ole perusteltua pu-
hua globaalitalouden vaikutuksista ainakaan suoraan. Kaikissa olennaisissa muu-
toksissa on ollut kysymys yhtenäisen kotimarkkina-alueen rakentamisesta EU:lle. 
Toinen asia on, mikä on synnyttänyt tarpeen rakentaa yhtenäiset sisämarkkinat.

Otsikkoa on edelleen täsmennetty siten, että maatilatalouden tuloverolakia ei kä-
sitellä, jotta esitys ei menisi liiaksi hajalle. Voimassa oleva tuloverolaki käyttää 
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käsitteitä pääomatulolaji ja pääomatulo. Ne viittaavat eri asioihin. Esityksessä tar-
kastellaan molempia.

Puheena olevana aikana tuloverotus on muuttunut aivan oleellisesti sekä veropoh-
jan että verorasituksen kohtaannon osalta. Verovuodelta 1985 yhteisöjen – käytän-
nössä tärkeimpänä osakeyhtiöt – tuloveroprosentti oli 33. Lisäksi yhtiöt maksoivat 
kunnallis- ja kirkollisveroa. Kun ne otetaan mukaan, nousi verokannan mukainen 
verorasitus 60 prosentin tuntumaan. Vuoden 2005 alusta lukien yhteisöjen tulove-
roprosentti on 26. Siihen sisältyvät vero valtiolle, kunnalle ja seurakunnalle. Mutkat 
oikoen voidaan sanoa, että 20 vuoden aikana yhtiön tulostaan maksaman veron 
määrä on puolittunut. Suuri osa yhtiöiden tuloista on yritystuloja.

Vuonna 1985 pankkitalletukset olivat pääosin verovapaita. Muilta osin luonnolli-
set henkilöt ja kuolinpesät maksoivat tuloveroja yhteenlaskettujen tulojensa pe-
rusteella. Valtionveron verokanta oli progressiivinen ja kunnallis- ja kirkollisvero 
tasaveroja sekä määriltään samat kuin yhtiöillä. Verokantojen mukaan laskettu 
verorasitus nousi samalle tasolle kuin yhtiöillä osapuilleen 75.000 euron vuositu-
loilla. Jos otetaan kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut mukaan, rasitus saattoi 
olla vähän korkeampikin. Toisaalta luonnollisten henkilöiden ei ollut pakko maksaa 
kirkollisveroa. Vähennyksistä johtuen järjestelmä suosi ansiotuloja.

Nyt on luovuttu ajatuksesta määrittää verorasitus yhteenlaskettujen tulojen pe-
rusteella. Pääomatuloilla on yhtenäinen 28 prosentin tasaverokanta. Veroa makse-
taan vain valtiolle. Sanottu koskee pääomatuloja, pääomatulolajin mukaisia pää-
omatulo-osuuksia ja lähdeverotettavia korkotuloja. Ne ovat käytännössä tulleet 
aiemmin verovapaiden korkotulojen sijaan. Pääomatuloja verotetaan neutraalisti 
suhteessa toisiinsa, mutta epäneutraalisti suhteessa ansiotuloihin. Luonnollisten 
henkilöiden ansiotulojen osalta vanha järjestelmä on säilynyt. Ansiotulot lasketaan 
yhteen. Verokanta on valtionverotuksessa progressiivinen, kunnallis- ja kirkollisve-
rotuksessa suhteellinen tasaverokanta. Jos käytetään mittapuuna samaa 75.000 
euron tulotasoa, ylittävät ansiotuloista maksettavat verot selvästi sekä pääoma-
tuloista että yritystuloista maksettavat 26 %:n mukaiset verot. Tulojen noustessa 
ero tulee vieläkin selvemmäksi. Nykyinen järjestelmä suosii pääomatuloja.

Yksittäisistä uudistushankkeista on nykyisen tuloverolain (1535/1992) säätämi-
nen epäilyksittä tärkein. Siinä luotiin eriytetty tuloverojärjestelmä. Se merkitsi ai-
empaan verrattuna täyskäännöstä. On ilmeistä, että uudistus on tärkein muu-
tos tuloverotukseen sen jälkeen, kun pysyvä tuloverotus otettiin meillä käyttöön 
1920-luvun alussa. Myös korkotulojen lähdeverolain (1341/1990) säätäminen oli 
erittäin tärkeä uudistus. Siinä tuli esille pääomatulojen verottaminen suhteellisen 
alhaisella tasaverokannalla ja pääomatulojen verotuksen eriyttäminen ansiotulo-
jen verotuksesta.
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Uudistusten kaikissa vaiheissa ratkaisevassa asemassa on ollut varautuminen ta-
louden globalisaation synnyttämiin uhkiin ja niihin liittyen vastaaminen kiristyvään 
verokilpailuun. Globaaliin verokilpailuun verrattuna EU-vero-oikeuden merkitys on 
ollut marginaalinen. EU-oikeus on tullut esille yritysjärjestelyissä, läpivirtausosin-
goissa ja viimeksi korkotulojen lähdeverotuksessa. Eurooppa-oikeus on vaikut-
tanut tuloverotukseen myös EY-tuomioistuimen oikeuskäytännön välityksellä. Se 
muodostaa oman tematiikkansa, johon tässä ei ole mahdollisuuksia puuttua.

Lainvalmisteluasiakirjojen valossa näyttää siltä, että verokilpailusta on muodostu-
nut ratkaiseva ja kiertämätön argumentti. Argumentaatiossa on ollut havaittavissa 
se heikkous, että verokilpailuargumenttia käytetään analysoimattomana – lähes 
pelottelunomaisesti. Tässä suhteessa lakiehdotusten perusteluissa on paljon toi-
vomisen varaa. Vähintä olisi, että täsmennetään se, minkä tyyppisestä verokilpai-
lusta kulloinkin on kysymys. Valtiot kilpailevat ainakin sijoituksista, työpaikoista ja 
yritysten pääkonttoreista tai keskuskonttoritoiminnoista. Lisäksi pitäisi ainakin ar-
vioida sitä, mitä kilpailussa häviäminen merkitsee Suomen kannalta. Mitä seuraa, 
jos jotkut sijoittajat vetäytyvät? Kuinka paljon korot nousevat? Mitä seurauksia 
kansantaloudelle on pörssikurssien alamäestä? Mihin työpaikat siirtyvät? 

Argumentaation kapeutta vastaa valmistelun kapeus ja osittain läpinäkymättö-
myys. Yhden miehen komiteoilla on omat heikkoutensa. Osittain valmistelua myös 
on leimannut salamyhkäisyys, joka helposti synnyttää huhuja ja epävarmuutta. 
Sanotusta ehkä selvimmän esimerkin tarjoaa käyttöomaosuusosakkeiden luovu-
tusvoittojen ja tappioiden siirtäminen verotuksen ulkopuolelle vuoden 2005 uu-
distuksen yhteydessä. Toisaalta tämän uudistuksen toteuttamisessa tulee esille 
vero-oikeuden uudistusten valmisteluun liittyvä erityispiirre. Uudistukset on kyet-
tävä valmistelemaan julkisuudelta piilossa, koska yksityiskohtien vuotaminen jul-
kisuuteen saattaa pilata koko uudistuksen moneksi vuodeksi. 

Käyttöomaisuusosakkeiden luovutusvoittojen ja -tappioiden siirtämisessä EVL:n 
ulkopuolelle tuli esille myös se, että uudistus sopii erittäin huonosti EVL:n syste-
matikan kanssa. Ratkaisu on huono kahdessakin suhteessa. Verovapaudet syn-
nyttävät aina tulkintariitoja, jotka aiheuttavat epävarmuutta. Kun tulkintariitoja 
joudutaan ratkaisemaan ilman systematiikan tukea, epävarmuus lisääntyy. Myös 
tällaiset argumentit jäivät verokilpailun alle.

Valmistelua pitää laventaa ja verokilpailuargumentti pitää analysoida osiinsa. 
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1  TUULI TARUKANNEL: HALLINNONALAKOHTAINEN 
POIKKILEIKKAUS SÄÄNTELYSTÄ VUOSILTA 1985 –2005

1 Tutkimuksen taustaa

Tutkimuksen kohteena on ollut oikeussääntely valtiovarainministeriön, liikenne- ja 
viestintäministeriön, maa- ja metsätalousministeriön, sosiaali- ja terveysministe-
riön, oikeusministeriön, opetusministeriön, kauppa- ja teollisuusministeriön, sisä-
asiainministeriön, työministeriön, ulkoasiainministeriön sekä ympäristöministeriön 
osalta vuosina 1985, 1990, 1995, 2000, 2004 ja 2005.

Ministeriöiden välisiä eroja tarkasteltaessa on huomattava, että ministeriöillä on 
erilaiset tarpeet ja resurssit lainvalmistelua koskien. Seuraavassa taulukossa on 
kuvattu edellä mainittujen ministeriöiden määrällisiä lainvalmisteluresursseja. 

Taulukko 1. Henkilötyövuosien (htv) ja hankkeiden lukumäärä ministeriöissä 
2003.1    

Ministeriö htv Hankkeiden lukumäärä vuonna 2003 
(keskisuuret hankkeet; suuret hankkeet)

Päätoimiset 
valmistelijat

Sivutoimiset 
valmistelijat

UM 13   (5;2) 2–3

OM 41,7 14   (6;6) 40,6 1,1

SM 29,7 8    (6;1) 16,8 12,9

VM 41,6 42   (7;4) 35,6 6

OPM 12,5 12   (3;2) 9 3,5

MMM 36 10   (3;2) 12 24

LVM 31,3 15   (3;2) 14 17,3

KTM 25 7    (5;1) 8 17

STM 42 36   (10;4) 20,5 21,5

TM 15 11   (3;4) 9 6

YM 17 ”lukuisia keskisuuria ja suuria hankkeita” 
(OM:n tieto 8 HE vuonna 2003)

11,5 5,5

1 Muokattu valtioneuvoston lainvalmistelun ja johtamisen kehittämistyöryhmän mietinnöstä 2005, s. 13. 
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2 Muutosten määristä ja laajuuksista

Tässä esitettäviin lukuihin on laskettu yhteen kaikki käsiteltävänä olevissa minis-
teriöissä annetut säädökset eli esimerkiksi muutoslait, uudet lait, budjettilait jne. 
Sama koskee myös asetuksia ja näitä vastaavia aikaisempia ministeriöiden pää-
töksiä. 

Annettujen säädösten kokonaismäärät ovat kasvaneet vuodesta 1985 vuosittain 
lukuun ottamatta vuotta 2000. Vuonna 2005 säädösten määrä puolestaan väheni 
noin sadalla, ollen 1131 kappaletta. Vuonna 1995 säädöksiä annettiin ennätys-
määrä eli 1562 kappaletta. Liikenne- ja viestintäministeriön sekä oikeusministeri-
ön säädösmäärät ovat noudattaneet tätä samaa linjaa. 

Valtiovarainministeriön säädösmäärät ovat vähentyneet vuodesta 1990 alkaen 
noin sadalla säädöksellä vuoteen 2000, mutta vuonna 2004 määrä on kääntynyt 
taas pieneen nousuun. Maa- ja metsätalousministeriössä säädösmäärä on kas-
vanut vuosittain jonkin verran ja lisääntynyt myös vuonna 2000, tosin vain 30 
säädöksellä. Sosiaali- ja terveysministeriössä määrä on kohonnut vuodesta 1985 
vuoteen 1995 mennessä yhteensä 150 säädöksellä, jonka jälkeen se on vähenty-
nyt noin sadalla vuoteen 2000 mennessä ja kääntynyt jälleen nousuun lisääntyen 
noin sadalla vuonna 2004.
 
Opetusministeriön hallinnonalan säädösmäärät ovat puolestaan kohonneet vuo-
teen 2000 saakka, jonka jälkeen ne ovat kääntyneet laskuun, ollen vuonna 2005 
puolet pienempi kuin vuonna 1985. Kauppa- ja teollisuusministeriössä määrät 
ovat kasvaneet tasaisesti vuosittain. Sisäasiainministeriössä määrä on kääntynyt 
laskuun vuoden 1990 jälkeen, mutta noussut runsaasti vuonna 2004 ja jatkanut 
nousuaan myös vuonna 2005. Työministeriössä suunta on ollut sama, mutta vuo-
den 2004 nousu jäi pienemmäksi kuin sisäasianministeriössä ja määrä kääntyi 
laskuun vuonna 2005. Ulkoasiainministeriön säädösten määrä on ollut jokseenkin 
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tasainen, joskin se on käynyt laskussa vuonna 2000 ja laskenut myös vuonna 
2005. Ympäristöministeriön säädösmäärät ovat vaihdelleet vuosittain ja vuonna 
1995 määrä kävi hyvin matalalla, kääntyen tämän jälkeen nousuun.     

Ministeriöiden keskinäiset erot annettujen säädösten määrissä ovat säilyneet jok-
seenkin samansuuruisina vuosittain.   
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Säädösten laajuudet suhteessa säädösten määrään ovat säilyneet ennallaan. 
Pieniä eli yhden tai kahden pykälän suuruisia säädöksiä on ollut lähes puolet kaik-
kien säädösten määrästä. Yhden pykälän säädöksiä näistä on ollut keskimäärin 
noin 30 % ja kahden pykälän säädöksiä noin 20 %. Yli kymmenen pykälän sää-
döksiä on ollut vuosittain kaikista säädöksistä keskimäärin noin 15 %. Laajoja sää-
döksiä eli yli 50 pykälän säädöksiä on ollut vuosittain vähän eli alle yhden prosen-
tin. Kun säädösten kokoja tarkastellaan prosenttilukuina, ne eivät ole vaihdelleet 
kovin paljon vuosittain. Säädöksen koosta ei luonnollisesti aina voi päätellä sen 
merkityksen tai vaikutusten suuruutta.

3 Millä tasolla säädöksiä on annettu?

Perustuslakiuudistuksen yhteydessä otettiin kantaa myös asetuksenantovaltaan. 
Hallitusmuodon mukaan asetuksenantovalta oli ensisijaisesti tasavallan presiden-
tillä ja toissijaisesti valtioneuvostolla. Presidentillä oli oikeus omaperäisen asetuk-
senantovaltansa perusteella antaa asetuksia asioista, jotka oli jo ennestään jär-
jestetty hallinnollisilla säännöksillä. Presidentillä oli lisäksi oikeus antaa asetuksella 
tarkempia määräyksiä muun muassa lakien täytäntöönpanosta ja valtion omaisuu-
den hoidosta. Presidentin omaperäinen asetuksenantovalta oli kuitenkin kaventu-
nut ja menettänyt merkitystään hallitusmuodon säätämisen jälkeen. Esimerkiksi 
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suurin osa hallinnollisilla säännöksillä järjestetyistä asioista oli vähitellen siirtynyt 
lailla säädettävien asioiden piiriin.2    

Perustuslakiuudistuksen yhteydessä ehdotettiin, että asetusten antamista ja lain-
säädäntövallan siirtämistä koskeva sääntely uudistetaan kokonaan, jotta edus-
kunnan asemaa lainsäädäntövallan käyttäjänä saataisiin vahvistettua. Yleisten oi-
keussääntöjen asettamisvallan on lähtökohtaisesti kuuluttava eduskunnalle, joka 
voi tietyissä rajoissa siirtää lainsäädäntövaltaansa myös muulle viranomaiselle. 
Eduskunta voi valtuuttaa tasavallan presidentin, valtioneuvoston ja ministeriön 
antamaan asetuksia. Yleensä asetukset antaa valtioneuvosto, mikäli valtuuttavas-
sa laissa ei ole erikseen säädetty asetuksenantajasta. Myös muu viranomainen 
voidaan valtuuttaa perustuslailla säädettyjen edellytysten puitteissa antamaan oi-
keussääntöjä. Delegointiin on oltava erityinen syy. Perustuslain mukaan asetusten 
antaminen perustuu nimenomaiseen valtuutukseen. Perustuslakiin lisättiin myös 
lain alaan kuuluvia asioita täsmentävä säännös (80.1 §), jonka mukaan lailla on 
säädettävä yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien perusteista sekä asioista, jotka 
perustuslain mukaan muuten kuuluvat lain alaan. 

Eduskunta hyväksyy perustuslain 94.1 §:n mukaan sellaiset valtiosopimukset ja 
muut kansainväliset velvoitteet, jotka sisältävät lainsäädännön alaan kuuluvia 
määräyksiä. Perustuslakiuudistuksen voimaantulon jälkeen on perustuslakivalio-
kunnan lausuntokäytännön pohjalta vakiintunut tavaksi, että eduskunta hyväk-
syy sen suostumusta vaativat valtiosopimukset ja muut kansainväliset velvoitteet 
kokonaisuudessaan, joka vastaa myös perustuslain 94.1 §:n sanamuotoa (PeVL 
24/2004 vp). Suomessa kansainväliset sopimukset on saatettava erikseen valti-
onsisäisesti voimaan. Lainsäädännön alaan kuuluvat kansainväliset velvoitteet on 
perustuslain mukaan saatettava voimaan lailla. Muut määräykset saatetaan voi-
maan asetuksella. Ehdotonta estettä valiokunnan mielestä ei kuitenkaan ole sil-
le, että eduskunnan hyväksyminen rajataan joissakin tilanteissa koskemaan vain 
eduskunnan hyväksymistä vaativia velvoitteen määräyksiä, mutta tämä on erittäin 
poikkeuksellista (PeVL 18/2002 vp).

Valtioneuvosto antaa asetukset, jollei asetuksenantovaltuutta ole osoitettu pe-
rustuslaissa tai muussa laissa presidentille tai ministeriölle. Valtioneuvosto an-
taa asetukset laajoista tai periaatteellisesti tärkeistä asioista. Presidentti antaa 
kansainvälisten velvoitteiden muut kuin lainsäädäntöön kuuluvat voimaansaat-
tamisasetukset. Muiden asioiden osalta presidentin asetuksenantovallan on pe-
rustuttava lailla säädettyyn valtuutukseen. Asetuksenantovaltaa voidaan siirtää 
presidentille lähinnä silloin, kun se liittyy presidentin toimivaltuuksiin tai hänen 
asemaansa valtion päämiehenä.4 Perustuslakivaliokunta on lausunut usein, että 
on vaikea nähdä perusteita sille, että tarkempia säännöksiä muun muassa lakien 

2 Komiteanmietintö 1997:13. s. 85–86.
4 Komiteanmietintö 1997:13. s. 236–238.
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täytäntöönpanosta annetaan tasavallan presidentin eikä valtioneuvoston asetuk-
sella (PeVL 4/2002). Esimerkiksi tapauksessa, jossa lain täytäntöönpanossa on 
kysymys Euroopan unionissa tehtyyn päätökseen liittyvistä Suomen toimenpiteis-
tä, kuuluu täytäntöönpanoasetuksen antaminen perustuslain 93.2 §:n mukaan 
valtioneuvostolle. Voimaantulosta säädetään näissä tapauksissa valtioneuvoston 
asetuksella (PeVL 49/2001).
 
Ministeriöille puolestaan voidaan uskoa asetuksenantovaltaa lähinnä teknisluon-
teisissa sekä yhteiskunnalliselta ja poliittiselta merkitykseltään vähäisissä asiois-
sa (PeVL 43/2000 vp). Perustuslakivaliokunnan käytännössä on syntynyt myös 
joitakin edellytyksiä viranomaissopimuksille. Valtuutus ei saa muun muassa olla 
rajoittamaton valtuutuksen saajaan ja sisältöön nähden, minkä ohella siinä on 
ilmaistava ne kansainvälisen oikeuden subjektit, joiden kanssa sopimuksia teh-
dään. Valtuutuksen on lisäksi oltava koska tahansa tasavallan presidentin peruu-
tettavissa (PeVL 16/2004 vp). 

Perustuslakivaliokunnan vakiintuneen tulkinnan mukaan asetusten antaja on mai-
nittava säädöksessä, koska perustuslain mukaan asetuksenantajan toimivallassa 
on eroja. Lisäksi mainita asetuksen antajasta pitää eron suomalaisten ja Euroopan 
unionin antamien asetusten välillä selkeänä. Asetusten välillä ei ole välttämättä 
hierarkkista eroa, vaan kysymys on sääntelyn soveltamisaloista. Eri asetuksissa on 
siis kyse erilaisista asioista, ei hierarkkiasuhteesta.   

Seuraavassa kaikki asetukset on laskettu yhteen, sillä tarkoituksena on käsitellä 
aluksi säädösten tasoja kokonaisuutena. 

Säädösten tyypit ovat muuttuneet käsiteltävänä olevan ajanjakson aikana. Aiemmin 
annettiin enemmän alemmanasteisia säädöksiä nimikkeellä päätös (kuten tasaval-
lan presidentin päätös, valtioneuvoston päätös, ministeriön päätös), mutta 2000-lu-
vulla on siirrytty perustuslain mukaisesti alemmanasteisessa sääntelyssä asetuksiin. 
Aiemmin suurin yksittäinen ryhmä säädöksistä on ollut lakeja. Säädösten kokonais-
määrästä noin kolmasosa on ollut lakeja vuosina 1985–1995. Laintasoinen sääntely 
on lisääntynyt vuosittain, mutta myös asetusten määrät ovat kasvaneet. 

Vuonna 1985 lakeja oli 339 kappaletta ja asetuksia oli 472 kappaletta. Vuonna 
1990 lakien määrä nousi 435 kappaleeseen, kun taas asetusten määrä nousi yli 
500 kappaleeseen. Vuonna 20005 lait ovat vähentyneet noin 420 kappaleeseen ja 
asetukset vastaavasti lisääntyneet 619 kappaleeseen. Vuonna 2004 lakeja oli 582, 
kun taas asetuksia oli 662 kappaletta. Vuonna 2005 lakeja oli 503 kappaletta ja 
asetuksia yhteensä 620 kappaletta.  

5 Vuodesta 2000 lähtien asetusten määrä sisältää tasavallan presidentin asetukset, valtioneuvoston 
asetukset ja ministeriöiden asetukset. Ennen perustuslakiuudistusta annettuja asetuksia muutetta-
essa asetuksen nimeen lisätään asetuksen antajaa koskeva yksilöinti (esim. valtioneuvoston ase-
tus maa-ainesasetuksen muuttamisesta).
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Kuten luvun alussa mainittiin, asetuksia on annettu perustuslakiuudistuksesta läh-
tien eri tasoilla. Tasavallan presidentin asetuksia on annettu vuonna 2000 yhteen-
sä 51 kappaletta, vuonna 2004 yhteensä 79 kappaletta ja vuonna 2005 yhteensä 
52 kappaletta. Valtioneuvoston asetuksia on annettu vuonna 2000 yhteensä 281 
kappaletta, vuonna 2004 yhteensä 294 kappaletta ja vuonna 2005 yhteensä 291 
kappaletta Ministeriöiden asetuksia on annettu vuonna 2000 yhteensä 217 kap-
paletta, vuonna 2004 yhteensä 288 ja vuonna 2005 yhteensä 277 kappaletta. 
Asetuksen nimikkeellä annettiin vuonna 2000 yhteensä 70 säädöstä.
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Sääntelyn kokonaismäärään sääntelytason muutoksilla ei näytä olevan olleen vai-
kutusta. Lailla ja asetuksilla säädettävän ala on muuttunut perustuslakiuudistuk-
sen yhteydessä ja tämä on vaikuttanut omalta osaltaan sääntelytasoon. Lakien 
määrän kasvu liittyy myös muun muassa vuoden 1995 perusoikeusuudistukseen. 
Tällöin perusoikeuksien osalta lisättiin lailla säädettävää alaa. Myös perustuslaki-
uudistuksen yhteydessä syntyi lain tasoisen sääntelyn tarvetta, kun perustuslaissa 
edellytetään tiettyjen seikkojen säätämistä lailla. Perustuslain mukaan esimerkiksi 
kansalaisen oikeuksien ja velvollisuuksien perusteista on aina säädettävä lailla. 
Perustuslakiin sisältyy myös useita lakivarauksia. Lisäksi suuret lakiuudistukset, 
kuten esimerkiksi rikoslain kokonaisuudistus, on aiheuttanut laintasoisen säänte-
lyn lisääntymistä.

Käsiteltävän ajanjakson aikana on koko ajan ollut meneillään eri hallinnonaloil-
la suuria lainsäädännön kokonaisuudistuksia, jotka ovat aiheuttaneet muutoksia 
myös muuhun lainsäädäntöön. Osa laajoista uudistuksista on myös toteutettu 
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osittaisuudistuksina. Esimerkiksi ulosottolain kokonaisuudistus tehtiin osittaisuu-
distuksina. Tällainen tapa tehdä lakiuudistuksia aiheuttaa sen, että säädösmäärät 
pysyvät koko ajan korkeina.     

Suurin osa eli keskimäärin noin 80 % säädetyistä laeista on ns. ”muutoslake-
ja”, joiden tarkoituksena on muuttaa osittain aiempaa voimassa olevaa lakia, ku-
ten laki tuloverolain muuttamisesta tai laki kansaneläkelain 3 §:n muuttamisesta. 
Muutoslakien määrät ovat pysyneet prosentuaalisesti lähes samoina vuosittain. 
Muutoslakien suuri määrä tekee lainsäädännöstä vaikeasti hallittavan ja hajanai-
sen kokonaisuuden. Uusia lakeja on vuosittain ollut vain 4–5 % laeista. Vuonna 
2005 tosin annettiin uusia lakeja taikka lakeja, jotka eivät olleet muutoslakeja, 
53 kappaletta eli 10,5 % lakien kokonaismäärästä. Loput 15 %:a laeista ovat ol-
leet esimerkiksi vuosittain toistuvia indeksikorotuksia tms., kumoamislakeja taikka 
kansainvälisten tai muiden sopimusten hyväksymis- ja voimaansaattamislakeja. 
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4 Säädöstasoista eri ministeriöissä

Selkeä uudistus kaikissa ministeriöissä on perustuslain edellyttämä asetuksiin liit-
tyvä muutos vuonna 2000. Tällöin on siirrytty antamaan asetuksia ja päätösten 
määrät ovat vähentyneet ja vähitellen poistuneet lähes kokonaan. Lisäksi asetuk-
sen antaja on tästä ajankohdasta lähtien lähes poikkeuksetta mainittu asetuksen 
nimessä. Tämän vuoksi jäljempänä tarkastellaan tarkemmin kolmea viimeistä tut-
kimuksen kohteena olevaa vuotta eli vuosia 2000, 2004 ja 2005. 
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Valtiovarainministeriö on antanut selvästi enemmän lakeja kuin muita säädöksiä; 
esimerkiksi vuonna 2005 se antoi yhteensä 101 lakia, 29 valtioneuvoston asetusta 
ja 21 valtiovarainministeriön asetusta. Tämä johtuu siitä, että verotusta koskevista 
asioista on perustuslain 81 §:n mukaan säädettävä lailla. Tasavallan presidentin 
asetusten määrät ovat olleet vähäiset, noin viisi vuosittain, ja vuonna 2005 niitä ei 
annettu yhtään. Valtioneuvoston- ja ministeriön asetuksia on annettu jokseenkin 
saman verran eli noin 20–30 kappaletta vuosittain.  

Liikenne- ja viestintäministeriö on antanut vuosittain eniten valtioneuvoston ase-
tuksia, eli noin 30 kappaletta. Tasavallan presidentin asetuksia on annettu selvästi 
enemmän kuin valtiovarainministeriössä. Vuonna 2005 tasavallan presidentin ase-
tuksia annettiin seitsemän kappaletta.  

Maa- ja metsätalousministeriö on antanut huomattavasti enemmän ministeriön 
asetuksia kuin muita säädöksiä. Lakien määrät ovat liikkuneet noin 20–30:ssä ja 
ministeriön asetusten määrät 80–100:ssa. Valtioneuvoston asetuksia on annettu 
myös enemmän kuin lakeja. Vuonna 2005 niitä annettiin 51 kappaletta.    
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Sosiaali- ja terveysministeriössä on annettu eniten lakeja, koska ministeriön hal-
linnonalaan kuuluu useita yksilön oikeuksia ja velvollisuuksia koskevia asioita. 
Vuonna 2005 annettiin lakeja 106 kappaletta. Valtioneuvoston- ja ministeriön ase-
tuksia on annettu jokseenkin saman verran vuosittain eli yli 50 kappaletta vuosit-
tain. Tasavallan presidentin asetuksia on annettu vain kaksi vuodessa. 

Myös oikeusministeriössä on annettu vuosittain eniten lakeja eli noin 80 kappalet-
ta. Valtioneuvoston asetuksia on annettu noin 20 ja tasavallan presidentin asetuk-
sia vain muutamia vuosittain.

Opetusministeriössä on annettu eniten lakeja ja valtioneuvoston asetuksia. 
Tasavallan presidentin asetuksia on annettu hyvin vähän.

Kauppa- ja teollisuusministeriössä on annettu eniten valtioneuvoston asetuksia ja 
ministeriön asetuksia. Vuonna 2005 annettiin 20 valtioneuvoston asetusta ja 27 
kauppa- ja teollisuusministeriön asetusta. Lakeja on annettu hiukan vähemmän, 
paitsi vuonna 2005, jolloin lakien määrä on noussut jo 26:teen.  

Sisäasiainministeriössä on annettu selvästi eniten lakeja. Vuonna 2005 lake-
ja annettiin 91 kappaletta. Ministeriön asetuksia on annettu toiseksi eniten. 
Sisäasiainministeriön asetuksia annettiin 28 kappaletta ja valtioneuvoston asetuk-
sia 20 kappaletta. 

Työministeriössä on annettu eniten lakeja. Vuonna 2005 näitä annettiin 13 kappa-
letta. Valtioneuvoston asetuksia on annettu lähes saman verran eli vuonna 2005 
yhteensä 11 kappaletta. Ministeriön asetuksia ei ole annettu kovin monta; vuonna 
2005 niitä annettiin viisi kappaletta. 

Ulkoasiainministeriössä on annettu eniten tasavallan presidentin asetuksia; esi-
merkiksi vuonna 2005 yhteensä 29 kappaletta. Tämä johtuu siitä, että perustus-
lain 95 §:n mukaan tasavallan presidentin asetuksella saatetaan voimaan kansain-
välisten velvoitteiden muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset. Lakeja 
on annettu vuonna 2005 yhteensä 11 kappaletta. Valtioneuvoston asetuksia ja 
ministeriön asetuksia on annettu vähän, alle viisi vuosittain.

Ympäristöministeriössä on annettu eniten lakeja; vuonna 2005 näitä annettiin 38 
kappaletta. Myös valtioneuvoston asetuksia on annettu yli 20 vuosittain, mutta 
muunlaisten säädösten määrät ovat olleet vähäiset. Tasavallan presidentin ase-
tuksia annettiin neljä ja ympäristöministeriön asetuksia kuusi vuonna 2005 
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5 Kansainväliset sopimukset

Kansainväliset sopimukset ovat valtioiden keskinäisiä sopimuksia, jotka voivat olla 
kahdenvälisiä tai useampaa osapuolta koskevia. Myös jotkut järjestöt voivat olla 
sopimusten osapuolina. Kansainvälisiä sopimuksia on hyväksytty eri säädöstasoil-
la. Tässä käsitellään sitä, kuinka paljon kansainvälisiä sopimuksia on hyväksytty 
eri ministeriöissä kymmenen vuoden välein eli vuosina 1995 ja 2005. 

Vuonna 1995 kansainvälisiä sopimuksia hyväksyttiin yhteensä 64 kappaletta. 
Nämä kaikki sopimukset on valmisteltu ulkoasiainministeriössä ja niistä kymme-
nen on lain tasoisia ja loput 54 kappaletta asetuksia.

Vuonna 2005 kansainvälisiä sopimuksia on hyväksytty yhteensä 101 kappaletta. 
Ulkoasiainministeriössä on valmisteltu myös tällöin eniten kansainvälisiä sopimuk-
sia eli yhteensä 36 kappaletta. Näistä kymmenen on lain tasoisia ja 26 tasaval-
lan presidentin asetuksia. Valtiovarainministeriössä on valmisteltu lähes yhtä pal-
jon kansainvälisiä sopimuksia kuin ulkoasiainministeriössä eli yhteensä 28, joista 
12 on lain tasoisia ja 16 valtioneuvoston asetuksia. Verosopimukset on annettu 
yleensä valtioneuvoston asetuksina. Liikenne- ja viestintäministeriössä on valmis-
teltu 11 sopimusta, joista neljä on lain tasolla ja seitsemän tasavallan presidentin 
asetuksina. Oikeusministeriössä tämä määrä on kymmenen, joista viisi on lakeja, 
yksi tasavallan presidentin asetus ja neljä valtioneuvoston asetusta. Lopuissa mi-
nisteriöissä kansainvälisiä sopimuksia on valmisteltu vain muutama ja nämä ovat 
olleet joko lakeja tai tasavallan presidentin asetuksia. Työministeriössä sopimus-
ten hyväksymismenettelyjen valmistelu on kohdistunut aikaisemmin ratifi oimatto-
miin ILO-sopimuksiin. 

Kansainväliset sopimukset koskevat

kpl %

Vuosi 1995

Verosopimukset 4  6 

EU:hun liittyvät sopimukset 20  31,5 

Muut 40 62,5

Yhteensä 64 100

Vuosi 2005

Verosopimukset 17  17 

EU:hun liittyvät sopimukset 23 23 

Muut 61  60 

Yhteensä 101 100
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6 Sääntelyn kohteet

Sääntelyn kohteita voidaan tutkia eri tavoin. Koska tutkimusaineiston määrä on 
tässä niin laaja, on perusteltua tutkia kohteita etsimällä hallituksen esityksistä luo-
kituksia. Jyrki Tala on esittänyt erilaisia ja erilaista tietoa tuottavia luokittelumah-
dollisuuksia sääntelystrategioille. Tässä käytetään luokitusta, joka havainnollistaa 
myös sääntelyn kohdealaa, sääntelyn perussisältöä ja kohdealan keskeisiä toimi-
joita. Luokittelu on luonteeltaan kuvaileva ja sen etuja ovat käytännönläheisyys ja 
konkreettisuus. Luokituksessa kiinnitetään huomiota eri toimijoihin ja intresseihin, 
joita eri sääntelyaloilla esiintyy ja joilla on merkitystä säännösten noudattami-
sen ja toteutumisen kannalta. Toisaalta luokittelulla on vahva side kansalliseen 
oikeusjärjestykseen ja instituutiorakenteeseen, joten jaotteluperusteet eivät ole 
kansainvälisesti vertailtavissa. Luokitukseen kuuluu yhdeksän alaryhmää, joihin 
hallituksen esitykset jaetaan.6  

Luokittelu on tehty tässä tutkimuksessa käsiteltävänä olevista ensimmäisestä, kes-
kimmäisestä ja viimeisestä vuodesta eli vuosista 1985, 1995 ja 2005. Luokittelussa 
on laskettu hallituksen esityksistä kuhunkin ryhmään kuuluvien esitysten kappa-
lemäärät ja näiden määrien prosenttiosuudet kokonaismäärästä. Prosentit on las-
kettu 0,5 desimaalin tarkkuudella.   

Luokitukseen kuuluvat yhdeksän ryhmää ovat seuraavat:  

1. Elinkeinotoimintaa ohjaava ja viranomaisten valvoma sääntely 
1. Kohdeala: yritystoiminta, johon lainlaatija suhtautuu periaatteessa hyväksyväs-
ti. 2. Sääntelyn perussisältö: yritystoimintaa pyritään ohjaamaan mm. kuluttajien 
tai kilpailun suojaamiseksi. 3. Kohdealan keskeiset toimijat: on muotoutunut yri-
tysten, järjestöjen muiden ryhmien ja viranomaisten keskinäisistä suhteista muo-
dostunut rakenne.

2. Julkinen rahoitustuki yrityksille
1. Kohdeala: kuten edellä. 2. Sääntelyn perussisältö: julkisia varoja annetaan tie-
tyin ehdoin jollekin toimijalle, tarkoituksena vaikuttaa tämän käyttäytymiseen. 3. 
Kohdealan keskeiset toimijat: kuten edellä.

3. Sosiaali- ja terveyspalveluksia tai -etuuksia koskeva sääntely
1. Kohdeala: kuten edellä. 2. Sääntelyn perussisältö: hyvinvoinnin, sosiaalisen 
turvallisuuden, terveyden ja toimintakyvyn edistäminen tai ylläpitäminen voima-
varojen antamissa rajoissa. 3. Kohdealan keskeiset toimijat: viranomaiset, alan 
ammattiryhmät ja asiakkaat sekä palvelun tarjoajien muodostama kokonaisuus.

6 Jyrki Tala 2001, s. 174 ja 177–178.
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4. Vero-oikeudellinen sääntely
1. Kohdeala: tulot, varallisuus, vaihdanta veromuodosta riippuen. 2. Sääntelyn 
perussisältö: julkisen organisaation tarvitsemien varojen kerääminen ja jossain 
määrin toiminnan ohjaustavoitteita. 3. Kohdealan keskeiset toimijat: viranomai-
set, verovelvolliset, etu- ja muut järjestöt, verovelvollisiin kohdistuvat neuvonta-
järjestelmä.

5. Julkisoikeudellinen, yksityishenkilöitä ohjaava sääntely
1. Kohdeala: julkisyhteisön ja yksityisen toimijan suhde eri aloilla mm. tervey-
denhuolto, liikenne jne. 2. Sääntelyn perussisältö: tavoitteenasettelultaan erilai-
sia säännöksiä, esimerkiksi terveydentilan edistämiseksi tai liikenneturvallisuuden 
edistämiseksi. 3. Kohdealan keskeiset toimijat: viranomaiset, kansalaiset ja erilai-
set kansalaisryhmät.

6. Kulttuuritoimen sääntely
1. Kohdeala: opetus, tutkimus, taide, liikunta ym. 2. Sääntelyn perussisältö: julki-
sen rahoitustuen kohdistaminen kulttuurin harjoittamista edistävään toimintaan.  
3. Kohdealan keskeiset toimijat: julkiset ja yksityiset instituutiot, järjestöt ja pal-
velujen käyttäjät.

7. Oikeudellisen menettelyn sääntely
1. Kohdeala: menettely tuomioistuimissa tai julkisissa viranomaisissa. 2. Sääntelyn 
perussisältö: prosessuaalisten ja hallinnon menettelytapojen sääntely (mm. hyvä 
hallinto, oikeudenmukainen oikeudenkäynti). 3. Kohdealan keskeiset toimijat: oi-
keudelliset toimielimet ja hallintoviranomaiset, osapuolet sekä heitä avustavat la-
kimiehet.

8.  Konstitutiivinen, oikeussubjekteille toimintamahdollisuuksia luova 
sääntely

1. Kohdeala: yksityishenkilöiden ja muiden oikeussubjektien mahdollisuus tehdä 
oman määräysvaltansa nojalla oikeudellisia järjestelyjä. 2. Sääntelyn perussisältö: 
koostuu lähinnä yksityisoikeuden kantavista rakenneosista (mm. sopimusoikeus, 
vahingonkorvausoikeus) 3. Kohdealan keskeiset toimijat: eri oikeussubjektit, näitä 
neuvovat ja avustavat tahot, syntyviä kiistoja käsittelevät toimielimet.

9. Perinteinen rikosoikeudellinen sääntely
1. Kohdeala: yksityishenkilöiden käyttäytymisen ohjaaminen sekä oikeudenvastai-
sen käyttäytymisen seuraamusten määrääminen. 2. Sääntelyn perussisältö: estää 
väärää toimintaa ja sanktioida sitä. 3. Kohdealan keskeiset toimijat: rikosoikeu-
dellinen virkamieskoneisto ja sen toiminnan kohteena olevat yksityishenkilöt sekä 
yhteisöt.7   

7 Tala 2001, s. 174–176.
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Luokittelu vuoden 1985 hallituksen esityksiä koskien

kpl %

1. Elinkeinotoimintaa ohjaava ja viranomaisten valvoma sääntely 30 13

2. Julkinen rahoitustuki yrityksille 14 6

3. Sosiaali- ja terveyspalveluksia tai -etuuksia koskeva sääntely. 47 21

4. Vero-oikeudellinen sääntely 61 27

5. Julkisoikeudellinen, yksityishenkilöitä ohjaava sääntely 5   2

6. Kulttuuritoimen sääntely 25 11

7. Oikeudellisen menettelyn sääntely 26 11

8. Konstitutiivinen, oikeussubjekteille toimintamahdollisuuksia luova sääntely 1   0,5

9. Perinteinen rikosoikeudellinen sääntely 9   3,5

10. Luokituksen ulkopuolelle jääneet esitykset 10 5

Yhteensä 228 100

Luokittelu vuoden 1995 hallituksen esityksiä koskien

1. Elinkeinotoimintaa ohjaava ja viranomaisten valvoma sääntely 46 22

2. Julkinen rahoitustuki yrityksille 10 5

3. Sosiaali- ja terveyspalveluksia tai -etuuksia koskeva sääntely. 38 18

4. Vero-oikeudellinen sääntely 35 16

5. Julkisoikeudellinen, yksityishenkilöitä ohjaava sääntely 2   1

6. Kulttuuritoimen sääntely 14 7

7. Oikeudellisen menettelyn sääntely 46 22

8. Konstitutiivinen, oikeussubjekteille toimintamahdollisuuksia luova sääntely 3   1

9. Perinteinen rikosoikeudellinen sääntely 11 5

10. Luokituksen ulkopuolelle jääneet esitykset 7  3

Yhteensä 212 100

Luokittelu vuoden 2005 hallituksen esityksiä koskien

1. Elinkeinotoimintaa ohjaava ja viranomaisten valvoma sääntely 35 16

2. Julkinen rahoitustuki yrityksille 11 5

3. Sosiaali- ja terveyspalveluksia tai -etuuksia koskeva sääntely. 50 23

4. Vero-oikeudellinen sääntely 29 13

5. Julkisoikeudellinen, yksityishenkilöitä ohjaava sääntely 10 4,5

6. Kulttuuritoimen sääntely 18 8

7. Oikeudellisen menettelyn sääntely 36 16

8. Konstitutiivinen, oikeussubjekteille toimintamahdollisuuksia luova sääntely 1   0,5

9. Perinteinen rikosoikeudellinen sääntely 20 9

10. Luokituksen ulkopuolelle jääneet esitykset 11 5

Yhteensä 221 100
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Luokittelu ei ollut täysin ongelmatonta, sillä monet hallituksen esitykset olisivat 
voineet kuulua useampaankin ryhmään. Esimerkiksi jotkut verolait voisivat kuulua 
myös ryhmään 1, 5 tai 7, mutta ne on osoitettu aina kohtaan 4. Myös sosiaali- ja 
terveyspalveluita tai -etuuksia koskeva sääntely on luonteeltaan sellaista, että se 
olisi voinut kuulua useampaankin ryhmään, kuten ryhmään 1, 5 tai 7. Lisäksi osa 
hallituksen esityksistä ei kuulunut mihinkään ryhmään, joten ne on jätetty luo-
kituksen ulkopuolelle. Luokittelu on siis suuntaa antava. Suurin osa hallituksen 
esityksistä koskee samanaikaisesti myös hallinnollisia seikkoja. Tässä on kuitenkin 
kiinnitetty huomiota esityksen varsinaiseen sisällölliseen luokitukseen, joten esi-
tykset on luokiteltu pääasiallisen sisältönsä perusteella. 

Sääntely on tarkasteluvuosina keskittynyt jokseenkin samoille osa-alueille. 
Esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluita tai -etuuksia koskeva sääntely on ollut 
runsasta, samoin elinkeinotoimintaa ohjaava sääntely ja vero-oikeudellinen sään-
tely. Myös oikeudellista menettelyä on säännelty paljon. Tästä suuri osa on ollut 
hallintoa koskevaa sääntelyä. Alueet, joilla on ollut paljon sääntelyä, ovat pysyneet 
jokseenkin samoina. Tämä johtuu muun muassa siitä, että alueilla, joilla on jo val-
miiksi paljon sääntelyä, syntyy enemmän tarvetta muuttaa lakeja. Veroasioiden 
suuri määrä johtuu muun muassa siitä, että veroista on säädettävä perustuslain 
mukaan lailla. Myös ne alueet, joilla sääntely on ollut vähäistä, ovat säilyneet sa-
moina, kuten konstitutiivinen sääntely ja julkinen rahoitustuki yrityksille.         

7 Sääntelyn määrään vaikuttaneita tekijöitä

Sääntelyn määrään ovat vaikuttaneet sekä yhteiskunnalliset että oikeudelliset teki-
jät. Toisaalta lainsäädäntöuudistuksilla on monesti yhteiskunnallinen tausta, kuten 
tarve uudistaa lainsäädäntöä nykyisiä yhteiskunnallisia vaatimuksia vastaavaksi.   

Yleisiä syitä oikeussääntelyn suureen määrään ovat olleet ainakin 1990-luvulla 
Suomen liittyminen Euroopan unioniin ja laman aiheuttamat säästötoimet. Tämä 
selittää myös vuonna 2000 tapahtunutta lainsäädännön ja oikeussääntelyn mää-
rän laskuun kääntymistä. Suomi on siirtynyt Euroopan unioniin ja tämän aiheut-
tamat muutokset on toteutettu. Lama on ohi, eikä mittavia säästötoimenpiteitä 
enää tarvita. Julkishallintoa on kevennetty, liikelaitostettu ja yhtiöitetty. Toisaalta 
laman pelko on saattanut aiheuttaa väliaikaisten lakien määräaikojen jatkamista. 
Lisäksi eräät suuret organisaatiomuutokset, jotka nyt on toteutettu, aiheuttivat 
väliaikaista oikeussääntelyn kasvua. Toisaalta nyt ollaan jälleen tekemässä suu-
rempia muutoksia, kuten kunta- ja palvelurakenteen uudistamista.   

Varsinkin 1990-luvulla tapahtui samanaikaisesti useita muutoksia, jotka aiheutti-
vat oikeussääntelyn kehittämistarvetta. Toisaalta monet näistä muutoksista olivat 
syvällisiä ja tulevat aiheuttamaan suurempia muutoksia kuin pelkkiä oikeuden pin-
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tatason säädösten muutoksia. Esimerkiksi Euroopan unioniin liittyminen samoin 
kuin perusoikeusuudistus muutti ja muuttaa yhä koko oikeuskulttuuria ja perin-
teistä tapaa hahmottaa oikeutta. Eräs meneillään oleva muutos on uuden teknolo-
gian (muun muassa internet, sähköposti, internetissä olevat lomakkeet) vaikutus 
lainsäädäntöön ja muuhunkin oikeussääntelyyn.  

Euroopan unionin ja kansainvälistymisen vaikutus sääntelyyn on suuri. Myös val-
tioiden välinen yhteistyö säädösvalmistelussa on kasvanut. Säädösvalmistelutyö 
tapahtuu nykyisin pitkälti kansainvälistyneessä ympäristössä ja tämän kehityksen 
voidaan arvioida olevan pysyvää. Suuri osa uudesta sääntelystä ja säädösmuutok-
sista johtuu kansainvälisistä velvoitteista. Säädösvalmistelussa on otettava huomi-
oon Euroopan yhteisön lainsäädäntö sekä kansainvälisten sopimusten määräykset. 
Lisäksi kansainvälisten tuomioistuinten ratkaisut on otettava huomioon säädös-
valmistelussa ja oikeudellisessa toiminnassa. Kansainvälistymisen ja globalisaa-
tion keskeisenä vaikuttajana on taloudellisten markkinasuhteiden laajeneminen 
ja syveneminen eri tasoilla. Myös yhteiskunnan muut osa-alueet joutuvat osallis-
tumaan kansainväliseen kilpailuun ja sääntelyyn. Tämän vuoksi kansallisen sää-
dösvalmistelun on oltava kansainvälisestikin kilpailukykyistä. Kansainvälistyminen 
vaikuttaa oikeussääntelyn syntytapaan sekä sääntelyn sisältöön.8 Tämä on tuotu 
myös selvästi esiin lainvalmistelussa.    

Kansainvälistymisen lisäksi muun muassa tieteen ja teknologian kehitys sekä sii-
hen perustuneet tekniikan, taloudellisen toiminnan sekä tuotantomenetelmien 
muutokset ovat yksi tärkeä syy sääntelyn määrän kasvuun. Esimerkiksi uudet 
rahoitusjärjestelmät, liikennemuodot ja lääketieteelliset keksinnöt tarjoavat kan-
salaisille monia uusia mahdollisuuksia, mutta samanaikaisesti niihin liittyy myös 
riskejä. Näihin riskeihin on puututtava lainsäädännöllä ja siksi muutokset aiheut-
tavat sääntelyn tarpeen lisääntymistä. Lainsäädännön avulla voidaan suunnata 
tekniikan ja talouden kehitystä sekä ehkäistä kielteisiä piirteitä ja torjua riske-
jä. Toiselta puolelta lainsäädännöllä odotetaan tekniikan ja talouden edistymisen 
kehittämistä. Uusista keksinnöistä puuttuu riittävä pitkän aikavälin tieto ja tä-
mänkään vuoksi lainsäätäjä ei pysty laatimaan pitkäjänteistä ja tulevaa enna-
koivaa sääntelyä. Tämän vuoksi sääntelyn määrä kasvaa ja hallittavuus vähenee. 
Sääntely tapahtuu muutoksiin nähden jälkikäteen ja tämä aiheuttaa muutoslakien 
säätämisen tarvetta.9  

Sääntelyn määrän suuruutta voidaan selittää myös eri ryhmien tavoitteilla ja int-
resseillä. Kun yhteiskunnassa tulee esiin jokin epäkohta, kansalaiset alkavat vaatia 
toimenpiteitä sen ratkaisemiseksi. Poliitikot vastaavat tähän vaatimukseen laati-
malla uusia oikeussääntöjä. Kansalaisilla on nykyistä hyvinvointivaltiota kohtaan 

8 Valtioneuvoston lainvalmistelun kehittämisohjelma II 2000, s. 8 ja 25–26.
9 Tala 1999, s. 26–28.
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runsaasti odotuksia, joihin he odottavat valtion vastaavan nopeasti ja oikeuden-
mukaisesti. Kansalaisille on kehittynyt tieteen, tekniikan ja talouden kehityksen 
myötä käsitys siitä, mitä valtio voi tehdä ja tarjota heille. Valtion odotetaan valvo-
van toimintoja, joita yksityiset kansalaiset eivät pysty valvomaan, kuten maksulii-
kennettä ja elintarvikkeiden turvallisuutta. Kansalaiset odottavat, että valtio ohjaa 
säännöksillä näitä toimintoja ja valvoo niiden noudattamista. Ennen kansalaiset 
pystyivät huolehtimaan itse näistä tehtävistä muun muassa omilla valinnoillaan ja 
valvontakeinoillaan, kun se on nyt jäänyt oikeudellisen sääntelyn tehtäväksi.10   

Yksi tekijän oikeudellisen sääntelyn määrän kasvuun on valtion tehtäväpiirin kas-
vu ja julkisen vallan toimintojen oikeudellisuus. Julkisella vallalla on yhä enem-
män tehtäviä ja se hoitaa näitä tehtäviään hyvin pitkälti oikeudelliseen säänte-
lyyn perustuvin välinein. Julkisella vallalla ei ole käytössään juurikaan muunlaisia 
keinoja oikeussääntelyn ja budjetin lisäksi. Oikeudellisuus on rakentunut syvään 
eurooppalaisen valtion sisään ja on yksi valtion tärkeimmistä rakennusosista. 
Euroopan unionin rakentuminen on hyvä esimerkki tästä, sillä oikeudellisuudella 
on tärkeä merkitys sen kehittymiseen. Myös perusoikeuksia säädettäessä paino-
tettiin lakisääntelyn merkitystä keskeisimpänä julkisen vallan toimintavälineenä.11  
Perustuslakiin sisältyy perusoikeussääntelyn lainsäädäntötoimeksiantojen lisäksi 
yhteensä noin 70 lakivarausta.

Oikeudellisen sääntelyn kasvua voidaan selittää myös itse sääntelyn ja sitä tuot-
tavan sääntelyjärjestelmän avulla. Ensinnäkin lakiuudistukset voivat toimia itse 
aiheena seuraaville säädösmuutoksille. Eri alojen säädökset ja muut julkiset toi-
menpiteet liittyvät tiivisti toisiinsa. Tällöin muutos yhtäällä heijastuu helposti toi-
saalle. Toisekseen muutos jonkin alan säädöksissä voi aiheuttaa ei-tarkoitettuja 
vaikutuksia, joita ei ole osattu ennakoida. Julkisen politiikan tila on ahdas ja on-
gelmat korostuvat siinä lisäten säädösten muutostarvetta. Lainsäädäntötyön yksi 
hankalimpia tehtäviä on arvioida, kuinka säädösmuutosehdotus vaikuttaa muu-
hun sääntelyyn ja mitä muita säädöksiä olisi muutettava. Tässä epäonnistuminen 
johtaa siihen, että on tehtävä korjauksia uusilla säädösmuutoksilla. Melko suuri 
osa muutoslaeista on säädetty sen vuoksi, että on haluttu muuttaa jotakin muuta 
säännöstä.12       

Monesti säädösmuutoksia on tehty myös voimassaolevan sääntelyn parantami-
seksi. Säädöksiä on annettu pyrkimyksenä tehdä sääntelystä parempaa, täsmäl-
lisempää, kielellisesti sujuvampaa, aukottomampaa ja nykyaikaisempaa. Myös 
nämä hyvään pyrkineet tavoitteet ovat lisänneet säädösmääriä vuosittain. Myös 
suurten yksittäisten tapahtumien tai onnettomuuksien yhteydessä havaitut puut-

10 Tala 1999, s. 30 ja 32.
11 Tala 1999, s. 33–35.
12   Tala 1999, s. 36–37.
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teet sääntelyssä ovat aiheuttaneet muutoksia lakeihin tai asetuksiin (mm. suuron-
nettomuuksien tutkinnasta annettu laki).  

Edellä mainitut seikat yksinään ja yhdessä voivat selittää oikeudellisen sääntelyn 
suurta määrää ja jatkuvaa kasvua. 

On huomattava, että suuren säädösmäärän selityksinä yleisesti pidettävät syyt 
eivät välttämättä pidä täysin paikkaansa tai ne eivät ainakaan riitä ainoaksi seli-
tykseksi. Esimerkiksi EU:n on monesti sanottu vaikuttaneen muun muassa maa- ja 
metsätalousministeriön hallinnonalan sääntelyyn, mutta säädösmäärissä tämä ei 
kuitenkaan näy niin selvästi kuin yhteiskunnallisen keskustelun perusteella voisi 
olettaa. Myöskään perustuslain aiheuttamat muutokset eivät välttämättä näy niin 
suurena säädösmäärien nousuna kuin on annettu ymmärtää. Selityksiä on siis 
etsittävä näiden lisäksi myös muualta. Säädösmäärien suuruus ja/tai kasvaminen 
on ollut vuosien 1985–2005 aikana pysyvä tila. Koko ajan on käynnissä jokin suuri 
lakiuudistus tai muu yhteiskunnallinen uudistus, joka vaatii uutta lainsäädäntöä. 
Tämä pitää sääntelyn määrän jatkuvasti korkeana, joten yksittäisen tekijän vaiku-
tus ei näy numeerisessa tarkastelussa niin selvästi kuin voisi olettaa asian yhteis-
kunnallisen vaikuttavuuden tai keskustelun perusteella. Eri tekijöiden havainnointi 
vaatii lisäksi melko pitkää tarkasteluaikaa. Esimerkiksi EU-oikeuden vaikutuksia on 
syytä tarkastella jo 1990-luvun alusta alkaen.   

8 Lakiuudistuksia

Käsiteltävänä ajanjaksona toteutettiin useita suuria ja pienempiä lakiuudistuksia. 
Näistä merkittävin oli jo moneen otteeseen mainittu perustuslakiuudistus vuonna 
2000. Perustuslakiuudistuksen lähtökohtana oli perustuslakien yhtenäistäminen 
ja ajanmukaistaminen. Muutostarpeita sisältyi muun muassa ylimpien valtioelin-
ten keskinäisiin suhteisiin, kansainvälisten asioiden valta- ja vastuusuhteisiin ja  
Euroopan unionin jäsenyyteen liittyviin kysymyksiin. Lisäksi oli tarvetta myös tek-
nisiin muutoksiin ja kielen nykyaikaistamiseen. Perustuslakiuudistuksella pyrittiin 
myös perustuslain pysyvyyden aikaansaamiseen. Perustuslaki pyrittiin siksi kirjoit-
tamaan mahdollisimman yleiseen muotoon, että se ottaisi huomioon myös tule-
vaisuuden vaatimukset.   

Perustuslakiuudistusta edelsi perusoikeusuudistus vuonna 1995, jolloin hallitus-
muodon toinen luku korvattiin uudella perusoikeusjärjestelmällä. Uudistuksen tar-
koituksena oli nykyaikaistaa ja täsmentää Suomen perusoikeusjärjestelmää, laa-
jentaa sen henkilöllistä soveltamisalaa ja lisätä perustuslain suojan piiriin useita 
uusia perusoikeuksia. Hallitusmuodon perusoikeussäännöstö oli vuodelta 1919. 
Uudistusta edeltävinä vuosikymmeninä nousi useissa yhteyksissä esiin, että pe-
rusoikeuksia olisi tarvetta uudistaa. Perusoikeudet olivat vanhentuneet verrattu-
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na ennen kaikkea kansainvälisiin ihmisoikeusasiakirjoihin ja eurooppalaiseen val-
tiosääntökehitykseen. Perusoikeusjärjestelmän kehittäminen ei ollut mahdollista 
yksittäisiä perusoikeussäännöksiä koskevin tarkistuksin, vaan puutteiden korjaa-
minen edellytti perusoikeusjärjestelmän kokonaisuudistusta. Perusoikeuksien ke-
hittämistarpeet koskivat muun muassa henkilöllisen soveltamisalan ja perusoike-
usturvan piirin sisällöllistä laajentamista, perusoikeuksien rajoittamisedellytysten 
täsmentämistä, perusoikeuksien ja kansainvälisten ihmisoikeuksien suhteen jär-
jestämistä sekä perusoikeuksien sovellettavuuden ja niitä koskevien valvontame-
kanismien parantamista. 

Yksi tarkastelujakson suurista lakiuudistuksista on vuonna 1998 tehty vaalijärjes-
telmän muutos. Neljä vaaleja koskevaa lakia eli kansanedustajain vaaleista annet-
tu laki, tasavallan presidentin vaalista annettu laki, kunnallisvaalilaki ja Suomesta 
Euroopan parlamenttiin valittavien edustajien vaaleista annettu laki koottiin yh-
teen lakiin. Uudistuksen tarvetta perusteltiin sillä, että äänestäjien ja puolueiden 
sekä muiden ehdokkaita asettavien ryhmien käytännön tarpeita ajatellen on pe-
rusteltua koota eri vaaleja koskevat säännökset yhteen lakiin. Samassa yhtey-
dessä toteutetulla menettelysäännösten yhdenmukaistamisella pyrittiin lisäämään 
vaalivarmuutta. Uudistuksen yhteydessä vaalijärjestelmää kehitettiin teknisesti. 
Tarkoituksena oli helpottaa vaaleihin valmistautumista ja osallistumista sekä yksin-
kertaistaa ja nopeuttaa vaalimenettelyä vaarantamatta kuitenkaan vaalivarmuutta 
tai vaalisalaisuutta. Uudistuksen tavoitteena oli myös varmistaa vaalilainsäädän-
nön yhteensopivuus samanaikaisesti uudistettavana olleen perustuslain kanssa. 
Esitys sisälsi kolme lakimuutosehdotusta, jotka kaikki hyväksyttiin muutettuna 
(HE 48/1998).

Valtion aluehallinnon uudistaminen 1990-luvun alussa liittyi laajempaan kokonai-
suuteen, jossa kuntien itsehallintoa ja kuntiin kohdistuvaa sääntelyä pyrittiin mo-
dernisoimaan. Hallintoa on kehitetty Suomessa siten, että kuntien toimivaltuuksia 
on asteittain lisätty. Erityisesti 1980-luvulla ja 1990-luvun alussa toteutetut valti-
onosuusuudistukset ovat laajentaneet kuntien itsenäisyyttä. Ne ovat myös lisän-
neet kuntien vastuuta kuntalaisten palveluista. Uudistusten ansiosta kuntien itse-
näisyys suhteessa valtioon on kasvanut. Aluehallinnon uudistamisen yhteydessä 
tehtiin useita eri lakiuudistuksia, kuten vapaakuntakokeilusta annettu laki ja sitä 
täydentävät säännökset, joiden nojalla vuoden 1989 alusta kokeilua toteutettiin 
56 vapaakunnassa ja yli 200 hallinnon kokeilukunnassa. Vapaakuntakokeilussa 
asetettiin suuria toiveita sääntelyn keventämiseen. Vapaakunnat tekivät lainsää-
dännön uudistamista koskevia poikkeamisoikeushakemuksia yli 800, joista useim-
mat koskivat yksittäisiä erillissäännöksiä. Esitysten tarkoittamista muutoksista 
merkittävä osa on toteutunut pysyvinä uudistuksina. 

Vuonna 1976 annettua kunnallislakia oli muutettu useita kertoja. Periaatteellisesti 
merkittävin kunnallislain muutos toteutettiin vuoden 1993 alusta alkaen. 
Uudistuksella pyrittiin tekemään kuntien päätöksentekoa joustavammaksi. Lisäksi 
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pyrittiin järjestämään hallintoa sekä edistämään kuntien välistä yhteistoimintaa. 
Vuonna 1995 säädettiin uusi kuntalaki. Uusi kunnallislaki, kuntalaki, ja muut kun-
nallishallintoa sääntelevät lait muodostivat tämän jälkeen yhden kokonaisuu-
den. Uudistuksen tavoitteena oli, ettei kuntia koskevassa erityislainsäädännössä 
olisi hallintoa ja toimintatapaa koskevia säännöksiä, vaan niiden osalta nouda-
tettaisiin kuntalakia. Kunnan suhde valtioon on itsenäisempi kuin aikaisemmin. 
Valtionosuusuudistus on merkinnyt kunnallisen itsehallinnon vahvistumista. 
Valtionohjausta on purettu ja kunnan omat toimintamahdollisuudet ovat lisäänty-
neet. Ratkaisujen painopiste on siirtynyt kunnille. 

Rikoslain kokonaisuudistusta valmisteltiin yli kaksikymmentä vuotta. Rikoslaki oli 
vuodelta 1889 eikä se enää vastannut nykyaikaiselle rikoslaille asetettavia vaa-
timuksia, vaikka monia sen yleisen osan lukuja oli muutettu. Rikoslain rakenne 
oli kuitenkin alkuperäinen ja sen säätämisen jälkeen muutetuista luvuista ja ran-
gaistussäännöksistä monet olivat vanhentuneita. Yhteiskunnan kehittyessä jois-
takin teoista säädetyt rangaistukset olivat jääneet liian ankariksi ja joistakin toi-
sista teoista liian lieviksi. Lainsäädännön selkeyttä vähensi se, että muissa laeissa 
kuin rikoslaissa olevien rangaistussäännösten määrä lisääntyi jatkuvasti. Tämän 
vuoksi aloitettiin rikoslain kokonaisuudistus, joka toteutetaan osittaisuudistuksin. 
Uudistuksen tärkeänä tavoitteena oli tarkastella ja arvioida yhtenäisesti niitä pää-
määriä, etuuksia ja arvoja, joita rikoslainsäädännöllä voidaan edistää ja suojata. 
Tarkoitus oli punnita suojeltavia arvoja ja arvioida muuttuvan oikeuskulttuurin mu-
kaisesti uudelleen eri tekojen rangaistavuutta, mitä ei ollut tehty kokonaisuutena 
rikoslain säätämisen jälkeen. Rikoslainsäädännön kokonaisuudistuksen ensimmäi-
nen vaihe, joka tuli voimaan vuoden 1991 alusta, sisälsi pääasiassa rikoslain eri-
tyisen osan ja muiden lakien muutoksia. Toisen vaiheen, joka tuli voimaan vuonna 
1995, muutoksessa jatkettiin sellaisten eri rikoksia koskevien rangaistussäännös-
ten uudistamista, joiden muodostamat kokonaisuudet olivat tärkeys- ja kiireelli-
syysjärjestyksessä seuraavina tai liittyvät aikaisemmin uudistettaviksi ehdotettui-
hin säännöksiin. 

Rikoslain yleistä osaa oli muutettu myös usein pienemmin uudistuksin. Voimassa 
olleessa rikoslain yleisessä osassa ei ollut kuitenkaan säännöksiä suurimmasta 
osasta vastuuopin peruskysymyksiä. Rikoslain kokonaisuudistuksessa rikoslakiin 
otettiin rikosoikeuden yleisiä oppeja eli rikosoikeudellisen vastuun edellytyksiä, 
vastuuvapausperusteita sekä yritystä ja osallisuutta koskevat säännökset. Myös 
kriminaalipoliittiset syyt edellyttivät, että uutta rikoslakia valmisteltaessa edettiin 
aiempaa olennaisesti pidemmälle. Yleisten oppien kodifi ointitarve perustui lisäksi 
ennen kaikkea laillisuus- eli legaliteettiperiaatteen ja oikeusturvan vaatimuksiin. 
Uudistus merkitsi rikosoikeuden yleisten oppien laajamittaista kodifi ointia. Sen 
myötä lakiin tuli suuri joukko uusia säännöksiä. 

Ennen julkisuus- ja salassapitolainsäädännön kokonaisuudistusta voimassa olleet 
viranomaisten asiakirjojen julkisuutta koskevat säännökset olivat pääosin peräisin 
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1950-luvun alusta. Hallinto ja käsitykset kansalaisten suhteesta julkiseen valtaan 
olivat muuttuneet tästä huomattavasti. Hallintoa olivat uudistaneet esimerkiksi 
sosiaaliturvan ja hyvinvointipalvelujen luominen, yritysten toimintaedellytyksien 
ja teknologian kehittäminen sekä tietotekniikan hyödyntäminen. Julkisuus- ja sa-
lassapitolainsäädännön kokonaisuudistuksen tavoitteena oli lisätä viranomaisten 
toiminnan avoimuutta, tehostaa julkisuusperiaatteen toteutumista julkisten teh-
tävien hoidossa, parantaa mahdollisuuksia saada tietoja viranomaisten käsittelys-
sä olevista asioista sekä lisätä yksilöiden ja yhteisöjen mahdollisuuksia osallistua 
julkiseen keskusteluun. Tarkoituksena oli myös selkeyttää ja yhtenäistää salassa-
pidon perusteita. Yleisimmistä salassapitoperusteista otettiin säännökset lakiin vi-
ranomaisten toiminnan julkisuudesta, ja niitä sovelletaan siitä riippumatta, minkä 
viranomaisen hallussa asiakirja kulloinkin on. Tämä teki mahdolliseksi sen, että yli 
120 eri lakeihin ja asetuksiin sisältyvää salassapito- ja vaitiolovelvollisuutta koske-
vaa säännöstä voitiin kumota.  

Julkisuus- ja salassapitolainsäädännön kokonaisuudistukseen liittyen säädettiin 
laki verotietojen julkisuudesta ja salassapidosta. Laki sisältää säännökset yksit-
täistä verovelvollista koskevien, kaikkiin verohallinnon toimivaltaan kuuluviin ve-
roihin ja maksuihin liittyvien tietojen julkisuudesta ja salassapidosta sekä tietojen 
antamisesta. Nämä säännökset täydentävät julkisuuslain ja henkilötietolain sään-
nöksiä. Samalla eri verolaeissa olevat julkisuutta ja salassapitoa koskevat sään-
nökset kumottiin. Verotustietojen julkisuutta, salassapitoa ja tietojen käyttöä ja 
antamista koskevia säännöksiä ei ollut kehitetty yhtenä kokonaisuutena, joten 
niitä oli useissa verolaeissa. Säännökset sisälsivät erilaisia viittauksia toisen vero-
lain salassapitoa ja tietojen antamista koskeviin säännöksiin. Salassapitoa koske-
vien säännösten hajanaisuudesta oli aiheutunut soveltamis- ja tulkintaongelmia. 
Uudella lailla pyrittiin pääsemään myös näistä ongelmista. 

Ympäristönsuojelulainsäädännön uudistuksessa koottiin ympäristölupaa koskevat 
yleissäännökset ympäristönsuojelulakiin. Esityksen keskeisenä tavoitteena oli ym-
päristönsuojelulainsäädännön yhtenäistäminen ja ympäristön pilaantumista aihe-
uttavan toiminnan lupajärjestelmän uudistaminen. Uusi ympäristönsuojelulaki on 
ympäristön pilaantumisen torjunnan yleislaki. Laki sisältää yhtenäiset säännökset 
maaperän, vesien ja ilman suojelusta. Uusi laki kokosi hajallaan olevat ympäris-
tönsuojelusäännökset yhteen lakiin, jolloin erilliset ilmansuojelu- ja meluntorjunta-
laki sekä ympäristölupamenettelylaki kumottiin. Ympäristönsuojelulainsäädännön 
yhtenäistäminen loi aiempaa paremmat edellytykset ympäristöhaittojen koko-
naisvaltaiselle tarkastelulle. Samalla myös kansalaisten mahdollisuudet vaikuttaa 
ympäristöä koskevaan päätöksentekoon paranivat. Uuden lain tarkoituksena on 
myös edistää mahdollisimman kustannustehokkaiden ympäristönsuojelutoimien 
käyttöönottoa. Lain säätäminen liittyy ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja 
vähentämisen yhtenäistämiseksi annettuun Euroopan unionin neuvoston direktii-
viin. Ympäristönsuojelulailla pantiin täytäntöön se osa direktiivin vaatimuksista, 
jota kansallinen lainsäädäntö ei vielä täyttänyt ennen uudistusta. 
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Vuonna 2005 toteutettiin ulosottolain kokonaisuudistuksen kolmas vaihe. Vuodelta 
1895 olevaa ulosottolakia oli uudistettu lukuisin pienemmin muutoksin sekä laa-
join osittaisuudistuksin. Kokonaisuudistuksen ensimmäinen vaihe toteutettiin pai-
kallishallintouudistuksen yhteydessä, jolloin uudistettiin ulosoton viranomaisorga-
nisaatio ja muutoksenhaku. Ulosottolainsäädännön kokonaisuudistuksen toinen 
vaihe tuli voimaan vuonna 2004. Tuolloin uudistuivat ulosottolain ulosottoperus-
teita koskevat säännökset sekä eri täytäntöönpanon muodoille yhteiset menette-
lysäännökset. Vuoden 2005 uudistuksen yhteydessä uudistettiin maksuvelvoitteen 
täytäntöönpanoa koskevat ulosottolain säännökset. Uuden lain tarkoituksena on 
muun muassa kehittää heikossa taloudellisessa asemassa olevien velallisten vä-
himmäissuojaa sekä parantaa yritystoiminnan jatkamisen edellytyksiä ulosotossa. 
Lakiin on tehty useita merkittäviä uudistuksia, joiden yleisenä tavoitteena on te-
hokas, mutta kohtuullinen ulosotto, jossa eri osapuolten oikeusturvasta huolehdi-
taan. Uudistuksen lakiteknisenä tavoitteena on sääntelyn selkeyttäminen.

Osakeyhtiölakiuudistusta koskeva hallituksen esitys annettiin vuonna 2005. Tätä 
edeltävä osakeyhtiölaki on vuodelta 1980. Lakiin tehtiin useita muutoksia sen 
voimassaoloaikana. Merkittävin muutos oli vuonna 1997 voimaan tullut laaja osit-
taisuudistus, jolla laki saatettiin vastaamaan Euroopan yhteisön lainsäädäntöä. 
Vuoden 2005 lakiuudistusta ryhdyttiin toteuttamaan yritysten toimintaympäris-
tössä ja muussa lainsäädännössä tapahtuneen kehityksen vuoksi. Uudella osake-
yhtiölailla on tarkoitus lisätä ja parantaa suomalaisten osakeyhtiöiden toiminta-
mahdollisuuksia. Vaikka lailla pyritäänkin yhtiöiden toimintavapauden lisäämiseen, 
sääntelyä ei vähennetty, sillä on yhtiöiden edun mukaista, että keskeisistä yhtiöoi-
keudellisista kysymyksistä on säädetty laissa. Kattava sääntely tekee mahdollisek-
si sen, että yritykset voivat toimia ilman turhia yhtiöoikeudellisista seikoista sopi-
misesta aiheutuvia kustannuksia. Yritysten toimintavapauden lisääminen toteute-
taan lähinnä tahdonvaltaisilla säännöksillä, sallimalla ja tarvittaessa sääntelemällä 
uusia menettelyjä sekä poistamalla eräitä muotomääräyksiä.

Uusi laki on edellistä lakia kattavampi. Tämä selkeyttää omalta osaltaan oikeus-
tilaa ja lisää oikeusvarmuutta. Lakiin on otettu mukaan ratkaisuja, jotka vanhan 
lain voimassaollessa ilmenivät vain oikeuskäytännöstä ja oikeuskirjallisuudesta. 
Laki on jaettu osiin siten, että hallintoa, rahoitusta, varojen jakamista, yritysjärjes-
telyjä ja seuraamuksia koskevat säännökset ovat omina kokonaisuuksinaan. Näin 
pyritään helpottamaan erilaisten käytettävissä olevien mahdollisuuksien havaitse-
mista ja vertailua.  
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9  Löytyykö uusia oikeudenaloja ja kuinka niiden sääntely 
poikkeaa perinteisestä?

Oikeudenalan syntymiseksi edellytetään, että alalla on riittävän selvästi muista 
olemassa olevista oikeudenaloista eroava sääntelyn kohde. Lisäksi oikeuden-
alan ilmiöiden hahmottamiseksi tarvitaan alan omat poliittiset tavoitteet, moraa-
liperiaatteet ja eettiset arvot. Nämä luovat pohjan alan yleisille oikeusperiaat-
teille ja oikeudenalan peruskäsitteille, joista yleiset opit pääosin muodostuvat. 
Oikeuseriaatteilla on tärkeä merkitys muun muassa aukkotapauksissa ja epäsel-
vien oikeussäännösten tulkinnassa. Yleisiin oppeihin kuuluvat myös oikeudelliset 
teoriat eli oikeudenalan tyypilliset yleistetyt ratkaisumallit ja näiden perustelut. Eri 
alojen yleiset opit perustuvat tietynlaiseen käsitykseen yhteiskunnasta ja erityi-
sesti siihen yhteiskunnan alueeseen, jota oikeudenala sääntelee.13     

Uusi teknologia on tuonut sääntelyn piiriin uusia asioita ja ilmiöitä, kuten mm. in-
ternet, sähköposti, sähköinen asiointi viranomaisissa, verkkopankki, internetin lo-
makkeet ja hakemukset, sähköinen allekirjoitus sekä tietoturva. Nämä muutokset 
ovat aiheuttaneet monia uudistustarpeita ja ongelmia muun muassa tietosuojaon-
gelmia henkilörekistereihin liittyen. Myös sopimukset ovat muuttumassa, kun on 
syntynyt uusia sopimustyyppejä sähköistymisen vuoksi. Muun muassa eräät ar-
vopaperit ja tilit ovat muuttuneet sähköiseen muotoon. Tekijänoikeuskysymykset 
ovat myös herättäneet viime aikoina uuden sääntelyn tarvetta ja runsaasti yhteis-
kunnallista keskustelua.    

Uutta teknologiaa ja siihen liittyvää sääntelyä koskevaa opetusta annetaan eri 
nimillä, joita ovat muun muassa informaatio-oikeus, IT-oikeus, teknologiaoikeus 
sekä Law And Technology. Alaan liittyvää tutkimusta on tehty ja sen tekemiseen 
on kasvava tarve. Tampereen yliopiston opinto-oppaan mukaan informaatio-oi-
keus tutkii tiedon tuottamiseen, käsittelyyn ja välittämiseen, tietotekniikkaan ja 
informaatiomarkkinoihin liittyviä oikeudellisia ongelmia sekä laajemminkin tieto-
yhteiskuntaa koskevia oikeudellisia reunaehtoja. Kehittyvän tietotekniikan laaja-
mittainen käyttöönotto ja sen yhteiskunnallinen merkitys lisää entisestään tarvet-
ta sen käyttöä koskeviin oikeudellisiin järjestelyihin, joten informaatio-oikeuden 
painoarvo tietoyhteiskuntakehityksessä tulee kasvamaan. Toisaalta uuteen tekno-
logiaan liittyviä kysymyksiä käsitellään myös perinteisten oikeudenalojen sisällä. 

Informaatio-oikeuden alalla on selkeästi oma sääntelykohteensa. Se sääntelee 
uutta ja erilaista yhteiskunnan lohkoa, joka on kehittynyt nopeaa vauhtia viimeis-
ten vuosikymmenten aikana. Informaatio-oikeudella on myös omat tavoitteensa, 
joilla pyritään ainakin hallitsemaan informaatiota ja turvaamaan kansalaisia sekä 
toiselta puolelta valvomaan erilaisia uusia informaationvälityslaitteita ja -markki-

13 Tuori 2004, s. 1–2.
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noita. Alalla on omat käsitteensä ja alalta löydettävissä myös jonkintasoisia yleisiä 
oppeja ja oikeusperiaatteita. Tosin niiden kehittely ja systematisointi ovat vielä al-
kuvaiheessa. Informaatio-oikeudella on liittymäkohtansa moniin eri oikeudenaloi-
hin ja sen sijoittaminen julkisoikeuden ja yksityisoikeuden kenttään on hankalaa. 
Tietoyhteiskunnallisesti painotettuna informaatio-oikeus kuuluu julkisoikeuteen, 
mutta esimerkiksi markkinoihin painottuneena yksityisoikeuteen. Yliopistojen 
opinto-oppaissa informaatio-oikeus näyttää sijoittuvan julkisoikeuden ja yksityis-
oikeuden välimaastoon.

Teknologian ja tietoverkkojen kehittyminen ja niiden käytön yleistyminen ovat 
synnyttäneet monenlaista uutta sääntelyntarvetta eri ministeriöissä. Yhteiskunta 
ja kansalaiset myös odottavat, että julkinen hallinto pystyy tarjoamaan palveluja 
uusien teknologisten välineiden avulla. Tämä lisää omalta osaltaan paineita kehit-
tää toimintaa eri hallinnonaloilla ja tästä aiheutuu tarvetta säädösmuutoksiin tai 
kokonaan uusiin säädöksiin. 

Ajanjakson aikana on syntynyt muitakin oikeudenaloja, kuten esimerkiksi urheilu-
oikeus ja naisoikeus. Lisäksi monet aiemmin kehittymään alkaneet oikeudenalat 
ovat kehittyneet ajanjakson aikana, kuten lapsioikeus ja perheoikeus. 

Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan opinto-oppaan mukaan urheilu-
oikeus on kehittynyt kaikkialla maailmassa uudeksi oikeudenalaksi ja on merkittävä 
osa modernia oikeutta. Se koostuu urheilun ja oikeuden kohtaamisen ongelmista 
ja jakautuu kaikkien perinteisten oikeudenalojen piiriin, sillä erilaisten ongelmi-
en ratkaisemiseen tarvitaan eri oikeudenalojen panosta. Urheiluoikeus kohdistuu 
amatööriurheiluun, ammattimaiseen ja kaupalliseen urheiluun. Urheiluoikeudessa 
on oikeudenalalle tyypillisiä omia yleisiä oppejaan, joissa keskitytään muun muas-
sa urheilun normien oikeudelliseen luonteeseen sekä urheilun autonomian oikeu-
dellisiin ulottuvuuksiin. 

Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan opinto-oppaan mukaan naisoi-
keuden opetus ja tutkimus ovat käynnistyneet Helsingin yliopistossa 1990-luvulla. 
Naisoikeuteen sisältyy muun muassa oikeuden ja sukupuolen suhteita valottavia 
teemoja tasa-arvolaista ja syrjinnänvastaisesta oikeudesta teoreettisiin ja histori-
allisiin analyyseihin. 

Urheiluoikeus ja naisoikeus eivät kuitenkaan nouse esiin sääntelystä samalla ta-
voin selkeästi kuin eurooppaoikeus ja informaatio-oikeus. Urheiluoikeus ja naisoi-
keus ovat edellä mainittuja hiukan suppeampia oikeudenaloja ja etenkin naisoike-
us voi olla varsinaisen sääntelyn taustalla vaikuttava tekijä.  

Eroaako uusien oikeudenalojen sääntely perinteisestä? Aineistosta voi päätellä, 
että ainakaan muodollisesti sääntelyllä ei ole eroa perinteisiin oikeudenaloihin 
nähden. Säädöstekstit ja niiden valmistelu noudattavat samaa linjaa kuin ennen-
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kin. Tapahtunut muutos liittyy ennemminkin sisällöllisiin seikkoihin. On syntynyt 
uusia instituutioita, välineitä, käsitteitä jne. ja tätä kautta myös uusia sääntelyn 
tarpeita. Yleisellä tasolla voidaan sanoa, että monilla oikeudenaloilla lakien pykä-
lämäärät ja sivumäärät ovat kasvaneet. Lainsäädäntö on siis tullut entistä yksityis-
kohtaisemmaksi ja tarkemmaksi.   

10 Ministeriökohtaisia muutoksia

Seuraavat ministeriöittäin luetellut muutokset eivät välttämättä tarkoita, että olisi 
syntynyt uusia oikeudenaloja, vaan uudenlaista sääntelyn tarvetta. Uusien oikeu-
denalojen löytäminen ja systematisoiminen vaatisi muutenkin teoreettisemman 
ja kattavamman tutkimuksen. Mutta tämän tutkimusaineiston valossa voi sanoa, 
että ainakin uuteen teknologiaan liittyvä sääntely on jo synnyttänyt oman oikeu-
denalansa. Toinen oikeudenala, joka on kehittynyt ajanjakson aikana, on euroop-
paoikeus. 

Valtioneuvostolainsäädännön uudistuksen yhteydessä vuonna 2003 vastuu valtio-
sopimusten voimaansaattamisesta ja siihen liittyvästä lainvalmistelusta on hajau-
tettu eri ministeriöihin. Myös tämän uudistuksen seurauksena kaikkiin ministeriöi-
hin on tullut uudentyyppistä lainvalmistelua.14  

Valtiovarainministeriössä on säädetty määrällisesti eniten lakeja ja muita säädöksiä 
vero-oikeuden alaan liittyen. Verolakeihin on tullut uudenlaista sääntelyä mukaan 
lähinnä EU:n, kansainvälistymisen sekä uuden teknologian käyttöönoton myötä. 
Tietotekniikan käyttömahdollisuuksien lisääntyminen näkyy selkeästi valtiovarain-
ministeriön säädöksissä. Tietyllä tavalla säädöksistä on havaittavissa myös hallin-
non vaatimusten lisääntyminen.     

Uusi teknologia on aiheuttanut muutoksia myös liikenneministeriön sääntelyyn. 
Esimerkiksi nopeusvalvonnan ja moottoriajoneuvojen varustuksen kehittyminen 
ovat tuoneet uusia asioita liikenteeseen liittyvän sääntelyn piiriin. Myös viestin-
tävälineiden muuttumisen vuoksi on pitänyt laatia uusia säädöksiä. Esimerkiksi 
televiestinnän ja -toiminnan muutokset, digi-tv ja internet ovat luoneet tarvetta 
uudenlaiselle sääntelylle ja tuoneet säädöskieleen uusia käsitteitä.  

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalaan on vaikuttanut samoin uusi tekno-
logia. Maatalous on muuttunut entistä koneellisempaan ja tehokkuushakuisem-
paan suuntaan. Vuosi vuodelta useammin selittävänä tekijä säädösten uudistus-
tarpeille on ollut maatalouden kilpailukyky. Uuden teknologian vaikutus on näkynyt 
muun muassa jalostusta ja maataloustuotannon muutoksia koskevissa säädöksis-

14 Valtioneuvoston lainvalmistelun ja johtamisen kehittämistyöryhmän mietintö 2005, s. 41.
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sä. Säädöksissä reagoitiin myös uusiin mahdollisiin uhkiin (esimerkiksi BSE-tauti ja 
kalojen VHS-tauti). EU:n edellyttämät direktiivien täytäntöönpanot ja muut muu-
tostarpeet nousivat näkyviin erityisesti vuonna 1995. Myös ympäristönsuojelunä-
kökohdat tulivat esiin tutkimuksen loppuvuosina aikaisempaa enemmän.      

Sosiaali- ja terveysministeriössä säädöksiä on annettu eniten sosiaaliturva-asioita 
koskien. Erityisesti eläkelakeihin on tehty vuosittain paljon muutoksia. Muun mu-
assa tämän vuoksi sosiaaliturvalainsäädäntö on hajanainen ja vaikeasti hallittava 
kokonaisuus. Myös sosiaali- ja terveysministeriön alalla on havaittavissa jonkinlai-
sia muutoksia sääntelyn kohteessa. Laeista ilmenee muun muassa tarve säädellä 
uusia lääketieteellisiä keksintöjä. Tietotekniikan ja muun teknologian kehittyminen 
on vaikuttanut sosiaaliturvan hakujärjestelmään ja ministeriön alaiseen hallintoon. 
Pohdittavaksi ja säädeltäväksi on tullut uudenlaisia, esimerkiksi tietoturvaan liit-
tyviä, ongelmia. Lainsäädäntö heijastaa myös yhteiskunnassa tapahtuneita muu-
toksia, kuten tasa-arvon merkityksen korostumista. Lisäksi hallinnonalalla on syn-
tynyt uusia ammatillisia ja hallinnollisia tarpeita.

Oikeusministeriössä muutostarpeita on syntynyt muun muassa uuden teknolo-
gian, EU:n ja kansainvälistymisen myötä. Lisäksi yhteiskunnan asenneilmasto 
ja viranomaisia kohtaan kasvaneet odotukset ovat vaikuttaneet lainsäädäntöön. 
Demokratian toimivuuden ja kansalaisten tunteman turvallisuuden ja luottamuk-
sen edellytyksiä ovat julkisen hallinnon ja oikeuslaitoksen avoimuus ja luotetta-
vuus. Avoimuudesta ja tiedonsaannista on tullut kansalaisille entistä tärkeämpiä te-
kijöitä ja tämä näkyy myös lainsäädännön kehittymissuunnassa. Avoimien toimin-
tatapojen noudattaminen ja demokratian toteuttaminen ovat haasteita kaikessa 
hallinnollisessa ja oikeudellisessa toiminnassa. Lainsäädännön nykyaikaistamisen 
ja kokoamisen tarve näkyy hyvin oikeusministeriön hallinnonalalla. Tämän kehityk-
sen olisi syytä levitä laajemmallekin. 

Opetusministeriön hallinnonalalla on uudistettu koulutusjärjestelmiä. Muutoksilla 
on uudistettu perinteisiä koulujärjestelmiä sekä perustettu ammattikorkeakou-
lut. Ylioppilaskokeiden ja yliopistossa suoritettavan korkeakoulututkinnon raken-
netta on muutettu vastaamaan paremmin kansainvälisiä tutkintovaatimuksia. 
Uudistusten myötä on tehty muutoksia säädöksiin, mutta nämä muutokset ovat 
ennemminkin yhteiskunta- ja koulutuspoliittisia muutoksia kuin oikeudenalaan liit-
tyviä muutoksia. Opetusministeriön muutokset ja muutostarpeet liittyvät konk-
reettisella tavalla yhteiskunnalliseen kehitykseen ja kansainvälistymiseen.

Kauppa- ja teollisuusministeriön sääntelyssä näkyy myös uusi teknologia esimer-
kiksi uusiin tuotteisiin, tavaramerkkeihin ja uusiin teknisiin välineisiin liittyvässä 
sääntelyssä. Myös EU:n vaikutukset näkyvät kauppa- ja teollisuusministeriön 
sääntelyssä esimerkiksi suhtautumisessa muun muassa joihinkin elintarvikkeisiin 
ja muhin tuotteisiin sekä kilpailuun ja kilpailukykyyn. Kansainvälistyminen yleen-
säkin on esillä sääntelyyn vaikuttavana tekijänä.



34

Sisäasiainministeriön sääntelyssä kansainvälistymisen ja EU:n vaikutukset näky-
vät selvästi, tästä esimerkkinä rajojen avautuminen ja siihen liittyvä sääntely, ku-
ten passilainsäädäntö ja ulkomaalaislaki. Myös uusi teknologia näkyy sääntelyssä 
muun muassa erilaisten rekistereiden ja viranomaisten sähköisen toiminnan sään-
telyssä. 

Työministeriöministeriönkin alalla näkyy lisääntynyt kansainvälinen yhteistyö, esi-
merkiksi erilaisten kansainvälisten työelämää koskevien yhteistyösopimusten sol-
mimisena. Kansallisessa sääntelyssä entistä enemmän huomiota kiinnitetään työ-
suojeluun ja työntekijän oikeuksiin.

Ulkoministeriön sääntelyssä tulee samoin esiin uusi teknologia ja siihen liittyvät 
kansainväliset piirteet. Myös EU:n ja lisääntyneen kansainvälisen yhteistyön vai-
kutuksen näkyvät vuosittain yhä laajemmin. 

Ympäristöministeriössä ympäristönsuojelunäkökulma on vuosittain korostunut yhä 
enemmän. Lisäksi sääntelyssä on sitouduttu entistä enemmän kansainväliseen yh-
teistyöhön ympäristön suojelemiseksi muun muassa päästöjä ja erinäisten hai-
tallisten aineiden käyttöä rajoittamalla sekä valvomalla ja järjestämällä jätteiden 
siirtoa ja käsittelyä.

11 Hallituksen esitykset

11.1 Hallituksen esitysten määristä 

Hallitusten esitysten määrät yleensä tai ministeriöittäin eivät ole sinänsä vertailu-
kelpoisia, koska esitykset ovat vaikutuksiltaan ja laajuuksiltaan erilaisia. Muutaman 
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pykälän muutosesitystä ei voida rinnastaa laajaan kokonaisuudistukseen, johon 
voi sisältyä useiden kymmenien lakien muutoksia uuden lainsäädännön lisäksi.15  

Hallituksen esitysten määrä on ollut vuosittain tasaisempi kuin säädösten mää-
rä. Hallituksen esitysten määrä on kasvanut vuoteen 1990 asti, jonka jälkeen 
se on kääntynyt laskuun. Vuonna 2004 hallituksen esitysten määrä kääntyi jäl-
leen nousuun, ylittäen vuoden 1985 määrän. Vuonna 2005 määrä laski 60:llä. 
Ministeriöistä maa- ja metsätalousministeriö, opetusministeriö, sisäasianministe-
riö sekä työministeriö noudattivat hallitusten esitysten antajina tätä edellä kuvat-
tua määrällistä kehityslinjaa. 

Valtiovarainministeriössä hallituksen esitysten määrä on puolestaan kääntynyt 
pieneen laskuun jo vuoden 1985 jälkeen, vuoden 1990 jälkeen se kääntyi jyrkkään 
laskuun ja vuonna 2004 puolestaan nousuun, mutta laski jälleen vuonna 2005. 
Sosiaali- ja terveysministeriössä sekä liikenne- ja viestintäministeriössä hallituksen 
esitysten määrä on ollut nouseva. Vuonna 1995 määrä laski jatkaen tämän jälkeen 
nousuaan. Oikeusministeriössä hallituksen esitysten määrä on noussut vuoteen 
1995, käynyt vuonna 2000 laskussa ja lähtenyt jälleen nousuun vuonna 2000. 
Kauppa- ja teollisuusministeriön hallituksen esitysten määrä on noudattanut sa-
maa linjaa kuin oikeusministeriön, mutta hiukan pienemmin muutosluvuin. Tosin 
vuonna 2005 kauppa- ja teollisuusministeriössä annettiin ainoastaan yhdeksän 
hallituksen esitystä. 

Ulkoasianministeriössä hallituksen esitysten määrän kehitys on ollut tasaista vuo-
teen 1990 asti. Tämän jälleen määrä on noussut vuonna 1995 ja laskenut runsaasti 
vuonna 2000. Vuonna 2004 määrä on taas kääntynyt nousuun. Ympäristöminis-
teriön osalta hallituksen esitysten määrät ovat nousseet vuoteen 1990, mutta 
tämän jälkeen ne ovat laskeneet hyvin matalalle vuonna 1995, jonka jälkeen ne 
ovat lähteneet taas nousuun. Ulkoasiainministeriön ja ympäristöministeriön hal-
lituksen esitysten määrät laskivat kuitenkin noin kymmenellä esityksellä vuonna 
2005.

Keskimäärin eniten hallituksen esityksiä on annettu valtiovarainministeriön hallin-
nonalalla. Budjettia koskevia hallituksen esityksiä käsitellään tässä erikseen, koska 
ne eivät sisällä lakeja. Budjettiesityksiä on annettu vuosittain keskimäärin viisi tai  
kuusi kappaletta. Enimmillään niitä on annettu kymmenen ja vähimmillään viisi. 
Toiseksi eniten hallituksen esityksiä on annettu sosiaali- ja terveysministeriön hal-
linnonalalla. Myös oikeusministeriö on antanut melko paljon hallituksen esityksiä. 

Valtiovarainministeriön hallituksen esitykset liikkuivat vuosina 1985–1990 vuosit-
tain yhteensä noin 80 hallituksen esityksen paikkeilla. Tämän jälkeen niiden mää-

15 Valtioneuvoston lainvalmistelun kehittämisohjelma II 2000, s. 4.  
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rä laski noin 50 esitykseen vuosittain. Vuonna 1985 suurin osa valtiovarainminis-
teriön hallituksen esityksistä koski verolakeja. Myös valtion lainanottovaltuuksiin 
tehtiin vuoden aikana useita muutoksia. Vuonna 1990 hallituksen esitykset kos-
kivat myös hyvin pitkälti verolakeja. Lisäksi suunniteltiin useita organisaatiomuu-
toksia, jotka vaativat uutta lainsäädäntöä tai vanhan lainsäädännön muuttamista 
(esimerkiksi verohallinto, Valtiokonttori ja valtion eläkelautakunta). Vuonna 1995 
hallituksen esitysten määrä kääntyi laskuun. Hallituksen esitykset koskivat edel-
listen vuosien tapaan aineellisia verolakeja, lisäksi muutoksia aiheuttivat verohal-
linnon- ja verotusmenettelyn muutokset. Myös tullilakeihin tuli muutoksia ja tänä 
vuonna nousivat esiin erityisesti EU:n edellyttämät muutokset. 

Vuonna 2000 ja 2004 suurimman määrän hallituksen esityksiä tuottanut asiaryh-
mä on yhä verolainsäädäntö. Lisäksi hallituksen esitykset koskivat muun muassa 
EU:sta ja joistakin kansainvälisistä velvoitteista johtuvia muutoksia. Vuonna 2005 
hallitusten esitysten määrä laski yhä, jolloin niitä annettiin yhteensä 36 kappalet-
ta. Esitykset koskivat pääosin aineellisia verolakeja.   

Sosiaali- ja terveysministeriön esitysten määrä on puolestaan liikkunut vuosittain 
noin 40 esityksessä, joskin vuonna 1995 määrä laski 26 hallituksen esitykseen. 
Vuonna 1985 suurin osa hallituksen esityksistä koski eläkelakeja. Työsuojelu ja 
työsuhdeasiat olivat toisena suurena asiaryhmänä. Vuonna 1990 eläkkeet olivat 
jälleen suurimpana asiaryhmänä hallituksen esityksissä, mutta myös alkoholi-, 
työsuhde- ja Kansaneläkelaitoksen etuuksia koskevaa lainsäädäntöä uudistettiin. 
Vuonna 1995 hallitusten esitysten määrä kääntyi laskuun ja eläkkeitä koskevien 
esitysten määrä laski selvästi. Nyt esityksiä annettiin eläkkeiden lisäksi muun mu-
assa vakuutuksia ja työttömyysturvaetuuksia koskien. Toisaalta hallituksen esityk-
set olivat keskimääräisesti melko laajoja eli noin 20-sivuisia. 

Vuonna 2000 sosiaali- ja terveysministeriön hallituksen esitysten määrä nousi taas 
40 kappaleeseen. Esityksiä annettiin eläkkeistä, KELA:n etuuksista ja uudesta tek-
nologiasta, kuten geenitekniikasta. Vuonna 2004 hallituksen esitykset koskevat 
poikkeuksellisen monia eri asioita. Hallituksen esityksiä on annettu muun muas-
sa eläkkeitä, tapaturmavakuutuksia, työsuojelua, työttömyyttä, uutta teknologi-
aa sekä sosiaali- ja terveyshallintoa koskien. EU:lla ei ollut juurikaan vaikutusta 
sosiaali- ja terveysministeriön hallituksen esityksissä tai ainakaan tätä vaikutusta 
ei ole tuotu esiin. Vuonna 2005 hallituksen esityksiä annettiin saman verran kuin 
edellisenä vuonna eli 45 kappaletta. Useassa esityksessä muutettiin sairausva-
kuutuslakia. Tällöin muutettiin myös kuntoutusetuuksia ja kuntoutusrahaetuuksia 
koskevia lakeja. Toimeentuloturvalainsäädännön kokonaisuudistusta jatkettiin.       

Oikeusministeriö on antanut vuonna 1985 yhteensä 11 esitystä. Määrä on nous-
sut vuoteen 2004, jolloin on annettu 31 esitystä. Oikeusministeriön hallinnonalalla 
näkyivät vuonna 1985 meneillään ollut rikoslakiuudistus sekä ulosottolain uudis-
tus. Vuonna 1990 hallituksen esityksiä annettiin jo 32 kappaletta. Tällöin esitykset 
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koskivat erityisesti tuomioistuinjärjestelmää ja oikeudenkäyntimenettelyä. Myös 
rikoslakiuudistus oli yhä meneillään. Vuonna 1995 hallituksen esityksiä annettiin 
samoin yli 30 kappaletta. Esitykset koskivat jälleen rikoslakia, ulosottolakia ja tuo-
mioistuimiin liittyviä lakeja. 

Vuonna 2000 hallituksen esitysten määrä laski 23:een. Tällöin hallituksen esityksiä 
annettiin edelleen rikoslakiuudistukseen liittyen. Toinen meneillään ollut uudis-
tustarve näkyi osakeyhtiölaissa. Myös EU:n vaikutus näkyi hallituksen esityksis-
sä. Hallituksen esityksillä esimerkiksi pantiin täytäntöön EU:n direktiivejä. Vuonna 
2004 hallituksen esityksissä näkyivät muun muassa vankeusrangaistuksia koske-
van lainsäädännön uudistaminen sekä edelleen EU:hun liittyvät täytäntöönpano- 
ja yhteistyötarpeet. Lisäksi rikoslain- ja osakeyhtiölain kokonaisuudistukset olivat 
yhä näkyvissä. Vuonna 2005 hallituksen esityksiä annettiin 31 kappaletta. Tällöin 
uudistettiin esimerkiksi ulosottolakia ja osakeyhtiölainsäädäntöä. Lisäksi tehtiin 
useita EU:n tai kansainvälisten velvoitteiden edellyttämiä muutoksia.  

Keskisuuria hallituksen esityksen antajia ovat olleet liikenne- ja viestintäministeriö, 
maa- ja metsätalousministeriö, opetusministeriö, kauppa- ja teollisuusministeriö 
sekä ulkoasiainministeriö. 

Liikenne- ja viestintäministeriön esitysten määrä on kasvanut tasaisesti vuoden 
1985 yhteensä kuudesta hallituksen esityksestä vuoden 2004 yhteensä 26 halli-
tuksen esitykseen. Vuonna 1985 kaksi kuudesta hallituksen esityksestä koski uu-
den teknologian mukanaan tuomia muutoksia. Vuonna 1990 hallituksen esityksiä 
annettiin 14 kappaletta ja niissä näkyi selkeästi valtionhallinnon uudistaminen. 
Yksittäisistä laeista tieliikennelakiin ehdotettiin muutoksia useassa esityksessä. 
Vuonna 1995 hallituksen esityksiä annettiin vain kuusi kappaletta. Näistä näkyi 
esimerkiksi kansainvälinen yhteistyö. 

Vuonna 2000 hallituksen esitysten määrä nousi 17 kappaleeseen. Hallituksen esi-
tyksiä annettiin muun muassa EU:ta, viestintää sekä tietoyhteiskuntapalveluiden 
kehityksen vuoksi tarvittavia uudistuksia koskien. Lisäksi esitettiin, että peruste-
taan valtion virastona toimiva Tiehallinto ja liiketoimintaa harjoittava Tieliikelaitos. 
Vuonna 2004 hallituksen esityksissä nousivat esiin muun muassa EU:n direktiivi-
en täytäntöönpano, joidenkin palveluiden parantamistarpeet sekä muiden lakien 
muuttamisen aiheuttamat muutostarpeet. Vuonna 2005 annettiin 28 hallituksen 
esitystä. Monessa uudistuksessa tavoitteena oli ihmisten turvallisuuden lisääminen. 
Tällöin esitettiin muun muassa alkolukolla valvotun ajo-oikeuden kokeilemista.                 

Maa- ja metsätalousministeriö on antanut vuonna 1985 yhteensä 16 hallituksen 
esitystä ja vuonna 1990 yhteensä 26 esitystä, minkä jälkeen määrä kääntyi las-
kuun, ollen vuonna 2004 yhteensä 13 esitystä. Vuonna 2005 määrä laski yhteen-
toista. 
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Vuonna 1985 hallituksen esitysten enemmistö koski taloudellisia seikkoja, myös 
hallinnon uudistus oli näkyvissä. Vuonna 1990 hallituksen esityksissä oli selkeästi 
näkyvissä hallinnon uudisttaminen. Myös maataloustuotteiden vientiä, tuontia ja 
kauppaa koskeviin lakeihin tehtiin muutoksia. Lisäksi useiden lakien voimassa-
oloaikoja jatkettiin. Vuonna 1995 hallituksen esityksiä annettiin 14 kappaletta, 
joissa näkyivät erityisesti hallinnon uudistus ja EU:n vaikutukset. Vuonna 2000 
hallituksen esityksiä annettiin 15 kappaletta. Näistä nousivat jälleen esiin orga-
nisaatiomuutokset. Lisäksi ehdotettiin muun muassa säädettäväksi vesihuoltola-
ki. Vuonna 2004 hallituksen esityksiä annettiin erityisesti muun lainsäädännön 
muuttumisen vuoksi. Lisäksi tehtiin joitakin pienehköjä muutoksia ja lisäyksiä eri 
lakeihin. Vuonna 2005 tehtiin hallituksen esityksiä eräistä hallintorakenteen muu-
toksista (uusi virasto EVIRA) sekä uudistettiin elintarvikelainsäädäntöä.            

Opetusministeriö on antanut vuonna 1985 yhteensä 27 esitystä ja määrä on vä-
hentynyt vuosittain, ollen vuonna 2004 yhteensä 20 esitystä. Vuonna 1985 ope-
tusministeriön antamissa hallituksen esityksissä nousee esiin sekä hallinnon uu-
distus että rahoituksen muutostarpeet. Yksittäisistä laeista muutettiin kirkkolakia 
ja opintotukilakia useampaan otteeseen. Vuonna 1990 hallituksen esityksissä uu-
distettiin hallintoa, valtionapujärjestelmää ja koulutuksen sisältöä. Vuonna 1995 
hallituksen esityksissä korostuivat taloudelliset seikat sekä muutamat yksittäiset 
uudistukset, jotka olivat tapahtuneet muussa lainsäädännössä ja aiheuttivat muu-
tostarpeita opetusministeriön hallinnonalan lainsäädäntöön. 

Vuonna 2000 annettiin 15 hallituksen esitystä, joista useissa esitettiin ainoastaan 
eri lakien määräaikojen jatkamista lähinnä vuoden 2001 ajaksi. Vuonna 2004 hal-
lituksen esityksissä nousivat esiin EU:n ja kansainvälisen yhteistyön edellyttämät 
lainsäädännön muutostarpeet. Yksittäisiä suurempia muutoksia tehtiin ylioppilas-
tutkinnon vaatimuksiin ja yliopistojen tutkintorakenne uudistettiin kaksiportaisek-
si. Vuonna 2005 annettiin 14 hallituksen esitystä.      

Kauppa- ja teollisuusministeriö on antanut vuonna 1985 yhteensä 11 hallituksen 
esitystä ja määrä on kasvanut hiukan vuoteen 2004, jolloin on annettu 17 halli-
tuksen esitystä. Vuonna 1985 hallituksen esityksissä nousi esiin kotimaisen kilpai-
lukyvyn lisääminen ja lainsäädännön yksinkertaistaminen ja joustavuuden lisää-
minen. Vuonna 1990 annettiin 13 hallituksen esitystä, joissa näkyi hallinnon uu-
distaminen ja kilpailukyvyn ja taloudellisen turvan lisääminen valtion taloudellisin 
keinoin. Vuonna 1995 hallituksen esityksissä nousivat esiin EU:n ja kansainvälisen 
yhteistyön edellyttämät lainsäädännön muutostarpeet. Lisäksi tehtiin muutamia 
hallinnon uudistukseen liittyviä muutosesityksiä. 

Vuonna 2000 annettiin 14 hallituksen esitystä, joissa nousi esiin EU:n edellyttä-
mät vaatimukset, kuten vapaan liikkuvuuden turvaaminen. Vuonna 2004 tehtiin 
erittäin monta EU:hun ja kansainväliseen yhteistyöhön perustuvaa hallituksen esi-
tystä. Hallituksen esityksissä nousi esiin myös lainsäädännön ajantasaistamisen ja 
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nykyisiin yhteiskunnallisiin vaatimuksiin vastaamisen tarve. Vuonna 2005 annettiin 
yhdeksän hallituksen esitystä. Tällöin tehtiin uudistuksia muun muassa EU:n ja 
kansainvälisten sopimusten vaatimusten vuoksi.         

Ulkoasianministeriö on antanut hallituksen esityksiä vuosittain melko tasaisesti. 
Vuonna 1985 hallituksen esityksiä oli yhteensä 21 kappaletta, vuonna 1995 mää-
rä nousi 26 kappaleeseen ja vuonna 2000 laski yhteentoista. Vuonna 2004 määrä 
kääntyi nousuun ja oli 19 kappaletta. Ulkoasianministeriön esitykset koskivat yleen-
sä kansainvälisten sopimusten hyväksymistä ja voimaansaattamista. Aineellisesti 
sopimuksissa tarkoitetut oikeudenalat ovat tarkastelujakson kuluessa muuttuneet 
varsin paljon. Valtioneuvoston lainsäädännön uudistuksen (2003) vuoksi sopimuk-
siin liittyvä toimivalta ei ole enää keskitetty ulkoasiainministeriölle.

Vähiten hallituksen esityksiä on annettu sisäasiainministeriön, työministeriön ja 
ympäristöministeriön aloilla. 

Sisäasiainministeriö on antanut vuonna 1985 yhteensä seitsemän hallituksen esi-
tystä ja määrä on pysynyt tämän jälkeen vuosittain jokseenkin samana. Määrä on 
kääntynyt vuonna 2004 nousuun, jolloin on annettu 21 hallituksen esitystä. 

Vuonna 1985 hallituksen esityksissä nousi esiin ainakin kansainvälistyminen. 
Vuonna 1990 hallituksen esityksissä näkyi kuntien hallinnon ja palveluiden uudis-
tamistyö ja valtion paikallishallinnon kehittäminen. Vuonna 1995 annettiin kah-
deksan hallituksen esitystä, joissa esiin nousi jälleen hallinnon uudistaminen sekä 
paikallisella että alueellisella tasolla. 

Vuonna 2000 sisäasiainministeriössä annettiin kahdeksan hallituksen esitystä. 
Vuonna 2004 hallituksen esityksissä näkyivät erityisesti EU:n edellyttämät muu-
tokset. Lisäksi esiin nousivat muutostarpeet kuntapolitiikassa, kuten kuntajako, 
seutuyhteistyö ja näihin liittyen kuntien valtionosuuslakiin esitetyt muutokset. 
Lisäksi hallituksen esityksiä annettiin ulkomaalaislain kokonaisuudistukseen liit-
tyen. Vuonna 2005 hallituksen esitysten määrä laski jälleen; tuolloin annettiin 14 
esitystä. Esityksissä käsiteltiin muun muassa rajojen vartiointia ja esitettiin sää-
dettäväksi uusi passilaki. Ulkomaalaislakia muutettiin mainittuna vuonna kahdella 
esityksellä.                  

Työministeriö on antanut vuonna 1985 yhteensä kaksi hallituksen esitystä. Tämän 
jälkeen määrä on vaihdellut kymmenen esityksen molemmilla puolilla, ollen vuon-
na 2004 yhteensä 13 esitystä. Vuoden 1985 hallituksen esitykset koskivat työlli-
syyslakeja. Vuonna 1990 hallituksen esityksiä annettiin 14 kappaletta, joista suu-
rin osa koski työntekijöiden aseman parantamista. Vuonna 1995 annettiin kymme-
nen hallituksen esitystä, joista suuri osa liittyi EU:n ja kansainvälisen yhteistyön 
edellyttämiin sopimuksiin.  
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Vuonna 2000 työministeriössä annettiin kymmenen hallituksen esitystä, joista 
monella pyrittiin parantamaan työntekijän tai työttömän asemaa. Vuonna 2004 
työministeriön hallituksen esityksissä näkyivät EU:n edellyttämät lainsäädännön 
muutostarpeet. Lisäksi hallituksen esityksiä annettiin ulkomaalaislain kokonais-
uudistukseen liittyen. Vuonna 2005 hallituksen esitysten määrä laski seitsemään. 
Tällöin useassa esityksessä pyrittiin parantamaan työntekijän tai työnhakijan oi-
keusturvaa.               

Ympäristöministeriö on antanut vuonna 1985 yhteensä seitsemän hallituksen esi-
tystä. Määrä on vaihdellut vuosittain ja 1990 esityksiä annettiin 21 kappaletta, kun 
taas vuonna 1995 määrä laski kolmeen, nousten vuonna 2004 jälleen 22 kappa-
leeseen. Vuonna 2005 määrä jälleen laski 13 kappaleeseen. 

Ympäristöministeriön hallituksen esityksissä näkyivät vuonna 1985 paikallishal-
linnon muutokset sekä asuntopolitiikan kehittäminen. Vuonna 1990 perustettiin 
useita luonnonsuojelualueita ja muodostettiin uusia kansallispuistoja, mikä nosti 
hallituksen esitysten määrää. Myös asunto-olojen kehittämistyö jatkui. Vuonna 
1995 hallituksen esityksiä annettiin kolme, joista kaksi liittyi EU:n edellyttämiin 
muutosvaatimuksiin.  

Vuonna 2000 hallituksen esityksiä annettiin seitsemän, jotka koskivat pitkälti asun-
topolitiikkaa ja asunnon haltijan tai vuokraajan aseman parantamista. Vuonna 
2004 ympäristöministeriön antamissa hallituksen esityksissä näkyivät EU:n 
edellyttämät muutokset sekä lainsäädännön yleisempi kehittämistarve. Lisäksi pe-
rustettiin tai laajennettiin muutamia kansallispuistoja. Vuonna 2005 hallituksen 
esityksissä näkyivät erityisesti EU:n edellyttämät muutosvaatimukset. Esityksissä 
pyrittiin tukemaan myös asumista muun muassa etuostolakia muuttamalla ja asu-
misoikeusjärjestelmää kehittämällä.   

Yleisellä tasolla kaikissa ministeriöissä runsaasti muutostarpeita on aiheuttanut 
perustuslakiuudistus.

Hallituksen esitysten ja säädösten määrät eivät ole muuttuneet samaa tahtia. 
Hallituksen esitysten määrä on kasvanut vuoteen 1990 asti, jonka jälkeen se on 
kääntynyt laskuun. Vuonna 2004 hallituksen esitysten määrä kääntyi jälleen nou-
suun. Säädösten määrä puolestaan on kasvanut vuodesta 1985 vuosittain lukuun 
ottamatta vuosia 2000 ja 2005. 

11.2 Hallituksen esitysten laajuuksista

Hallituksen esitysten laajuudet ovat vaihdelleet ministeriöittäin ja vuosittain. Vaikka 
laajuuksista ei välttämättä voi päätellä hallituksen esityksen merkittävyyttä tai vai-
kuttavuutta, antavat ne kuitenkin tietynlaisen käsityksen säädösvalmistelusta. On 
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selvää, että merkittävistä eroista hallituksen esitysten sivumäärien välillä voidaan 
jo vetää jonkinlaisia johtopäätöksiä. Esimerkiksi laajemmissa esityksissä on yleen-
sä laajemmat ja kattavammat perustelut. Laajoja hallituksen esityksiä, eli yli 30-
sivuisia esityksiä on ollut vuonna 1985 yhteensä 13 kappaletta. Määrä on noussut 
vuosittain ja vuonna 2004 laajoja hallituksen esityksiä on ollut jo 90 kappaletta 
ja vuonna 2005 yhteensä 75 kappaletta. Alle viisi sivuisia hallituksen esityksiä on 
ollut vuonna 1985 yhteensä 90 kappaletta. Tällaisten suppeiden esitysten määrä 
on laskenut vuosittain ja vuonna 2004 näitä on ollut enää 18 kappaletta ja vuonna 
2005 yhteensä 16 kappaletta.  

Hallituksen esitysten sivumäärät ovat kasvaneet vuosittain. Vuonna 1985 hallituk-
sen esitysten yhteenlaskettu sivumäärä oli 1 508 sivua. Tämä tarkoittaa, että hal-
lituksen esitykset ovat olleet keskimäärin seitsemän sivun pituisia. Vuonna 1990 
hallituksen esitykset olivat keskimäärin 17-sivuisia, vuonna 1995 ne olivat 26-si-
vuisia, vuonna 2000 ne olivat samoin 26-sivuisia ja vuonna 2004 jo 36-sivuisia, 
jolloin yhteenlaskettu sivumäärä oli kasvanut 10 262 sivuun. Vuonna 2005 hal-
lituksen esitysten yhteenlaskettu sivumäärä oli 8 123 sivua ja keskimääräinen 
sivumäärä 37 sivua.
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Ministeriöistä valtiovarainministeriön hallituksen esitykset ovat olleet yhteenlas-
ketulta sivumäärältään suurimpia. Vuonna 1985 sivumäärä oli noin 423 eli keski-
määrin 5,4 sivua ja vuonna 2004 se nousi 2 239 sivuun eli keskimäärin 41 sivuun. 
Hallituksen esitysten yhteen laskettu laajuus kasvoi vuodesta 1990 alkaen, jolloin 
alle viisi sivuisia esityksiä annettiin 28 kappaletta ja yli 30-sivuisia neljä kappaletta. 
Laajassa, 107-sivuisessa, esityksessä käsiteltiin ehdotusta arvo-osuusjärjestelmää 
koskevaksi lainsäädännöksi ja 55-sivuisessa esityksessä osana liikevaihtoverotuk-
sen kokonaisuudistusta esitettiin säädettäväksi uusi liikevaihtoverolaki. Vuonna 
1995 hallituksen esitysten yhteen laskettu laajuus kasvoi yhä. Yli 30-sivuisia hal-
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lituksen esityksiä annettiin kymmenen kappaletta ja alle viisi sivuisia 21 kappalet-
ta. Laajoja hallituksen esityksiä on annettu mm. arvonlisäverolain muuttamisesta 
sekä verohallintolain ja verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta. 

Vuonna 2000 yli 30-sivuisia esityksiä annettiin valtiovarainministeriöstä yhdeksän 
kappaletta ja alle viisi sivuisia 13 kappaletta. Laajoissa hallituksen esityksissä eh-
dotettiin lakeja, joissa säädettäisiin valtiontalouden tarkastusvirastosta ja arvo-
osuusrekisterien keskittämistä arvopaperikeskukseen. Vuonna 2004 yli 30-sivuisia 
hallituksen esityksiä annettiin 13 kappaletta ja alle viisi sivuisia annettiin seitsemän 
kappaletta. Laajoissa hallituksen esityksissä on esitetty mm. yritys- ja pääomave-
rouudistusta, rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain uudista-
mista sekä eräiden verolakien muuttamista. Vuonna 2005 yli 30-sivuisia esityksiä 
oli kuusi kappaletta ja alle viiden sivun mittaisia seitsemän. Laajoissa esityksissä 
muun muassa saatettiin voimaan EU:n direktiiveissä edellytettyjä määräyksiä.       

Sosiaali- ja terveysministeriön hallituksen esitykset ovat myös olleet keskimääräi-
seltä sivumäärältään suuria. Vuonna 1985 määrä oli 431 sivua eli keskimäärin 10 
sivua ja kohosi vuoteen 2000 mennessä 748 sivuun. Vuonna 2004 määrä nousi jo 
1 688 sivuun eli keskimäärin 38 sivuun. Vuonna 1985 yli 30-sivuisia laajoja halli-
tuksen esityksiä oli kolme kappaletta ja alle viiden sivun mittaisia esityksiä oli 15 
kappaletta. Laajin hallituksen esitys liittyi joustavaa eläkeikäjärjestelyä koskeviin 
lakeihin. Vuonna 1990 laajoja hallituksen esityksiä annettiin neljä kappaletta ja 
alle viisi sivuisia 15 kappaletta. Laajoissa esityksissä uudistettiin muun muassa 
kuntoutusta koskevaa lainsäädäntöä ja sosiaali- ja terveydenhuollon keskushal-
lintoa. Vuonna 1995 yli 30-sivuisia hallituksen esityksiä annettiin viisi ja alle viisi 
sivuisia esityksiä annettiin kuusi. Laajoilla esityksillä uusittiin eläkejärjestelmiä. 
Esitykset koskivat muun muassa merimieseläkelakia, sairauspäivärahajärjestel-
mää ja kuntoutusta sekä yksityisalojen työeläkejärjestelmää. 

Vuonna 2000 yli 30-sivuisia hallituksen esityksiä annettiin sosiaali- ja terveysmi-
nisteriöstä seitsemän kappaletta ja alle viisi sivuisia annettiin kolme kappalet-
ta. Laajoissa hallituksen esityksissä ehdotettiin muun muassa vakuutusyhdistys- 
ja vakuutusyhtiölain muuttamista sekä säädettäväksi laki aikuiskoulutustuesta. 
Vuonna 2004 yli 50-sivuisia esityksiä annettiin 13 kappaletta ja alle viisi sivuisia 
esityksiä 22 kappaletta. Esimerkiksi esitykset lastensuojelulain ja vakuutusyhdis-
tyslain muuttamisesta olivat yli 100-sivuisia. Sairausvakuutuslaki esitettiin uudis-
tettavaksi kokonaan. Esitys liittyy koko toimeentuloturvan kokonaisuudistukseen. 
Myös merimieseläkelakia muutettiin ja eläkelainsäädäntöä tarkistettiin 243-sivui-
sella esityksellä. Vuonna 2005 yli 30-sivuisia hallituksen esityksiä annettiin 14 kap-
paletta ja alle viiden sivun mittaisia kaksi kappaletta. Tällöin uudistettiin muun 
muassa Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuusjärjestelmä sekä yhdistettiin yksi-
tyisten alojen työeläkettä koskeva lainsäädäntö. Toimeentuloturvaa koskevan lain-
säädännön uudistamista jatkettiin yhä ja muutettiin muun muassa kansaneläke-
laki. Sairausvakuutuslakia muutettiin useaan kertaan.           
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Oikeusministeriön hallituksen esitysten sivumäärät ovat olleet melko suuret nous-
ten vuonna 2005 keskimääräiseltä sivumäärältään jo 65-sivuisiksi. Vuonna 1985 
yli 30-sivuisia hallituksen esityksiä annettiin kolme ja alle viisi sivuisia yksi. 
Laajimmassa hallituksen esityksessä esitettiin säädettäväksi esitutkinta- ja pakko-
keinolaki. Lisäksi laajoissa hallituksen esityksissä esitettiin säätiölain uudistamista 
sekä ulosottolain osittaista, kokonaisuudistukseen liittyvää, uudistamista. Vuonna 
1990 annettiin 12 kappaletta yli 30-sivuisia hallituksen esityksiä ja kuusi kappalet-
ta alle viisi sivuisia esityksiä. Laajoja hallituksen esityksiä annettiin mm. uudeksi 
Ahvenanmaan itsehallintolaiksi, rikosten yhtymistä koskevan lainsäädännön uu-
distamiseksi ja alioikeuksien oikeudenkäyntimenettelyyn liittyvän lainsäädännön 
uudistamiseksi. Vuonna 1995 annettiin yli 30-sivuisia hallituksen esityksiä kuusi 
ja alle viisi sivuisia esityksiä myös kuusi. Meneillään oli melko laajoja uudistuk-
sia, kuten esitys laiksi hallintolainkäytöstä, vaaleja ja kansanäänestyksiä koske-
van lainsäädännön uudistaminen, ulosottoviranomaisia ja ulosottoa koskevan lain-
säädännön uudistaminen sekä rikosasioiden oikeudenkäyntimenettelyä koskevan 
lainsäädännön uudistaminen alioikeuksissa. 

Vuonna 2000 yli 30-sivuisia esityksiä annettiin seitsemän kappaletta ja alle viisi 
sivuisia kaksi kappaletta. Laajimmat esitykset koskivat mm. lakia rangaistuksen 
täytäntöönpanon hallinnosta, rikoslain menettämisseuraamuksia koskevan lain-
säädännön uudistamista sekä tuomarin esteellisyyttä koskevan lainsäädännön uu-
distamista. Vuonna 2004 yli 30-sivuisia hallituksen esityksiä annettiin 18 ja alle 
viisi sivuisia esityksiä ei annettu yhtään. Laajimmat esitykset koskivat oikeuden-
käyntiä rikosasioissa, riita-asioiden sovittelua ja sovinnon vahvistamista yleisissä 
tuomioistuimissa, hallintolainkäyttöä koskevan lainsäädännön uudistamista sekä 
osakeyhtiölakia ja eurooppayhtiölakia. Kaikkein laajin, 324-sivuinen esitys, koski 
vankeusrangaistuksen täytäntöönpanoa ja tutkintavankeuden toimeenpanoa kos-
kevan lainsäädännön kokonaisuudistusta. Vuonna 2005 yli 30-sivuisia esityksiä 
annettiin yhteensä 19 ja alle viiden sivun pituisia annettiin yksi kappale. Tällöin 
tehtiin muutamia suuria lakiuudistuksia, kuten ulosottolain uudistus ja osakeyh-
tiölain kokonaisuudistus.       

Liikenne- ja viestintäministeriön esitykset ovat olleet myös melko laajoja. Vuonna 
2004 keskimääräiset sivumäärät kohosivat jo 38 sivuun. Vuonna 1985 yli 30-si-
vuisia esityksiä ei ollut ja viisi kuudesta esityksestä oli alle viisi sivuisia. Laajin 
eli 29-sivuinen esitys koski ehdotusta kaapelilähetystoimintaa koskevaksi lainsää-
dännöksi. Vuonna 1990 yli 30-sivuisia hallituksen esityksiä sekä alle viisi sivuisia 
esityksiä annettiin kumpiakin yksi kappale. Laajassa esityksessä ehdotettiin tielii-
kennelain muuttamista muun muassa ajokortin myöntämismenettelyyn liittyen. 
Vuonna 1995 yli 30-sivuisia hallituksen esityksiä annettiin neljä ja alle viisi sivuisia 
yksi. Laajat esitykset koskivat mm. teletoimintalain muuttamista ja autorekisteri-
keskuksen muuttamista osakeyhtiöksi. 
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Vuonna 2000 yli 30-sivuisia hallituksen esityksiä annettiin seitsemän kappaletta 
ja alle viisi sivuisia kolme kappaletta. Laajat esitykset koskivat mm. vaarallisten 
aineiden kuljetuksesta annetun lain muuttamista ja esitystä rautatiekuljetuslaiksi. 
Vuonna 2004 yli 30-sivuisia esityksiä annettiin 11 kappaletta ja alle viisi sivuisia 
ei annettu yhtään. Laajimmat esitykset liittyivät kansainvälisten yleissopimusten 
muutosten hyväksymiseen. Lisäksi esitettiin mm. säädettäväksi uusi maantielaki. 
Vuonna 2005 yli 30-sivuisia hallituksen esityksiä annettiin kahdeksan kappaletta 
ja alle viisi sivuisia kolme kappaletta. Yksittäinen suuri uudistus vuoden aikana oli 
ilmailulain uudistus. 

Opetusministeriön hallituksen esitykset ovat olleet keskimäärin kahdeksan sivui-
sia vuonna 1985. Vuonna 2004 keskimääräinen sivumäärä on noussut 28 sivuun. 
Vuonna 1985 yli 30 sivun esityksiä ei ollut ja alle viiden sivun esityksiä oli yksitois-
ta. Vuonna 1990 yli 30-sivuisia hallituksen esityksiä oli neljä ja alle viiden sivun 
esityksiä viisi. Laaja 82-sivuinen esitys käsitteli mm. tekijänoikeuslain sekä patent-
ti- ja rekisterihallituksesta annetun lain muuttamista. Vuonna 1995 yli 30-sivuisia 
esityksiä ei annettu ja alle viisi sivuisia esityksiä annettiin yhdeksän kappaletta. 

Vuonna 2000 yli 30-sivuisia esityksiä oli kolme kappaletta ja alle viisi sivuisia nel-
jä kappaletta. Laajana esityksenä oli muun muassa ehdotus laiksi kuvaohjelmien 
tarkastamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Vuonna 2004 yli 30-sivuisia hal-
lituksen esityksiä annettiin neljä kappaletta ja alle viisi sivuisia kolme kappaletta. 
Laajoilla esityksillä muutettiin mm. tekijänoikeuslakia kansainvälisiin sopimuksiin 
liittyen. Vuonna 2005 yli 30-sivuisia esityksiä annettiin neljä kappaletta ja alle viisi 
sivuisia yksi kappale. Tällöin muun muassa uudistettiin opintotukilakia opiskelijan 
opintososiaalisen aseman parantamiseksi.  

Maa- ja metsätalousministeriöllä hallituksen esitykset ovat olleet vuonna 1985 
keskimäärin 12-sivuisia. Vuonna 2004 laajuus on pysynyt jokseenkin samana eli 
esitykset ovat olleet 17-sivuisia. Vuonna 1985 ei annettu yli 30-sivuisia hallituksen 
esityksiä ja alle viisi sivuisia esityksiä annettiin viisi. Vuonna 1990 yli 30-sivuisia 
hallituksen esityksiä annettiin kolme kappaletta ja alle viisi sivuisia seitsemän kap-
paletta. Laajoilla esityksillä mm. ehdotettiin säädettäväksi maaseutuelinkeinolaki, 
joka korvaisi maatilalain. Vuonna 1995 yli 30-sivuisia hallituksen esityksiä annet-
tiin yksi ja alle viisi sivuisia annettiin kahdeksan. Laaja hallituksen esitys koski eh-
dotusta eläinsuojelulaiksi, jolla oli tarkoitus korvata silloinen eläinsuojelulaki. 

Vuonna 2000 yli 30-sivuisia sekä alle viisi sivuisia hallituksen esityksiä annet-
tiin kumpiakin kaksi. Laajat hallituksen esitykset koskivat elintarvikeviraston ja 
Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitoksen perustamista koskevaa lainsäädän-
töä sekä vesihuoltolainsäädännön uudistamista. Vuonna 2004 yli 30-sivuisia hal-
lituksen esityksiä annettiin kaksi ja alle viisi sivuisia ei annettu yhtään. Laajat 
hallituksen esitykset koskivat maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain 
muuttamista ja ehdotusta laiksi Metsähallituksesta. Vuonna 2005 yli 30-sivuisia 
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esityksiä annettiin kuusi kappaletta ja alle viisi sivuisia esityksiä ei annettu. Tällöin 
muutettiin elintarvikelakia perustuslain ja EY:n elintarvikelainsäädännön edellyt-
tämällä tavalla. Suuri uudistus oli myös Elintarviketurvallisuusviraston perustami-
sesta aiheutuvat muutokset lakeihin. Tämän yhteydessä tehtiin myös perustuslain 
edellyttämiä muutoksia.     

Kauppa- ja teollisuusministeriön hallituksen esityksissä laajuus on ollut keskimää-
rin 13 sivua vuonna 1985, nousten vuonna 2004 yhteensä 43 sivuun. Vuonna 
1985 yli 30-sivuisia hallituksen esityksiä annettiin yksi kappale ja alle viisi sivuisia 
neljä kappaletta. Laajin 80-sivuinen hallituksen esitys koski ehdotusta ydinener-
gialaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Myös vuonna 1990 yli 30-sivuisia halli-
tuksen esityksiä annettiin yksi kappale ja alle viisi sivuisia neljä kappaletta. Laajin 
32-sivuinen esitys koski esitystä laiksi hyödyllisyysmallioikeudesta ja eräiksi siihen 
liittyviksi laeiksi. Vuonna 1995 yli 30-sivuisia hallituksen esityksiä oli kaksi kappa-
letta ja alle viisi sivuisia kolme kappaletta. Laajat esitykset koskivat patenttilakia 
ja tavaramerkkilakia. 

Vuonna 2000 yli 30-sivuisia esityksiä annettiin neljä kappaletta ja alle viisi si-
vuisia ei annettu yhtään. Laajat esitykset koskivat muun muassa kirjanpito- ja 
tilintarkastuslakien muuttamista sekä esitystä yritys- ja yhteisötietolaiksi. Vuonna 
2004 yli 30-sivuisia esityksiä annettiin kahdeksan kappaletta ja alle viisi sivuisia 
esityksiä yksi kappale. Kauppa- ja teollisuusministeriön esitykset olivat vuonna 
2004 laajoja. Yli 100-sivuisia esityksiä annettiin kolme kappaletta ja ne koskivat 
sähkömarkkinalain muuttamista, kirjanpitolain muuttamista sekä ehdotusta pääs-
tökauppalaiksi ja siihen sisältyen ympäristönsuojelulain ja Energiamarkkinaviras-
tosta annetun lain muuttamista. Vuonna 2005 yli 30 sivuisia esityksiä annettiin 
kaksi kappaletta ja alle viisi sivuisia esityksiä ei annettu yhtään. Laajat esitykset 
olivat yli 100-sivuisia ja koskivat Eurooppapatenttien myöntämisestä tehdyn yleis-
sopimuksen uudistamiskirjan hyväksymistä ja eräiden ydinvastuualalla tehtyjen 
kansainvälisten pöytäkirjojen hyväksymistä ja määräysten voimaansaattamista. 

Muissa ministeriöissä hallituksen esitysten määrät ovat olleet vuosittain vähäisiä ja 
sivumäärät liikkuneet edellä esiteltyjen keskisuurten ministeriöiden määrien paik-
keilla joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta. Esimerkiksi vuonna 1995 ulkominis-
teriön keskimääräinen sivumäärä nousi 54:ään. Lisäksi vuonna 2004 ulkoasiainmi-
nisteriön ja sisäasiainministeriön hallituksen esitysten keskimääräiset määrät nou-
sivat noin 30 sivuun. Ministeriöiden välillä on erilaisia tapoja kirjoittaa hallituksen 
esityksiä ja näitä tapoja olisi syytä yhtenäistää jollakin tavoin. Hallituksen esitykset 
eivät aina ole keskenään samantasoisia. 

Kuten edellä on todettu, laajojen hallituksen esitysten määrä on kasvanut. Tähän 
liittyy sekä ongelmia että positiivisia puolia. Sivumäärien ollessa näin suuria kan-
sanedustajien on entistä vaikeampi tutustua kaikkiin esityksiin kokonaan. Lisäksi 
esitykset voivat sisältää turhaa materiaalia ja toistoa. Tämä voi viedä itse esityk-
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sen pääasialta huomiota. Nykyisin hallituksen esityksiin otetaan sellaisiakin seik-
koja, jotka olisi syytä julkaista muussa muodossa. Toisaalta nykyisin hallituksen 
esityksissä käsitellään asioita perusteellisemmin. Lainsäädäntötoiminnan voidaan 
ajatella tulleen sivumäärien kasvun myötä läpinäkyvämmäksi. Laajemmissa esi-
tyksissä käsitellään asioita perusteellisemmin.

Syinä sivumäärien kasvuun on esimerkiksi, että lainvalmisteluohjeet edellyttävät 
hallituksen esityksiin tiettyjä osia. Myös kansainvälisen aineiston lisääntyminen on 
kasvattanut sivumääriä. Yksi sivumäärien kasvun syy voi olla tekstinkäsittelyohjel-
mien kehittyminen, joka on helpottanut käytännön työtä. Yhtenä syynä hallituk-
sen esitysten laajuuksien kasvuun voi olla, että nykyisin on siirrytty suppeampiin 
valmisteluelimiin, jolloin asioita joudutaan nostamaan enemmän esille hallituksen 
esitysten tekstissä.

Määrä
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11.3 Hallituksen esitysten keskimääräisistä laajuuksista

Tulokset ovat erilaisia, mikäli tarkastellaan hallituksen esitysten keskimääräisiä 
sivumääriä ministeriöittäin. Oikeusministeriö on antanut keskimääräiseltä sivu-
määrältään laajimmat hallituksen esitykset. Keskimääräiset sivumäärät ovat olleet 
alkuvuosina noin 30 sivun paikkeilla, mutta vuonna 2004 ne nousivat keskimäärin 
54 sivuun ja vuonna 2005 keskimäärin 65 sivuun. Näinä vuosina annettiin paljon 
laajoja hallituksen esityksiä. Tämä perustuu edellisessä kappaleessa mainittuihin 
suuriin lakiuudistuksiin, joista tehtiin esitykset kyseisinä vuosina. Esitykset koski-
vat laajoja ja yhteiskunnallisesti merkittäviä kokonaisuuksia, joista osaa oli valmis-
teltu jo pitkään. Esimerkiksi osakeyhtiölakia ja ulosottolakia uudistettiin. 
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Myös valtiovarainministeriön hallitusten esitysten keskimääräiset sivumäärät ovat 
olleet tasaisesti melko suuria. Alkuvuosina esitykset olivat tosin suppeita eli noin 
kymmenen sivun mittaisia. Tämän jälkeen keskimääräinen pituus on kasvanut. 
Vuonna 2000 valtiovarainministeriön hallituksen esitykset olivat keskimäärin 26-
sivuisia ja vuonna 2005 määrä laski 23 sivuun. Valtiovarainministeriö on antanut 
muita ministeriöitä enemmän lyhyitä hallituksen esityksiä. Mikäli budjettilait las-
kettaisiin tähän mukaan, valtiovarainministeriön keskimääräiset sivumäärät nou-
sisivat todella korkeiksi, sillä budjettiesityksiä saatetaan antaa vuosittain jopa tu-
hannen sivun verran.

Liikenne- ja viestintäministeriön keskimääräiset sivumäärät yltävät myös yli minis-
teriökohtaisen keskitason. Sivumäärä kohosi vuonna 1995 edellisten vuosien noin 
kymmenestä sivusta 36 sivuun. Sivumäärä kuitenkin kävi laskussa ja oli vuonna 
2005 keskimäärin 27 sivua. Alkuvuosina ei annettu lainkaan laajoja esityksiä, jo-
ten pienet keskimääräiset sivumäärät johtuvat osaltaan tästä. Myöhempinä vuo-
sina tehtiin joitakin suurempia lakiuudistuksia, jolloin annettiin enemmän laajoja 
esityksiä. 

Sisäasiainministeriössä ja työministeriössä keskimääräiset sivumäärät nousivat 
alkuvuosina hiukan, mutta vuonna 2000 ne lähtivät suureen nousuun. Sisä-
asiainministeriössä toteutettiin tällöin ampuma-aselain kokonaisuudistuksen toi-
nen vaihe. Vuonna 2004 tehtiin useampikin lakiuudistus. Vuoden 2005 nousu se-
littyy EU:n edellyttämillä suurilla uudistustarpeilla. Esimerkiksi rajavartiolaitoksen 
toiminta muutettiin vastaamaan EU:ssa ulkorajojen valvonnassa tapahtunutta ke-
hitystä sekä perustuslain vaatimuksia. Työministeriössä puolestaan tehtiin laaja 
työsopimuslain kokonaisuudistus vuonna 2000. Työministeriön keskimääräiset si-
vumäärät putosivat jälleen vähän vuonna 2004, nousten kuitenkin vuonna 2005 
keskimäärin 46 sivuun. Toisaalta työministeriö antoi tällöin vain seitsemän esitys-
tä, joista kaksi oli noin 100-sivuisia, ja lyhyitä esityksiä ei ollut yhtään.      

Kauppa- ja teollisuusministeriössä keskimääräiset sivumäärät nousivat alkuvuo-
sina hiukan, mutta vuonna 2000 ne lähtivät suureen nousuun. Määrä kääntyi 
jälleen laskuun vuonna 2005. Myös ulkoasiainministeriössä sivumäärät nousivat 
aluksi hillitysti, mutta vuonna 1995 ne kääntyivät nousuun kolmen sivumäärälli-
sesti ja asiasisällöllisesti laajan Eurooppa-sopimuksen määräysten hyväksymisten 
vuoksi. Tämän jälkeen keskimääräiset sivumäärät jälleen laskivat hiukan.      

Maa- ja metsätalousministeriön hallituksen esitysten keskimääräiset sivumäärät 
ovat olleet alkuvuosina tasaisen pienet, mutta vuonna 2005 määrä on noussut 
korkealle. Vuoden 2005 hallituksen esitykset olivat kaikki melko laajoja, yhdeksäs-
tä sivusta 125 sivuun. Muun muassa elintarvikelainsäädäntöön liittyvät uudistuk-
set ovat olleet yli 100-sivuisten erittäin laajojen hallituksen esitysten aiheena.   
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Opetusministeriön ja ympäristöministeriön hallituksen esitysten keskimääräiset si-
vumäärät ovat olleet melko pienet, joskin opetusministeriössä sivumäärät ovat 
vaihdelleet vuosittain. 

11.4 Hallituksen esitykset suhteessa henkilötyövuosiin

Alussa esiteltiin henkilötyövuosia ja hankkeiden lukumäärää ministeriöissä kos-
keva taulukko, joka on muokattu valtioneuvoston lainvalmistelun suunnittelun ja 
johtamisen kehittämistyöryhmän mietinnöstä. Taulukossa on tiedot kaikista muista 
ministeriöistä vuodelta 2003, paitsi ulkoasianministeriöstä. Valitettavasti vuoden 
2003 hallituksen esityksistä ei ole kerätty kattavia tietoja, joten tässä verrataan 
vuoden 2003 henkilötyövuosia vuoden 2004 hallituksen esityksiin olettaen, että 
resurssit eivät ole muuttuneet vuodessa ratkaisevasti. Tietoa ulkoasianministeriön 
henkilötyövuosista ei ole ollut, joten sitä ei ole laskettu tässä mukaan.  
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Hallituksen esitysten määrät henkilötyövuotta kohti kuvaavat ministeriöittäin sitä, 
minkä verran hallitusten esitysten laatiminen vaatii henkilöstöltä resursseja vuo-
dessa. Opetusministeriössä on näin laskettuna laadittu eniten hallituksen esityk-
siä, eli 1,6 hallituksen esitystä henkilötyövuotta kohti. Valtiovarainministeriössä on 
laadittu 1,3 hallituksen esitystä, ympäristöministeriössä 1,2 hallituksen esitystä 
ja sosiaali- ja terveysministeriössä yksi hallituksen esitys. Muissa ministeriöissä 
esityksiä on tehty alle yksi henkilötyövuotta kohti. Työministeriössä hallituksen 
esityksiä on tehty 0,9, liikenne- ja viestintäministeriössä 0,8, oikeusministeriössä 
0,7, kauppa- ja teollisuusministeriössä 0,6, sisäasiainministeriössä 0,5 sekä vähi-
ten maa- ja metsätalousministeriössä eli 0,4.  

Myös sillä, kuinka paljon sivuja henkilötyövuotta kohti ministeriöissä on annettu, 
voidaan arvioida sitä, kuinka paljon resursseja hallituksen esitysten valmisteluun 
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tarvitaan eri ministeriöissä. Valtiovarainministeriössä on annettu sivumääräisesti 
eniten hallituksen esityksiä eli yhteensä 53 sivua vuosittain henkilötyövuotta kohti. 
Opetusministeriössä hallituksen esityksiä on annettu näin laskettuna 45,5 sivua, 
sosiaali- ja terveysministeriössä sekä oikeusministeriössä on annettu kummassa-
kin yhteensä 40 sivua. Liikenne- ja viestintäministeriössä sekä ympäristöministe-
riössä molemmissa on annettu yhteensä 32 sivua hallituksen esityksiä sekä kaup-
pa- ja teollisuusministeriössä 30 sivua. Sisäasiainministeriössä on annettu 20,5 
sivua, työministeriössä 19 sivua sekä vähiten maa- ja metsätalousministeriössä 
eli yhteensä 6 sivua.   

11.5 Mihin hallituksen esitykset kohdistuvat?

Hallituksen esitykset kohdistuvat yhteiskunnan eri osa-alueisiin ja erilaisiin tilan-
teisiin. Lainsäädännöllä reagoidaan nopeasti yhteiskunnan uusiinkin ilmiöihin ja 
on hankala löytää aluetta, jota ei olisi säännelty jollain tavoin. Nykyisin on alet-
tu sääntelemään esimerkiksi avaruuteen liittyviä seikkoja ja muun muassa Lapin 
yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa on puhuttu uudesta oikeudenalas-
ta, avaruusoikeudesta. Mielenkiintoista on, että käsiteltävältä ajanjaksolta löytyi 
myös yksi hallituksen esitys, jossa ehdotettiin sopimuksen hyväksymättä jättämis-
tä. Hallituksen esityksessä Eduskunnalle 88. Kansainvälisen työkonferenssin hy-
väksymän äitiyssuojelusopimuksen (muutettu, 1952) uudistamista koskevan yleis-
sopimuksen johdosta (HE 88/2001) ehdotettiin, että yleissopimusta ei hyväksytä, 
koska sen ratifi oinnille oli olemassa lainsäädännöllisiä esteitä. 

Suurin osa hallituksen esityksistä, eli noin 70 % esityksistä vuosittain on ns. muu-
tosesityksiä eli hallituksen esityksiä, joissa ehdotetaan muutosta aikaisempaan 
lainsäädäntöön.   

Seuraavassa kahden viimeisen vuoden eli vuosien 2004 ja 2005 hallituksen esi-
tykset on luokiteltu ryhmiin sen perusteella, mihin ne pääasiassa kohdistuvat. 
Luokittelussa on laskettu hallituksen esityksistä jokaiseen ryhmään kuuluvien hal-
lituksen esitysten kappalemäärät ja näiden määrien prosenttiosuudet kokonais-
määrästä. Prosentit on laskettu 0,5 desimaalin tarkkuudella.   

Kansalaisilla tarkoitetaan tässä kansalaisia yleensä eli silloin, kun he eivät ole 
mitään erityistä ryhmää edustavia kansalaisia. Tosin tähän ryhmään on lasket-
tu kansalaiset työntekijöinä, silloin kun työntekijä on ns. normaalitilanteessa eli 
ei ole esimerkiksi vammautunut työssään. Erityisryhmillä puolestaan tarkoitetaan 
erityisiä kansalaisryhmiä, kuten esimerkiksi eläkeläisiä, opiskelijoita, sotaveteraa-
neja, varusmiehiä, maahanmuuttajia, työttömiä, työtapaturmissa loukkaantuneita 
ja invalideja. Julkisyhteisöä koskevilla hallituksen esityksillä tarkoitetaan esityksiä, 
jotka kohdistuvat julkisyhteisön sääntelyyn, muun muassa julkisten viranomaisten 
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tai julkisen hallinnon sääntelyyn. Ympäristöön kohdistuvat hallituksen esitykset 
voivat koskea muun muassa ympäristön käyttöä. Yrityksiin kohdistuvat hallituksen 
esitykset voivat koskea esimerkiksi yritysten verotusta tai yritysten toimintaedel-
lytyksiä. Hallituksen esitykset, jotka eivät suoranaisesti kuulu mihinkään edellä 
mainituista ryhmistä, on sijoitettu kohtaan muut. 

Vuoden 2004 hallituksen esitykset

Kansalaiset 47 (17 %)

Erityisryhmät 53 (19 %)

Julkisyhteisö 80 (28 %)

Ympäristö 25 (9 %)

Yritykset 66 (23,5 %)

Muut 11 (3,5 %)

Yhteensä 282

Vuoden 2005 hallituksen esitykset

Kansalaiset 34 (15,5 %)

Erityisryhmät 49 (22 %)

Julkisyhteisö 58 (26 %)

Ympäristö 13 (6 %)

Yritykset 67 (30,5 %)

Muut 0

Yhteensä 221

Rajanveto kaikissa tilanteissa ei ollut ongelmatonta. Tässä on kuitenkin pyritty 
ryhmittelemään hallituksen esitykset siihen ryhmään, johon ne pääasiassa koh-
distuvat. Hallituksen esitys voi kohdistua samanaikaisesti sekä kansalaisiin, ym-
päristöön että julkisyhteisöön. Tällöin esitys on sijoitettu siihen ryhmään, johon 
pääasiallisin vaikutus kohdistuu. Mikäli pääasiallista ryhmää ei löytynyt, laitettiin 
hallituksen esitys kohtaan muut. Jotkut hallituksen esitykset puolestaan saattavat 
kohdistua eri ryhmiin, riippuen mistä näkökulmasta niitä katsotaan.  

Suoritetun jaottelun perusteella hallituksen esitykset kohdistuvat melko samoihin 
asioihin. Runsaasti säänneltyjä alueita ovat yritykset ja julkisyhteisö. Hallituksen 
esitykset kohdistuvat usein myös kansalaisiin ja erityisesti kansalaisten erityisryh-
miin. Suurin osa erityisryhmiin kohdistuvista esityksistä on erilaisia sosiaalitur-
vaetuuksia koskevaa sääntelyä. Ympäristöön kohdistuvia hallituksen esityksiä on 
puolestaan ollut vähemmän. Toisaalta perustuslain korostumisesta johtuen halli-
tuksen esitysten sisältö koskee monesti hallinto-oikeudellisia seikkoja. 
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Hallituksen esitysten perusteluosuudet on tutkimuksen ajanjaksona vuosittain 
tehty ja otsikoitu yhä enemmän hallituksen esitysten laatimisohjeiden mukaises-
ti, joskin paikoitellen suppeasti. Toisaalta taas myöhempinä vuosina hallituksen 
esityksiin on tullut mukaan selvitettävän asian kannalta paljon turhaa ja yleisluon-
toista materiaalia. Hallituksen esityksissä on paljon toistoa ja asioita kuvaillaan 
juhlapuhemaiseen tyyliin. Hallituksen esityksistä pystyy lukemaan yhteiskunnan 
muuttumista erityisesti kansainvälistymisen, globalisoitumisen, EU:n, teknologian 
sekä perusoikeusnäkökulman osalta. 
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2  EIJA SIITARI-VANNE: HALLINNONALAKOHTAISET 
SELVITYKSET LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOSTEKIJÖISTÄ 
1985–2005 – JOHTOPÄÄTÖKSET JA YHTEENVETO

1 Selvityspyyntö

Paremman sääntelyn toimintaohjelma -hankkeen puitteissa  lähetettiin 29.6.2005 
päivätty selvityspyyntö lainsäädäntökehityksestä vuosina 1985–2005 eri ministeri-
öille. Vastaavaa ajanjaksoa koskeva, mutta osin eri tavoin muotoiltu selvityspyyn-
tö lähetettiin myös korkeimmalle oikeudelle, korkeimmalle hallinto-oikeudelle sekä 
ylimmille laillisuusvalvojille.

Ministeriöille lähetetyssä selvityspyynnössä todettiin, että lainsäädännön muutos-
tekijöitä mainitulta ajanjaksolta on lisäksi tarkoitus selvittää erillisillä tilaustutki-
muksilla. Selvityspyynnön mukaan näillä tutkimuksilla ja hallinnonalakohtaisilla 
selvityksillä pyritään ensisijaisesti etsimään vastauksia Paremman sääntelyn toi-
mintaohjelman toimeksiannon ensimmäiseen luetelmakohtaan (laatia katsaus eri 
oikeuden- ja hallinnonalojen sääntelyn nykytilaan ja keskinäisiin suhteisiin). 

Selvityspyynnön mukaan hallinnonalakohtaisia selvityksiä ja tilaustutkimuksia on 
tarkoitus hyödyntää myös toimeksiannon mukaisissa muissa arvioinneissa ja näi-
den pohjalta esitettävissä toimenpidesuosituksissa. 

Selvityspyyntö esiteltiin ennen lähettämistään SÄKE-työryhmän kokouksessa 
14.6.2005.  

Selvityspyynnössä ohjattiin selvitysten tekemistä toteamalla, että pohja-aineistona 
voidaan hyödyntää hallituksen esityksiä ja muita lainvalmisteluasiakirjoja, kuten 
työryhmien ja toimikuntien mietintöjä. Muista suunnitelma-asiakirjoista mainittiin 
erikseen strategia-asiakirjat, talousarviot, hankesalkut ja hankeluettelot.

Selvitys tuli toteuttaa valitsemalla tarkastelun kohteeksi hallinnonalakohtaisesti 
enintään viisi lainsäädäntölohkoa, joiden osalta tuli pyrkiä vastaamaan selvitys-
pyynnössä hahmoteltuihin kysymyksiin (alla kysymykset 1–7). Kunkin pääkysy-
myksen alla esitetyillä apukysymyksillä pyrittiin kuvaamaan tarkemmin, minkä 
tyyppisestä tarkastelusta selvityspyynnössä on kysymys. Apukysymyksiin vastaa-
minen sellaisenaan ei ollut siten välttämätöntä. Pääkysymysten todettiin kuvaavan 
alustavasti hahmoteltuina erilaisia vaikutustrendejä. 

Tarkasteltavien lainsäädäntölohkojen ei tarvinnut ajallisesti ulottua yhtä pitkälle. 
Keskeisenä pyrkimyksenä oli, että lohkot kuvaisivat mahdollisimman monipuoli-
sesti erilaisia lainsäädännön muutostekijöitä.
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Valittujen lainsäädäntölohkojen valmisteluprosessista pyydettiin esittämään kuva-
us, josta kävisi ilmi kunkin asianomaisen lohkon osalta, millä tavoin lainvalmistelu 
oli ollut organisoitua (virkamiesvalmistelu, työryhmävalmistelu, toimikuntavalmis-
telu sekä lyhyt kuvaus, mitkä tahot olivat olleet mukana valmistelussa). Kuvausta 
pyydettiin myös valmistelun aikaisista kuulemismenettelyistä. Käytännössä lain-
valmisteluprosessin kuvaus voi koskea lainsäädäntölohkon joko sisällöllisesti kes-
keisintä valmisteluvaihetta ja/tai viimeisintä valmisteluvaihetta. 

Selvityspyynnössä on erikseen todettu, että selvityksiä voidaan täydentää myö-
hemmin tehtävillä haastatteluilla.1  

Selvitystä pyydettiin esittämään seuraavien kysymyksenasettelujen mukaisesti.

1.  Millaisia painopistemuutoksia  lainsäädäntölohkoissa on 
tapahtunut?

  Onko lainsäädäntötoimia ollut tarpeen kohdentaa aikaisemmin sääntelemät-
tömille oikeudenaloilla ja onko perinteisesti säännellyillä oikeudenaloilla ta-
pahtunut merkittäviä muutoksia (esimerkiksi sääntelyn laajuus, yksityiskoh-
taisuus, käytettävissä olevat lainsäädäntöinstrumentit)?

2.   Onko valituilla lainsäädäntölohkoilla tapahtunut viranomaisten 
toiminnan sääntelyä koskevia muutoksia?

  Onko hallinnonalalle tullut lainsäädäntöä, jonka mukaisesti julkisia hallinto-
tehtäviä on uskottu yksityisille toimijoille? 

 Ovatko viranomaisten valvontakeinot etu- vai jälkikäteisiä? 

 Ovatko viranomaiset saaneet uusia valvontakeinoja käyttöönsä? 

  Miten perusoikeussääntely on vaikuttanut viranomaisten toiminnan säänte-
lyyn? 

 Onko rikosoikeudellisessa sääntelyssä tapahtunut muutoksia? 
  Ovatko hallinnolliset sanktiot lisääntyneet ja minkä tyyppisissä tilanteissa on 

siirretty hallinnollisten sanktioiden käyttöön? 

  Mikä on omavalvonnan merkitys? 

1 Sosiaali- ja terveysministeriön vastaukset on laadittu siten, että niitä tehdessä on käytetty täyden-
tävästi valmistelijoiden haastatteluja. Haastattelut on tehnyt Eija Koivuranta sosiaali- ja terveysmi-
nisteriöstä. 
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3.  Onko yleis- ja erityislainsäädännön välillä tapahtunut muutoksia? 

  Onko hallinnonalalla ollut tarpeen säätää yleislainsäädännöstä poikkeuksia ja 
millaisissa tilanteissa tätä on pidetty tarpeellisena? 

  Onko hallinnonalalla menettelyllistä yleislainsäädäntöä sisällytetty aineelli-
seen lainsäädäntöön?

4.   Millä tavoin hallinnonalanne pyrkii hallitsemaan muutosten heijas-
tusvaikutuksia sekä sopeuttamaan lainsäädäntökehitystä muuhun 
lainsäädäntöympäristöön? 

  Arvionne erityisesti siitä, millä tavoin hallinnonalanne lainsäädäntöä on pys-
tytty korjaamaan suhteessa vuonna 1995 voimaan tulleeseen perusoikeusuu-
distukseen ja sen jälkeiseen perustuslain voimaantuloon 2000. 

  Ovatko uudistukset tapahtuneet säätämällä kokonaan uutta lainsäädäntöä  
vaiko pyrkimällä täydentämään voimassa olevaa lainsäädäntöä sopivassa 
muussa yhteydessä?

  Millaiset tekijät ylipäätään ovat aiheuttaneet laajempia lainsäädännön korja-
ustarpeita? 

  Millaisia vaikeuksia lainsäädännön muutostyössä on ollut?

5.  Arvionne yhteisön lainsäädännön vaikutustekijöistä oman alanne 
lainsäädäntöön.

  Esimerkiksi seuraavat kysymykset:

 - lainsäädännön tarkkuustaso ja yksityiskohtaisuus
 - lainsäädännön selkeys ja ymmärrettävyys
 - yhteensoveltuvuus muuhun lainsäädäntöön
 - kokonaan uusia sääntelykohteita.

6.  Onko valmistelussa painotettu kansallisen kilpailukyvyn ja/tai kan-
salaisten hyvinvoinnin näkökulmia?

  Millä tavoin nämä näkökulmat ovat yleisesti heijastuneet lainsäädännön sisäl-
töön?

  Onko lainvalmistelussa kiinnitetty erityistä huomiota toiminnan harjoittajille 
aiheutuviin velvoitteisiin ja näiden velvoitteiden oikeasuhtaisuuteen sekä hal-
linnolliseen taakkaan?
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  Miten erityisesti hyvinvoinnin näkökulmasta valmistelussa on pyritty huoleh-
timaan etuuslainsäädännön saumattomuudesta ja eri etuuslajien yhteensovi-
tuksesta?

  Miten toiminnanharjoittamisen edellytyksiä turvataan niissä tilanteissa, joissa 
toiminnan harjoittamisen edellytyksiä muutetaan?

7.  Mahdolliset muut täydentävät näkemykset lainsäädännön muutos-
tekijöistä

  Huomiota voidaan kiinnittää esimerkiksi kansainvälisten sopimusten ja mui-
den kansainvälisten järjestelyjen ja/tai käytänteiden vaikutukseen. 

  Korkeinta oikeutta, korkeinta hallinto-oikeutta, eduskunnan oikeusasiamiestä 
ja valtioneuvoston oikeuskansleria pyydettiin esittämään yleisarvioihin perus-
tuvia näkemyksiä lainsäädännön tilasta sekä tähän kehitykseen vaikuttaneis-
ta tekijöistä.    

Selvitykset pyydettiin toimittaan oikeusministeriölle 31.10.2005 mennessä. 

2 Yleistä 

2.1 Yleisluontoiset selvitykset

Valtioneuvoston oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen vastauksissa 
tarkastellaan lainsäädännön yleisiä muutostekijöitä sekä yleisemmin lainvalmis-
teluprosessia. 

Hallinnonalakohtaisista selvityksistä myös valtiovarainministeriön hallinnon kehit-
tämisosaston vastausta voidaan pitää luonteeltaan yleisenä, vaikka se käsittelee-
kin tiettyjä ministeriön toimivaltaan kuuluvia lainsäädäntölohkoja. Yhteenvedossa 
tämä osuus on esitetty yleisluontoisten selvitysten joukossa. 

Korkein oikeus ja  korkein hallinto-oikeus eivät vastanneet selvitykseen.

2.2 Ministeriöiden vastaukset

Ministeriöt toimittivat yhteensä yli 40 lainsäädäntölohkoa koskevaa selvitystä. 
Selvityspyyntöön eivät vastanneet ulkoasiainministeriö eikä puolustusministeriö. 
Valtioneuvoston kanslia toimitti yhden selvityksen.  
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Yhteenvedossa selvitykset on jaettu kahteen ryhmään, joista ensimmäisessä se-
lostetaan lainsäädäntökehitystä yksityisoikeuden alalla ja toisessa lainsäädäntöke-
hitystä julkisoikeuden alalla. 

Selvityksistä viisi on katsottu kuuluvaksi lähinnä yksityisoikeuden alaan. Loput sel-
vitykset (35 kappaletta) on esitetty julkisoikeudelliseen sääntelyyn painottuvina. 

Jako on esitystekninen, sillä useita selvityksissä esitettyjä lainsäädäntölohkoja on 
keinotekoista jakaa joko yksityis- tai julkisoikeuteen kuuluviksi. Esimerkiksi henki-
lötietolainsäädäntö koskee henkilötietojen käsittelyä sekä yksityisessä toiminnassa 
että viranomaistoiminnassa. Ulosottolainsäädäntö kuuluu oppiaineena puolestaan 
yleiseen prosessilainsäädäntöön, vaikka ulosottolainsäädännön mukaan pannaan 
täytäntöön myös julkisoikeudellisia maksuvelvoitteita koskevia  hallinto- ja hallin-
tolainkäyttöpäätöksiä. 

Useimmat selvitykset koskevat tietyn lainsäädännön valmistelua. Selvityksissä on 
kuitenkin useita, jotka koskevat laajemmin tiettyä lainsäädäntöalaa. 

Tällaisia laajempia lainsäädäntöalaa koskevia selvityksiä ovat (ryhmä I):

- asuminen (ympäristöministeriö)
- elintarvikelainsäädäntö (maa- ja metsätalousministeriö)
- liikennesektorin lainsäädäntö (liikenne- ja viestintäministeriö)
- maatalouden kansallinen tuki (maa- ja metsätalousministeriö)
- ohjesääntöiset elinkeinot (kauppa- ja teollisuusministeriö)
- pelastustoimilainsäädäntö (sisäasiainministeriö)
- rahoitusmarkkinalainsäädäntö (valtiovarainministeriö)
- rakentaminen (ympäristöministeriö)
-  sosiaalihuoltoa ja terveyspalveluja koskeva lainsäädäntö (sosiaali- ja terveys-

ministeriö)
- sosiaalivakuutus (sosiaali- ja terveysministeriö)
- teollisoikeudet (kauppa- ja teollisuusministeriö)
- tilinpäätös- ja tilintarkastuslainsäädäntö (kauppa- ja teollisuusministeriö)
- työelämän tietosuoja (työministeriö)
- työvoimapoliittinen lainsäädäntö (työministeriö)
- valtion taloutta koskeva lainsäädäntö (valtiovarainministeriö)
- viestintämarkkinalainsäädäntö (liikenne- ja viestintäministeriö)
- yhteisöjä koskeva lainsäädäntö (oikeusministeriö)
- yksityistä turvallisuusalaa koskeva lainsäädäntö (sisäasiainministeriö)
- ympäristönsuojelulainsäädäntö (ympäristöministeriö)
- ympäristöterveydenhuolto (sosiaali- ja terveysministeriö).

Eräillä edellä mainituista selvityksistä on liittymiä myös muiden ministeriöiden val-
misteluvastuuseen kuuluvaan lainsäädäntöön. Esimerkiksi elintarvikelainsäädän-
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nöllä on liittymää sekä sosiaali- ja terveysministeriön että kauppa- ja teollisuusmi-
nisteriön hallinnonalaan kuuluvaan lainsäädäntöön. Työvoimapoliittisella lainsää-
dännöllä puolestaan on horisontaalisia liittymiä esimerkiksi eläkkeisiin ja erilaisiin 
etuuksiin, joiden valmisteluvastuu kuuluu pääosin sosiaali- ja terveysministeri-
ölle. Vastaavasti ympäristönterveydenhuollon lainsäädännöllä on yhtymäkohtia 
esimerkiksi ympäristöministeriön valmisteluvastuulle kuuluvaan lainsäädäntöön. 
Selvityksissä tuotiin esille erityisesti tukilainsäädännön osalta liittymät verolain-
säädäntöön ja perustamissopimuksen mukaiseen valtiontukivalvontaan. 

Seuraavissa selvityksissä (ryhmä II) on kysymys lähinnä yhden lain valmistelusta 
ja sisällöllisestä kehityksestä:

- kiinteistönmuodostamislainsäädäntö (maa- ja metsätalousministeriö)
- tekijänoikeuslainsäädäntö (opetusministeriö)
- alueiden kehittämislainsäädäntö (sisäasiainministeriö)
- alueiden käyttöä koskeva lainsäädäntö (ympäristöministeriö)
- ammattikorkeakoululainsäädäntö (opetusministeriö)
-  EY:n yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpano (maa- ja metsätalousministeriö)
- hallintomenettelylainsäädäntö (oikeusministeriö)
- henkilötietolainsäädäntö (oikeusministeriö)
- kilpailulainsäädäntö (kauppa- ja teollisuusministeriö)
- kunnallista eläketurvaa koskeva lainsäädäntö (sisäasiainministeriö)
- luonnonsuojelulainsäädäntö (ympäristöministeriö)
- nuorisolainsäädäntö (opetusministeriö)
- ortodoksista kirkkoa koskeva lainsäädäntö (opetusministeriö)
- sähkömarkkinalainsäädäntö (kauppa- ja teollisuusministeriö)
- työaikalainsäädäntö (työministeriö)
- työsuojelulainsäädäntö (työministeriö)
- ulkomaalaislainsäädäntö (sisäasiainministeriö)
- ulosottolainsäädäntö (oikeusministeriö)
- valtioneuvostoa koskeva lainsäädäntö (valtioneuvoston kanslia)
- yksityismetsätalouden rahoitus (maa- ja metsätalousministeriö).

Ministeriöt toimittivat selvityksensä yleensä siten muotoiltuna, että ne etenivät 
edellä kohdassa 1 tarkoitettujen pääkysymysten mukaisesti. Tämän vuoksi vasta-
ukset ovat suhteellisen hyvin vertailtavissa. 

Selkeimmin vastaukset eroavat siinä suhteessa, että useista vastauksista puuttuu 
tiedot hankkeen valmistelusta. Myöskään kysymyskohtaan 7 ei ole vastattu kovin 
monessa selvityksessä. Tämän vuoksi selvityksistä tehdyssä yhteenvedossa on 
käytetty seuraavia otsikoita:

1. Yleiset kehitystekijät
2. Muutokset viranomaistoiminnassa
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3. Yleis- ja erityislainsäädännön suhde
4. Sopeutuminen muuhun lainsäädäntökehitykseen
5. Yhteisön oikeuden vaikutus
6. Vaikutus kilpailukykyyn ja hyvinvointiin

Vastausten osittaisen tarkkuusvaihtelun vuoksi esitetyt tiedot valmisteluproses-
sista on sisällytetty otsikon 1 (Yleiset kehitystekijät) alle ilman omaa alaotsikkoa. 
Mainittuun otsikkopäätasoon kuuluvat myös kyselyssä otsikon 7 alla esitetyt kom-
mentit muista muutostekijöistä. 

Yhteenvedossa vastauksia on jonkin verran lyhennetty kielellisistä syistä, minkä li-
säksi vastausten osioita on sijoitettu yhteenvetoon osittain alkuperäisestä tekstis-
tä poikkeavassa järjestyksessä. Näin menetellen on pyritty siihen, että vastaukset 
kohdistuisivat samoihin kysymyskokonaisuuksiin. Yhteenvedossa on jonkin verran 
käytetty myös viittaustekniikkaa, jolla samoin on pyritty lyhentämään alkuperäisiä 
tekstejä. 

Yhteenvedon alaviitteissä on esitetty pääosin selvityksissä esitettyjä tarkempia ja 
yksityiskohtaisempia tietoja. Koska selvitykset on tehty vuoden 2005 loppupuo-
lella, selvityksissä viitataan eräiltä osin eduskunnassa tuolloin käsiteltävinä ollei-
siin hallituksen esityksiin. Yhteenvedossa näitä tietoja on tarkistettu ja päivitetty. 
Tekstimuutokset on esitetty alaviitteissä (yleensä silloin, kun hallituksen esityksen 
käsittely on edelleenkin kesken tai vaihtoehtoisesti päättynyt) tai itse leipäteks-
tissä, jos hallituksen esityksen hyväksyminen on johtanut huomioon otettaviin 
lainsäädäntömuutoksiin. 

Ryhmässä II on useita sellaisia lainsäädäntölohkoja, joihin kuuluvilla laeilla on laa-
ja horisontaalinen vaikutus muiden hallinnonalojen sääntelyyn (esimerkiksi hallin-
tolaki ja henkilötietolaki; myös kilpailunrajoituslainsäädännöllä voitaneen katsoa 
olevan laaja horisontaalinen vaikutus). 

Ryhmään II kuuluvissa selvityksissä on merkittävässä määrin kysymys sellaises-
ta lainsäädännöstä, joka sääntelee yksinomaisella tavalla tiettyjä toimintoja tai 
oikeuskysymyksiä. Osassa lainsäädäntölohkoja on kysymys soveltamisalaltaan 
hyvin laajasta laista (esimerkiksi ulkomaalaislainsäädäntö, ulosottolainsäädäntö, 
kiinteistönmuodostamislainsäädäntö, luonnonsuojelulainsäädäntö), osassa puo-
lestaan kysymys on suppeammasta sääntelykokonaisuudesta (esimerkiksi orto-
doksista kirkkoa koskeva lainsäädäntö, ammattikorkeakoululainsäädäntö). 

Ryhmiin I ja II kuuluu useita lainsäädäntölohkoja, joissa viime vuosien lainsäädän-
tökehityksessä on ollut kysymys aikaisemmin useampaan lakiin jakautuneen lain-
säädännön kodifi oinnista muun uudistustyön yhteydessä (esimerkiksi hallintolaki, 
kiinteistönmuodostamislaki, elintarvikelaki, ympäristönsuojelulaki). 
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Kiinteistönmuodostamislain kodifi ointia voidaan pitää esimerkkinä lähinnä kansal-
lisista tarpeista johtuneesta kodifi oinnista ja uudistamisesta. Tuossa hankkeessa 
uudistamista perusteltiin tarpeella yhtenäistää, yksinkertaistaa ja nopeuttaa kiin-
teistötoimituksia sekä tarpeilla ylipäätään parantaa palvelua ja alentaa toimitus-
kustannuksia. 

Elintarvikelain ja ympäristönsuojelulain osalta kysymys on puolestaan ollut pitkälti 
yhteisön oikeuden vaatimuksiin ja kehitykseen perustuvasta kodifointityöstä, jos-
sa samalla on jouduttu käymään läpi lainsäädäntöön perustuslaista kohdistuvia 
vaatimuksia.

   Näissä kahdessa hankkeessa kansallinen säädösympäristö on ollut hy-
vin erilaista, koska elintarvikelainsäädäntö on ollut puitelainsäädännön 
luontoista yksityiskohtaisine ja monilukuisine alempiasteisine säädök-
sineen. Ympäristönsuojelulainsäädännössä kansallinen sääntelyperinne 
on perustunut jo aikaisemmin pääosin laintasoiseen sääntelyyn. 

   Yhteisön oikeuden vaikutuksenkin osalta sääntelyhankkeissa on selvää 
eroa, sillä ympäristönsuojelulain osalta yhteisön sekundäärioikeus pe-
rustuu pääosin direktiiveihin, jotka jättävät suhteellisesti runsaammin 
kansallista sääntelyvaraa kuin yhteisön hyvin yksityiskohtainen ja run-
sas, tällä hetkellä pääosin asetustasoinen elintarvikkeiden turvallisuutta 
ja laatuvaatimuksia koskeva säännöstö. 

   Eroa on tasoittanut käytännössä se, että elintarvikkeita koskeva yhtei-
sön sekundäärilainsäädäntö edellyttää asetustasostaan huolimatta kan-
sallista sääntelyä. Koska sekundäärilainsäädäntöä on muutettu direktii-
veistä asetuksiksi nopeassa aikataulussa,  asetustasoisten säännösten 
sisältö on jäänyt pitkälti vastaamaan aikaisempien direktiivien mukaista 
sääntelyä. 

   Yhteinen piirre molemmissa hankkeissa lienee erityisesti valvonnan 
tehostuminen. Valvontakäytänteissä yhteisön oikeus jättää kuitenkin 
erilaisia kansallisia mahdollisuuksia ympäristönsuojelun alueella kuin 
elintarvikelainsäädännössä jo toimintojen erilainen luonne huomioon 
ottaen. Ympäristönsuojelussa keskeinen valvonnallinen keino on toi-
mintojen etukäteinen luvanvaraistaminen, elintarvikelainsäädännös-
sä puolestaan omavalvonta, ilmoittamismenettelyt, jossain määrin lu-
vanvaraistaminen ja näihin yhdistyvät jälkikäteiset valvontamenettelyt. 
Sekundäärilainsäädännön tasolla ympäristönsuojelulainsäädäntö pe-
rustuu selkeämmin etukäteisvalvontaan. Kansallista ympäristönsuojelu-
lainsäädäntöämme voidaan luonnehtia etukäteisvalvontapainotteiseksi.     
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Yhteenvetona voidaan todeta, että selvitetyt lohkot kuvaavat varsin laajoja lain-
säädäntöjä, joissa on tapahtunut viimeisen kymmenen vuoden aikana merkittä-
vää uudistustyötä eri syistä. Useimmissa vastauksissa on kysymys kokonaisuudis-
tuksen kohteena olleesta lainsäädännöstä tai lainsäädännöstä, jossa on tehty niin 
merkittäviä osittaisuudistuksia, että niitä voidaan hyvin luonnehtia vaikutuksiltaan 
ja merkittävyydeltään kokonaisuudistuksiin (esimerkiksi sähkömarkkinalaki, ulos-
ottolaki).

Pääasialliset syyt lainsäädännön kokonaisuudistuksiin ovat perustuslaista ja yhtei-
sön oikeudesta johdettavissa olevia. Yhdessä nämä muutostekijät saattavat mer-
kitä sitä, että lainsäädännön uudistamiseen ryhdytään nopeammin kuin vastaa-
vassa tilanteessa, jossa muutostarpeet ovat pääosin vain kansallisia. Esimerkiksi 
ympäristöministeriön selvityksessä on todettu, että ympäristönsuojelulain kodi-
fi ointi ei olisi ollut mahdollista näin nopeasti ilman yhteisön oikeuden mukaisia 
muutostarpeita. 

Tätä käsitystä yhteisön lainsäädännön täytäntöönpanotehtävien jonkinlaisesta 
preferenssistä tukee sosiaali- ja terveysministeriön esittämä selvitys sosiaali- ja 
terveydenhuollon lainsäädännön kehityksestä. Tuosta selvityksestä voidaan pää-
tellä, että tällä alueella lainsäädännön uudistustyö on ollut hitaampaa ja että uu-
distusten kattavuus esimerkiksi suhteessa perusoikeuksiin on vähäisempää kuin 
muilla hallinnonaloilla. Lainsäädäntöalueella yhteisön oikeuden vaikutukset ovat 
vähäisempiä ja välillisempiä kuin eräillä muilla lainsäädäntöalueilla. 

Toisaalta voidaan todeta, että sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntö on erit-
täin perusoikeusintensiivistä. Tällaisella lainsäädäntöalueella lainsäädännön sisäl-
lön määrittely perusoikeuksien toteuttamisen, rajoittamisen ja keskinäisen vuo-
rovaikutuksen kannalta onnistuneella tavalla on erittäin vaikea ja vaativa lainsää-
däntötehtävä. 

Erityisesti ympäristöministeriön vastauksista voidaan lisäksi päätellä, että pe-
rusoikeusuudistuksen jälkeen ennen perustuslain voimaantuloa tapahtuneessa 
lainvalmistelussa on vasta jälkikäteen havaittu puutteita nimenomaan suhteessa 
perusoikeuksiin. Selityksenä tälle lienee se, että perustuslakivaliokunnan lausun-
tokäytäntö on kehittyvää ja että lainsäädännön valmisteluvaiheessa käsitykset pe-
rustuslain vaatimuksista eivät ole olleet riittävän tarkkoja tai oikeasuuntaisia.

Varhaisessa vaiheessa so. vuoden 1995 jälkeen tehdyissä lainsäädäntöuudistuk-
sissa saattaa siten olla piilevää muutostarvetta erityisesti suhteessa perusoike-
ussääntelyyn. Tällaista piilevää muutostarvetta syntyy luonnollisesti myös yhtei-
sön oikeuden tulkintavaikutuksesta ja muusta soveltamiskäytännöstä sekä jossain 
määrin prosessuaalisten perusoikeuksien osalta ihmisoikeustuomioistuimen tul-
kintakäytännöstä.  
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Kodifi ointia on tapahtunut molemmissa ryhmissä (ryhmät I ja II) myös suhteessa 
aikaisempaan alemmantasoiseen sääntelyyn. Perustuslain vaikutuksesta keskeisin 
toteutettu muutos useimmissa säädöshankkeissa on ollut säädöstason tarkistami-
nen vastaamaan perustuslain perusoikeussäännösten lakivarauksia ja perustus-
lain 80 §:n 1 momentin vaatimuksia. 

Merkittävimmät liittymät kaikilla edellä mainituilla lainsäädäntölohkoilla on oikeus-
ministeriön valmisteluvastuuseen kuuluvaan lainsäädäntöön. Nämä liittyvät kos-
kevat perustuslakia, erityisesti perusoikeussääntelyä, hallintolakia, viranomaisten 
toiminnan julkisuudesta annettua lakia, henkilötietolakia, hallintolainkäyttölakia, 
rikoslakia ja yleisten tuomioistuinten prosessilainsäädäntöä. Myös valtiovarainmi-
nisteriön valmisteluvastuulle kuuluvalla valtionavustuslainsäädännöllä on merki-
tystä useissa edellä mainituissa lainsäädäntölohkoissa erityislainsäädäntöä täy-
dentävänä yleislainsäädäntönä.

Useilla selvityksissä tarkoitetuilla lainsäädäntölohkoilla on liittymiä kunnallisten vi-
ranomaisten toimintaan ja tätä kautta kuntalakiin. Kuntalakia ei kuitenkaan selvi-
tyksissä ole erikseen mainittu kysyttäessä erityisesti yleis- ja erityislainsäädännön 
välisissä suhteissa tapahtuneita muutoksia tai sopeutumista muuhun lainsäädän-
tökehitykseen. Kuntalakia koskevien mainintojen puuttumista voitaneen tulkita 
ensisijaisesti niin, että kuntalain mukaiset mahdollisuudet järjestää kunnan eri-
tyistoimialaan kuuluvia tehtäviä ovat vastanneet hyvin erilaisia järjestämistarpei-
ta. Toisaalta lainvalmistelussa lienee kohtalaisen selvää, mitä perustuslaki edellyt-
tää säädettäessä kunnille uusia tehtäviä.   

   Kuntakentän vireillä oleva uudistustyö tullee merkitsemään lähitulevai-
suudessa useissa nyt esitetyissä lainsäädäntölohkoissa muutostarpeita, 
kun viranomaistoimintoja joko siirretään suhteessa valtio-kunta tai kunta-
valtio taikka kunnallisten viranomaistehtävien järjestämistapa muutoin 
muuttuu.

Merkille pantavaa on myös se seikka, että vastauksissa ei ole lainkaan nostettu 
esiin kysymystä ihmisoikeustuomioistuimen tulkintakäytännön merkitystä. Tällä 
tulkintakäytännöllä on kuitenkin ollut käytännössä varsin paljon vaikutusta esimer-
kiksi ulkomaalaislainsäädännön valmisteluun. Ulkomaalaislainsäädännön muutok-
sia koskeneissa hallituksen esityksissä ihmisoikeustuomioistuimen tulkintakäytän-
töä selostetaan varsin usein, mikä on myös heijastunut perustuslakivaliokunnan 
tulkintakannonottoihin.2  

Ihmisoikeustuomioistuimen tulkintakäytännöllä on merkitystä myös useilla sosi-
aali- ja terveydenhuollon lainsäädäntölohkoilla (esimerkiksi hallinnollisia vapau-

2 Jukka Viljanen, Euroopan ihmisoikeussopimus perustuslakivaliokunnan tulkintakäytännössä s. 465–
520 teoksessa Oikeustiede – Jurisprudentia, Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen vuosikirja 2005). 
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denriistoja koskeva tulkintakäytäntö). Omaisuudensuojan sääntelyn kautta tulkin-
takäytännöllä on merkitystä esimerkiksi maankäyttö- ja rakennuslainsäädännön 
ja luonnonsuojelulainsäädännön valmistelussa. Ulosottolainsäädännön kannalta 
relevantit ihmisoikeusliittymät ovat omaisuudensuoja ja oikeudenkäynnin koko-
naiskestoon laskettava täytäntöönpanovaiheen pituus. 

Syy mainintojen ja pohdintojen puuttumiseen voi sinänsä olla itse selvityspyyn-
nössä, jossa ihmisoikeussopimusta ja ihmisoikeustuomioistuimen tulkintakäytän-
nön merkitystä ei ole erikseen mainittu pääotsikoiden alla olevissa apukysymyk-
sissä lainsäädännön eräänä muutostekijänä. 

Omaehtoisten mainintojen puuttumisesta voitaneen kuitenkin tehdä se johtopää-
tös, että ihmisoikeustuomioistuimen tulkintakäytäntöä ei koeta kovin merkittä-
väksi vaikutustekijäksi. Oikeuskäytännön merkittävyyden arvioinnilla on ilmeistä 
yhteyttä siihen, että oikeuskäytäntöä ei voida pitää Suomessa kovin tunnettuna, 
vaikka tuomioistuinkäytännössä viittaukset ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisui-
hin ovatkin yleistyneet.3 

3. Muutostekijänä perustuslaki

Lähes kaikissa vastauksissa 4 on kiinnitetty huomiota perustuslaista aiheutuneisiin 
lainvalmistelutarpeisiin. Nämä tarpeet on yleensä kiteytetty seuraaviin seikkoihin:
 •  säädöstason nouseminen (perustuslain 80 §:n 1 momentti, joka edel-

lyttää oikeuksien ja velvollisuuksien perusteista säädettäväksi lailla)
 • valtuutussäännökset (perustuslain 80 §:n 1 ja 2 momentti)
 •  julkisten hallintotehtävien lisäsäätelytarpeet (perustuslain 124 §:ssä 

tarkoitetut oikeussuojatakeet)
 • eri perusoikeuksien tarkentaminen ja rajoittaminen.

3 Tuomas Ojasen mukaan korkeimman oikeuden ratkaisukäytännössä ihmisoikeustuomioistuimen 
ratkaisuja käytetään monipuolisemmin ja yksityiskohtaisemmin kuin korkeimman hallinto-oikeu-
den ratkaisukäytännössä (LM 2005 s. 1214–1220). Ojasen esittämien huomioiden mukaan kor-
keimman hallinto-oikeuden ratkaisuissa puolestaan operoidaan perusoikeuksilla korkeinta oikeutta 
useammin ja monipuolisemmin. Tälle havaitulle erolle voinee olla syynä se, että hallintolainkäytös-
sä prosessuaaliset seikat eivät ole kovin merkityksellisiä. Ihmisoikeustuomioistuimen hallintolain-
käyttöä koskevassa oikeuskäytännössä tyypillisiä ratkaisuja ovat ne, jotka koskevat tuomioistui-
meen pääsyä (muutoksenhakua), tuomareiden esteellisyyttä, osapuolten kuulemista ja suullisen 
käsittelyn järjestämisvelvollisuutta. Yleisten tuomioistuinten prosessin, erityisesti rikosprosessin 
osalta, ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisut koskevat monipuolisemmin prosessin oikeudenmu-
kaisuutta. Kysymys saattanee olla siis osittain tulkintakysymysten erilaisuudesta. Korkeimman 
hallinto-oikeuden ratkaisujen perusoikeuspainotukset selittynevät puolestaan sillä, että hallinto-
oikeudellisella lainsäädännöllä on jo laajan alansa ja sääntelykohteidensa vuoksi huomattavasti 
enemmän perusoikeusliityntöjä kuin perinteisellä siviilioikeudellisella lainsäädännöllä.

4 Esimerkiksi kiinteistönmuodostamislainsäädäntöä koskevassa vastauksessa ei viitata lainkaan pe-
rustuslakiin. Laki on vuodelta 1995. Lain valmisteluvaiheiden kuvauksen perusteella lainvalmiste-
luprosessin pituus on ollut noin kaksikymmentä vuotta.
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Vastausten päähahmotelma vastaa hyvin perustuslakivaliokunnan entisen valio-
kuntaneuvoksen Jarmo Vuorisen esittämää. Vuorisen mukaan laskettaessa, mo-
nessako vuosien 2000–2004 valtiopäiville annetussa perustuslakivaliokunnan lau-
sunnossa esiintyy viittauksia perustuslain 2 luvun (6–23 §) säännöksiin, saadaan 
tällaisen viittauksen sisältävien, pykäläkohtaisesti laskettujen lausuntojen sum-
maksi hiukan yli 500. Vastaava perustuslain kaikkiin eri säännöksiin kohdistuvien 
viittausten sisältävien lausuntojen kokonaismäärä on hiukan yli 800.

   Vuorisen mukaan yksittäisistä perusoikeussäännöksistä useimmiten vii-
tattuja olivat PL 10 § yksityiselämän suojasta ja PL 21 § oikeusturvasta. 
Edelliseen oli viitattu 76 kertaa ja jälkimmäiseen 74 kertaa. Yli 50 lau-
sunnossa viitattiin PL 6 §:ään (yhdenvertaisuus), 15 §:ään (omaisuu-
densuoja) ja 18 §:ään (oikeus työhön ja elinkeinon vapaus). Eniten vii-
tattu perustuslain kohta oli kuitenkin perustuslain 80 §, johon oli viitattu 
92 lausunnossa. Hallintotehtävän antamista muulle kuin viranomaiselle 
(PL 124 §) koski 49 viittausta.5 

Selvityspyyntöön annetuista vastauksista voidaan päätellä, että säädöstasoa kos-
keva vaatimus on mielletty useassa hankkeessa hyvin teknisenä kysymyksenä. 
Ambitiotasona on siis hyvin yleisesti ollut alemmanasteisen sääntelyn siirto sellai-
senaan ylemmälle säädöstasolle. 

Kun tämän käsityksen perusteella lienee toimittu viime vuosien lainsäädäntötyös-
sä varsin laajalti, kehityskulku on ollut omiaan vähentämään oikeusjärjestyksen 
selkeyttä ja hallittavuutta. Riskit perustuslain 106 §:n soveltamiseen kasvavat sa-
malla, jos sääntely ei sisällöllisesti täytä perustuslain vaatimuksia.  

   Esimerkiksi tilinpäätös- ja tilintarkastuslainsäädännön osalta todetaan, 
että perustuslailla ei ole juurikaan vaikutusta tällä lainsäädäntölohkolla. 
Vastauksen mukaan tarkoituksena on käydä läpi tilintarkastuslain uu-
distamisen yhteydessä ”sääntelyn taso”. Tilinpäätöslainsäädännössä on 
kuitenkin kysymys joltain osin julkisten hallintotehtävien hoitamisesta 
(tilintarkastajien valvontajärjestelmä), ammatin harjoittamisen oikeu-
desta ja oikeussuojakeinoista, joissa on kysymys muustakin kuin sään-
telyn tasosta.

   Liikenne- ja viestintäministeriön vastauksessa koskien liikennesektorin 
lainsäädäntöä todetaan, että voimassa olevaa lainsäädäntöä on pyrit-
ty tarkistamaan perusoikeusuudistuksen ja perustuslain voimaantulon 

5 Jarmo Vuorinen, Perustuslakivaliokunnan laaja tehtäväkenttä s. 112 teoksessa Juhlakirja Teuvo 
Pohjolainen (toimituskunta Matti Myrsky – Perttu Vartiainen – Tarmo Miettinen, Joensuun yliopis-
ton oikeustieteellisiä julkaisuja N:o 15, Joensuu 2005).
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myötä. Substanssilainsäädäntö on kuitenkin suurelta osin edelleen läpi-
käymättä. Vastauksen mukaan kysymys on lähinnä säädöstason nosto-
tarpeesta.

   Kansallista maataloustukea koskevassa maa- ja metsätalousministeriön 
vastauksessa todetaan, että perusoikeussääntelyn vuoksi perinteinen 
yleiskirjeaineisto on tarkistettu ja muutettu asetustasoiseksi sääntelyksi. 

   Opetusministeriö toteaa ortodoksista kirkkokuntaa koskevan lain-
säädännön valmistelun osalta, että lainsäädäntöä ei ole ennen ko-
konaisuudistusta tarkasteltu systemaattisesti suhteessa perustus-
lakiin. Muutosvaatimuksia perustuslaista kohdistuu erityisesti sii-
hen, että eräistä asioista säädetään nykyisin vain asetustasoisesti. 
Asetuksenantovaltuudet ovat myös puutteellisia.

Useissa vastauksissa todetaan, että perustuslaista johtuvia muutoksia on tehty 
osittaisuudistusten yhteydessä ja siten myös osittaisuudistusten määrittämässä 
laajuudessa. 

Osittaismuutoksissa ja säädöstason muutoksissa on ilmeisenä vaarana, että lain-
säädäntöön jää hallinnossa tai lainkäytössä mahdollisesti realisoituvaa riskipoten-
tiaalia perustuslain 106 §:n laajempaan soveltamiseen. Tulkintatilanteessa lienee 
aikaisempaa helpompaa kiinnittää huomiota siihen, että samassa laissa on esi-
merkiksi perusoikeussääntelyn kannalta varsin eri tavoin muotoiltuja säännöksiä. 

Lähes tulkoon kaikissa vastauksissa arvioidaan perustuslain lainsäädännöllä aset-
tamien vaatimusten johtaneen entistä yksityiskohtaisempaan sääntelyyn. 

Vastausten perusteella lienee syytä tarkempaan analyysiin ja tutkimukseen kuin 
mitä on mahdollista tehdä tämäntyyppisen selvityksen yhteydessä. Jos kuitenkin 
otetaan huomioon, että uudesta so. perustuslain voimaan tulon jälkeen annetusta 
sääntelystä merkittävä osa on tosiasiasiassa sisällöltään identtistä aikaisemman 
alemmanasteisen sääntelyn kanssa, sääntelyn yksityiskohtaisuuden ongelmat 
saattavatkin olla vanhempaa perua. Jo aikaisemmin olemassa ollut sisältöongelma 
on siis saattanut tulla näkyväksi uudella tavalla perustuslain myötä. 

Säädöstason noston seuraukset eivät kuitenkaan riittäne selittämään vastaajien 
käsityksiä sääntelyn yksityiskohtaisuuden lisääntymisestä. Perusoikeuksien ylei-
sistä rajoittamisedellytyksistä aiheutuu sellaisenaan lainsäädännön yksityiskohtai-
suutta koskevia vaatimuksia. Selitystekijöitä yksityiskohtaisuudelle voidaan löytää 
myös valtuutussäännösten täsmällisyyttä ja tarkkarajaisuutta koskevista vaati-
muksista. 
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Edellä jaksossa 2 on mainittu, että elintarvikelainsäädännön ja ympäristönsuojelu-
lainsäädännön kodifi oinnissa on ollut kummassakin kysymys tilanteesta, jossa ko-
difi ointitarve on aiheutunut ensisijaisesti yhteisön oikeudesta. Samaan aikaan on 
kuitenkin ollut tarvetta lainsäädännön tarkistamiseen suhteessa perustuslakiin. 

Tällaisessa kodifi ointitilanteessa on yhtä aikaa läsnä kaksi lainsäädännön sisäl-
töön vaikuttavaa täsmällisyyttä ja tarkkuutta koskevaa vaatimusta. Perustuslaista 
johdettavat vaatimukset perusoikeussääntelyn täsmällisyydestä ja tarkkuudesta 
sekä perusoikeuksien yleisistä rajoittamisedellytyksistä saattavat nostaa yhteisön 
lainsäädännön täytäntöönpanotilanteessa laintasoisten säännösten määrää, jos 
riittävän täsmällisten ja tarkkarajaisten valtuutussäännösten muotoilu koetaan 
valmistelussa ongelmalliseksi tai siinä epäonnistutaan muutoin sisällöllisesti. 

Toisaalta yhteisön oikeuden viime aikainen kehityspiirre, jossa asioita jätetään 
entistä enemmän päätettäväksi myöhemmässä komitologiamenettelyssä saattaa 
antaa lainsäätäjälle aihetta eräänlaiseen varovaisuusperiaatteeseen, jossa tule-
vaa, todennäköisesti varsin teknisluonteista yksityiskohtaista sääntelyä ei uskalle-
ta jättää valtuutussäännösten varaan. 

Valtuutussäännösten muotoiluperiaatteena täsmällisyyttä ja tarkkarajaisuutta kos-
kevat vaatimukset asettavat lainsäätäjän siihen tilanteeseen, että valtuutussään-
nösten perusteella säädeltävien asiakokonaisuuksien tulisi olla tiedossa suureh-
kolla varmuudella jo eduskuntakäsittelyn aikana. Valtuutussäännöksiä ei siis voida 
yleisesti ottaen muotoilla tulevaisuudessa realisoituvia käyttötarpeita varten, jollei 
noiden käyttötarpeiden laadusta ole riittävää selvyyttä.

   Joistakin vastauksista käy varsin selvästi esille se, että lainsäädännössä 
valtuutussäännöksiä on käytetty aikaisemmin ajallisesti ja sisällöllisesti 
avoimena valtuutuksena myöhempää yhteisön oikeudellista lainsäädän-
töä tai kansainvälisten sopimusten täytäntöönpanoa varten. Esimerkiksi 
työsuojelulainsäädäntöä koskevassa työministeriön vastauksessa tode-
taan, että alemmanasteiset säännökset perustuvat vielä nykyisinkin lähes 
yksinomaan EU.n direktiiveihin. Vastauksen mukaan aikaisemmin alem-
manasteinen sääntely perustui muun ohella ILO:n yleissopimuksiin.  

Valtuutussäännösten täsmällisyys- ja tarkkarajaisuusvaatimuksesta aiheutuu lain-
säädäntöön samalla yksityiskohtaisuutta, joka saattaa synnyttää varsin nopeasti 
tarvetta valtuutussäännösten uuteen täsmentämiseen tai valtuutussäännösten li-
säämiseen. Jollei tällaiseen lainvalmisteluun ryhdytä, kasvaa riski, että hallinto- ja 
tuomioistuinkäytännössä asetusten säännöksiä jätetään soveltamatta entistä suu-
remmassa määrin perustuslain 107 §:n nojalla.

Vastauksissa viranomaisten tehtäviä koskevan sääntelyn todetaan samoin muut-
tuneen yksityiskohtaisemmaksi. 
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Tähän kehitykseen lienevät vaikuttaneet useat perustuslakipohjaiset selitystekijät. 
Tällainen selitystekijä lienee esimerkiksi se, että viranomaisten tietojensaantioike-
uksia koskevat säännökset ovat lisääntyneet merkittävästi. Myös rekisterit ovat vi-
ranomaisten hoidossa, ja perustuslaista johdettavat sääntelyvaatimukset koskevat 
tätäkin tehtäväkenttää. Viranomaisilla on tarkastusoikeuksia, joiden täsmentämi-
nen on perustunut erityisesti perustuslain kotirauhan suojaa koskevaan sääntelyyn. 
Viranomaisten toiminta yhteistoiminnassa toisten kansallisten tai kansainvälisten vi-
ranomaisten kanssa edellyttää myös sääntelyä, jolla on useita perustuslakiliittymiä.
   
   Useissa vastauksissa on mainintoja viranomaisten verkottuvasta yhteis-

toiminnasta. Tällaista yhteistoimintaa on esimerkiksi kilpailunrajoitus-
lainsäädännön alueella. 

   Rahoitusmarkkinalainsäädäntöä koskevassa valtiovarainministeriön vas-
tauksessa todetaan viranomaisten toimivaltuuksien sääntelyn yksityis-
kohtaisuuden johtuvan erityisesti siitä, että direktiiveissä valvontaviran-
omaisten tehtävät määritellään hyvin tarkkarajaisesti. Samassa vasta-
uksessa kiinnitetään huomiota siihen, että sääntelytarvetta on syntynyt 
viranomaisten yhteistoiminnasta. Suomalaisella valvontaviranomaisella 
(Rahoitustarkastus) on mahdollisuuksia suorittaa valvontatoimia ul-
komailla ja ulkomaisilla valvontaviranomaisilla puolestaan Suomessa. 
Tällainen yhteistoiminta edellyttää samalla säännöksiä tietojen vaihdos-
ta viranomaisten välillä.

Vastausten perusteella ei hahmotu selvästi, millainen vaikutus perustuslain 80 §:n 
1 momentin säännöksillä oikeuksien ja velvollisuuksien sääntelyn lakitasoisuudes-
ta on ollut silloin, kun kysymys ei ole ollut aikaisemman alemmanasteisen säänte-
lyn siirrosta lakitasolle vaan uudesta sääntelystä. Ensisijaisesti vaikuttaa siltä, että 
sääntelyn yksityiskohtaisuus määräytyisi tuolloin enemmänkin perusoikeuksien 
täsmentämisen, rajoittamisen ja yhteensovittamisen seurauksena sekä valtuutus-
säännöksiä koskevana varsin vaativana kirjoitustapana. 

Yksityiskohtaisuuden syyt kaipaavat kuitenkin tarkempaa tutkimusta sekä suh-
teessa perustuslain vaatimuksiin että suhteessa lainsäädännön sisältöön kohdistu-
viin muihin vaatimuksiin. Eräillä lainsäädäntölohkoilla yksityiskohtaisuuteen voinee 
osaltaan vaikuttaa kolmikantainen valmisteluprosessi, jonka tuloksena voi syntyä 
varsin monipolvinen ja monivaikutuksinen ratkaisu. Eri lainsäädäntölohkoilla on 
mitä ilmeisemmin myös yksityiskohtaisuutta lisääviä erityispiirteitä, jotka laukea-
vat esimerkiksi lainsäädännön muutoksissa (kelpoisuusvaatimukset, eläkkeet). 

Useissa vastauksissa on kiinnitetty huomiota siihen, että rekistereistä on runsaasti 
erityislainsäädäntöä. Henkilötietojen käsittelyn osalta selitystekijänä lienee osal-
taan perustuslakivaliokunnan edellyttämä lainsäädäntökäytäntö, jossa joudutaan 
määrittämään useita rekistereiden sisältöä ja käyttöä koskevia seikkoja yleensä 
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erityislainsäädännössä. Julkisuuslaista aiheutuu puolestaan, että viranomaisten 
tiedonsaantioikeudet jäävät määrittymään erityislainsäädännössä. Kumpikin lain-
säädäntöalue on voimakkaasti perusoikeusliitännäinen. 

Eräissä vastauksissa kiinnitetään huomiota siihen, että sääntelyn yksityiskoh-
taisuus liittyy sääntelykohteen teknisyyteen tai tekniseen kehitykseen. Toisaalta 
eräissä vastauksissa korostetaan kehityssuuntauksena sitä, että teknisessäkin ym-
päristössä voidaan siirtyä tekniikkaneutraaliin sääntelyyn (viimeksi mainitusta esi-
merkkinä liikenne- ja viestintäministeriön viestintämarkkinalainsäädäntöä koskeva 
vastaus).6  

Niissä vastauksissa, joissa sääntelyalueen tekninen kehitys on nostettu esille, tode-
taan varsin yleisesti, että sääntelyn yksityiskohtaisuus perustuu pääosin yhteisön 
lainsäädännön yksityiskohtaisuuteen. Tästä voitaneen päätellä, että kotimaisessa 
lainvalmistelussa olisi saattanut olla yhteisön lainsäädäntöä enemmän valmiuksia 
säännellä teknisen ympäristön tai välineen sijasta itse oikeudellista ongelmaa.   

Sääntelyn yksityiskohtaisuuteen saattaa vaikuttaa sekin, että yhteisön oikeudessa 
käytetään sääntelyvälineitä, joilla ei ole kansallista perustuslain tunnustamaan vas-
tinparia. Tämä koskee erityisesti erilaisia suunnitelmia. Kuten ympäristöministeriön 
vastauksessa ympäristönsuojelulain osalta on todettu, suunnitelmainstrumentteja 
on vaikea istuttaa kansalliseen perinteiseen sääntelyrakenteeseen. Valmistelussa 
voi vallita pitkään epäselvyys siitä,  tuleeko esimerkiksi käyttää valtioneuvoston 
periaatepäätöstä, jonkinasteista sitovaa ohjelmaa, hallintopäätöstä vaiko normi-
päätöstä (esimerkkinä päästökaupan kansallinen alkujako). Epätavanomaisten 
järjestelyjen vuoksi lainsäädännössä joudutaan ensiksi määrittämään tuon järjes-
telyn käyttöedellytykset ja vaikutukset. 

Vastaava koskee myös ympäristönsuojelun alalla käytettäviä sopimismahdollisuuk-
sia. Eurooppalaiset valtiosäännöt rajoittavat eri tavoin tällaisten välineiden käyt-
tämistä ja käyttöönottoa (esimerkiksi toiminnanharjoittajien mahdollisuudet sopia 
keskenään alaa koskevista päästövaatimuksista ja niiden toteuttamistavasta).

Ympäristöministeriön, kauppa- ja teollisuusministeriön ja liikenne- ja viestintä-
ministeriön vastauksissa kiinnitetään huomiota standardisoinnin lisääntyneeseen 
käyttöön, mikä osaltaan on tehnyt sääntelystä entistä yksityiskohtaisempaa. 
Standardien käyttöön näyttäisi liittyvän myös laajaa oheisohjeistuksen tarvetta. 
Ympäristöministeriön mukaan esimerkiksi rakennustuotedirektiivin liittyy 13 laajaa 
ohjekirjaa. 

6 Vastauksen perusteella tekniikkaneutraaliseksi suuntautunut yhteisön lainsäädäntö perustuu tek-
niseen kehitykseen, joka on mahdollistanut pitkälle menevän konvergenssin eri viestintävälineiden 
välillä. Tekninen kehitys voi siis olla selitys myös lainsäädännön yksinkertaistumiselle, jos oikeudel-
linen ongelma on säädeltävissä samalla tavoin käytettävästä välineestä riippumatta. 
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Sosiaali- ja terveysministeriön vastauksessa käsitellään kokeilulainsäädännön 
käyttöä. Tämän sääntelytyypin käytön kasvusta ei liene olemassa vertailukelpoista 
aikaisempaa tietoa. Voitaneen kuitenkin olettaa, että kokeilulainsäädäntöä tarvi-
taan eräillä alueilla esimerkiksi teknisen kehityksen haltuun ottamiseksi ja hyödyn-
tämiseksi (esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon alalla toteutettu ns. saumaton 
palveluketju -hanke). 

Kokeilulainsäädännölle yhteinen viime aikainen kehityspiirre lienee yleisem-
min se, että tällaisen lainsäädännön avulla pyritään etsimään esimerkiksi pal-
velujen nopeampaa saamista, helpotuksia asiointiin ja yleisemminkin nopeutta-
maan asioiden käsittelyä tai lisäämään viranomaisen toimintamahdollisuuksia. 
Kokeilulainsäädäntöä käyttämällä voidaan keskittyä itse toiminnon sääntelyyn, 
jolloin oheislainsäädäntöön mahdollisesti sisältyvät estetekijät jäävät vielä lopul-
lista lainsäädäntöratkaisua vaille. 

Kokeilulainsäädännön käytön perustuslailliseksi esteeksi voivat muodostua poik-
keamat kansalaisten yhdenvertaisesta kohtelusta. Kokeilulainsäädäntö lisää joka 
tapauksessa jonkin verran säädösmassaa.

Vastauksissa ei ole kiinnitetty huomiota siihen seikkaan, että monimutkainen 
sääntely-ympäristö synnyttää sinänsä uutta sääntelyä, jonka perusfunktio on mo-
nimutkaisen säädösympäristön hallinta. Säädösympäristön hallinta edellyttää siis 
säädöstasoisia hallintavälineitä. Lakitasolla tämä ilmiö näkyy esimerkiksi viittaus-
säännösten, soveltamisalamääritysten ja menettelysäännösten runsautena. 

Säädöstasoiset hallintavälineet antavat sinänsä hyödyllistä informaatiota muusta 
säädösympäristöstä. Toisaalta nämä hallintavälineet voivat aiheuttaa antamallaan 
informaatiolla uusia tulkintaongelmia. Tyypillinen tällainen tilanne syntyy esimer-
kiksi silloin, kun erityislainsäädännössä toistetaan tai selostetaan poikkeavalla ta-
valla vallitsevaa yleistä menettelylainsäädäntöä.  

Teknisessä mielessä tarkasteltuna runsas viittaustekniikka on altista jatkuvil-
le korjaamistarpeille. Mikäli viittaussäännökset jäävät lainmuutosten yhteydessä 
muuttamatta tai muutokset otetaan hallintaan eräänlaisella portaalitekniikalla ts. 
selostamalla jossakin muutetussa laissa, että tiettyjen muutosten jälkeen viit-
taukset tiettyyn lakiin tarkoittavat jotakin muuta lakia tai viranomainen jotakin 
muuta viranomaista, lainsäädäntöön jää runsaasti tulkinnallista epävarmuutta. 
Lainsäädännön käytettävyys kansalaisnäkökulmasta heikkenee olennaisesti, kos-
ka tiedonhakuun lainsäädännön oikeasta tilasta tarvitaan tosiasiassa juridista tul-
kintakykyä ja tietämystä.

Yhteenvetona jaksossa 3 esitetystä voidaan todeta, että selvityksen perusteella 
kuva perustuslaista lainsäädännön vaikutustekijänä muodostuu kompleksisem-
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maksi mutta samalla toisaalta tarkemmaksi kuin mitä julkisessa keskustelussa 
yleensä pidetään lähtöarvona. 

Pääasiallisin selitystekijä lainsäädännön monimutkaistumiselle perustuslain näkö-
kulmasta ei ole löydettävissä perustuslain 80 §:n vaatimuksista säätää lain tasoi-
sesti yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien perusteista, vaan eräänlaisista yhteis-
vaikutuksista. Tosiasiassa lainsäädäntöön lienee tuotu mittavassa määrin aikai-
sempaa jo voimassa ollutta normiaineistoa, jossa laintasoisuuden perustuslaillinen 
peruste on oikeammin jokin muu perustuslain säännös tai säännökset kuin juuri 
80 §:n 1 momentti. Jos ja kun säädöstason tarkistus on suoritettu mekaanisesti 
nostamalla mittava määrä aikaisemmin voimassa ollutta alemmanasteista sään-
telyä lain tasolle, perustuslain nojalla suoritettu kontrolli on jäänyt tekniseksi, lä-
hinnä säädöstason kontrolliksi. Perustuslain nojalla suoritettu kontrolli ei siis ole 
toiminut lainsäädännön laadun yleisenä, vaan pistemäisenä  kontrollina.

4. Muutostekijänä yhteisön oikeus          

Vastauksissa korostetaan, että yhteisön oikeuden yksityiskohtaisuus on selkeä 
täytäntöönpanovaiheen ongelma. Sitä kysymystä, onko kansallisen sääntelyn li-
sääntyvä yksityiskohtaisuus sitten yksiselitteisesti vain yhteisön oikeuden kehityk-
sen johdannainen,  on syytä pohtia tarkkaan.

   Erilaisia selitystekijöitä kuvaa hyvin kauppa- ja teollisuusministeriön vas-
taus, joka koskee sähkömarkkinalainsäädännön kehitystä. Vastauksessa 
todetaan, että direktiivien yksityiskohtaisuuden vuoksi lainsäädännön 
selkeyden ylläpitäminen on haastavaa. Joustavien yleissäännösten si-
jasta on jouduttu turvautumaan kasuistiseen luettelotekniikkaan. Tähän 
samaan suuntaan on jouduttu kuitenkin myös kotimaisten vaikuttei-
den perusteella, kun perustuslaista aiheutuu omia täsmällisyystarpeita. 
Vastauksessa todetaan luettelotekniikkaan siirtymisen syyksi myös lain 
suhde yleiseen kilpailunrajoituslainsäädäntöön, jolloin tällä tekniikalla 
tehdään toimivaltaa koskevaa erottelua.

   Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan kansallista täytäntöönpanoa 
vaikeuttaa valmisteluasiakirjojen niukkuus. Myös kompromissit yhtei-
sön lainsäädännön valmistelussa ovat omiaan lisäämään säännösten 
vaikeaselkoisuutta ja siten vaikeuttamaan kansallista täytäntöönpanoa. 
Ministeriö kiinnittää huomiota komission virkamiesten vaihtuvuuteen ja 
asiantuntemuksen tason vaihteluun. Tämä heikentää mahdollisuuksia 
järkevään vuoropuheluun komission ja jäsenmaan edustajien kesken.

   Kauppa- ja teollisuusministeriön mukaan muun ohella teollisoikeuksia 
koskevassa yhteispäätösmenettelyssä on tavanomaista, että säädöksis-
tä päästään yhteisymmärrykseen vasta parlamentin toisessa käsitte-
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lyssä. Tavanomaista on lisäksi se, että parlamentti tekee lukuisia muu-
tosehdotuksia. Vaikuttaminen COREPER-vaiheessa on vaikeaa ja ehdo-
tusten perustelut jäävät hämäriksi. Myös vaikutusarvioinnit puuttuvat 
tästä vaiheesta. Kansallisen parlamentin informointi vaihtuvista neuvot-
telutilanteista on haastavaa, minkä vuoksi tulisi kehittää uusia joustavia 
menettelymuotoja. 

   Tilintarkastusalalla säädösten yksityiskohtaisuus on kasvanut huomat-
tavasti, koska yhteisön lainsäädäntö tukeutuu standardeihin ja anglo-
amerikkalaiseen kasuistiseen sääntelyperinteeseen. Kokonaisuudesta 
on tullut vaikeasti hallittava ja monikerroksellinen. Kun yhteisön lain-
säädännön ja sitä kautta kansallisen lainsäädännön osaksi otetaan kan-
sainvälisiä standardeja, syntyy ”vallan uusjako”. Jäsenvaltioiden vaiku-
tusmahdollisuudet kaventuvat olennaisesti. 

   Sekä tilintarkastuksen että tilinpäätöksen osalta yhteisön lainsää-
dännössä käytetään lisäksi kohtuullisen laajasti komitologiamenet-
telyä, minkä etuina voidaan sinänsä pitää nopeutta ja joustavuutta. 
Lainsäädäntövallan delegoinnin pitäisi samaan aikaan olla tarkkarajais-
ta ja joka kerta hyvin perusteltua. 

   Kauppa- ja teollisuusministeriö sekä valtiovarainministeriö viittaavat ns. 
valvojienkomiteoiden laajentuneeseen käyttöön, millä on vaikutuksia 
lainsäädännön yksityiskohtaisuuden lisäksi siihen, millä tavoin valmiste-
luprosessissa otetaan huomioon kansallisia sääntelytarpeita ja kansal-
lista oikeusjärjestystä. 

   Oikeusministeriön henkilötietolainsäädäntöä koskevassa vastaukses-
sa todetaan eräältä osin päinvastainen kehityskulku, jossa kansallisen 
sääntelyn lisääntymiseen ja tihentymiseen on johtanut direktiivin yksi-
tyiskohtaisuuden sijasta sen laajasta soveltamisalasta.

   Vuonna 1995 annettu henkilötietodirektiivi rakentuu aikaisemmasta 
poiketen henkilötietojen käsittelyyn. Direktiivissä henkilötietojen käsit-
telyllä on erittäin laaja merkityssisältö, mikä on johtanut kansallisessa 
lainsäädännössä abstraktiotason kohoamiseen. Lain soveltamisalaan 
kuuluu lähtökohtaisesti kaikki luonnollisia henkilöitä koskevat tiedot 
riippumatta siitä, liittyvätkö nämä tiedot henkilöön yksityishenkilönä, 
julkisessa tehtävässä tai muussa julkisessa roolissa. Aikaisemmin henki-
lötietolaissa yksityishenkilön rooliin liittyneet henkilötiedot voitiin rajata 
lain soveltamisalan ulkopuolelle. 

   Oikeusministeriön arvion mukaan tämä soveltamisalan laajennus on 
kiihdyttänyt osaltaan henkilötietojen suojaa koskevien erityissäännös-
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ten kasvua yksityissektorilla. Erityissäännöksiä on joko annettu tai niitä 
suunnitellaan työelämään liittyvissä asioissa, sähköisessä viestinnässä 
sekä luottotietotoiminnassa. 

   Ministeriö toteaa perusoikeussääntelyn samoin vaikuttaneen erityissää-
dösten runsauteen ja yksityiskohtaisuuteen. Ministeriö korostaa, että 
merkitystä on myös sillä, millä tavoin eri ministeriöiden valmistelijat 
suhtautuvat henkilötietolakiin yleislakina ja minkälaisin periaattein oi-
keusministeriö harjoittaa lainvalmistelun ohjausta esimerkiksi lausunto-
menettelyssä.

   Valtiovarainministeriö arvioi kriittisesti ns. Lamfalussy-mallia arvopape-
rimarkkinasääntelyn valmistelussa. Mallin tasolla 1 tuotetut puitedirek-
tiivit eivät ole onnistuneita. Esimerkiksi rahoitusvälineiden markkinoista 
annettu direktiivi on yli 100 sivua laaja sisältäen yli 70 artiklaa, joissa 
kaikkiaan 17 artiklassa annetaan komissiolle valtuus antaa lisäsääntelyä 
komitologiamenettelyssä. Luottolaitosdirektiivin uudistukseen sisältyvä 
vakavaraisuusuudistus käsittää yli 100 uutta tai merkittävästi muutettua 
artiklaa. Uudistukseen liittyy lisäksi yli 200 sivua uusia, pääosin sinän-
sä teknisiä, mutta taloudellisilta yhteisvaikutuksiltaan hyvin merkittäviä 
liitteitä. 

 
Vastauksissa kiinnitetään huomiota myös yhteisön oikeuden välineistä aiheutuviin 
täytäntöönpano-ongelmiin. Viimeksi mainittu voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että 
harmonisoivaksi tarkoitetussa yhteisön lainsäädännössä on kuitenkin jätetty valin-
tamahdollisuuksia jäsenmaille tai että suoraan sovellettavaksi tarkoitettu yhteisön 
säädösväline edellyttää tosiasiassa täydentävää kansallista sääntelyä, jotta sään-
nökset olisivat ylipäätään sovellettavissa. 

   Jonkinlaisena välineellisenä ongelmana voitaneen pitää eräillä oikeu-
denaloilla sitä, että yhteisön lainsäädännöllä on voimakkaita kiinnikkei-
tä samanaikaisesti kansainvälisiin sopimuksiin. Tällaisia kiinnikkeitä on 
esimerkiksi ympäristöministeriön ja opetusministeriön vastauksissa tar-
koitetuilla oikeudenaloilla (ympäristönsuojelu, luonnonsuojelu, teollis-
oikeudet, tekijänoikeudet). Ympäristöministeriö toteaa vastauksessaan 
toimivaltakysymysten aiheuttavan lisätyötä, koska ympäristönsuojelun 
alan kansainväliset sopimukset kuuluvat pääosin EU:n ja sen jäsenval-
tioiden jaettuun toimivaltaan sekasopimuksina.

   Eräissä vastauksissa todetaan kansainvälisten sopimusten valmistelun 
siirtymisen kunkin ministeriön hallinnonalalle aiheuttaneen huomatta-
vasti lisätyötä.  
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Yhteisön oikeudessa käytetyt säädösvälineet saattavat sisältää soft law -element-
tejä, jolloin ongelmaksi muodostuu tällaisen säädösvälineen sijoittaminen kansal-
liseen säädösympäristöön ja sen rinnastus johonkin kansallisesti käytössä olevaan 
välineeseen. Tällaisia vaikutuksia ovat nostaneet esille esimerkiksi ympäristömi-
nisteriö ja kauppa- ja teollisuusministeriö.

Yhteisön oikeuden vaikutuksena nähdään samoin useissa vastauksissa sääntelyn 
ulottuminen aikaisemmin sääntelemättömälle alueelle. Esimerkkeinä mainitaan 
muun ohella geenitekniikka. Työministeriön vastauksessa, joka koskee työsuojelu-
lainsäädäntöä, tuodaan esille, että direktiivien myötä yksityiskohtaisen sääntelyn 
piirin ovat uusina asioina tulleet biologiset tekijät, näyttöpäätetyö, raskaat nostot 
ja tärinä. 

Kysymys lienee kuitenkin pitkälti siitä, että sääntelyn piiriin tulee tieteellisen ja 
teknisen kehityksen sekä elämäntavan muutosten vuoksi uusia ongelma-alueita. 
Sääntelemättömyys-säänneltävyys -kehityksessä eteneminen perustunee pääosin 
aitoon tarpeeseen ratkaista oikeusongelmia.

   Eduskunnan oikeusasiamiehen selvityksessä todetaan, että julkinen hal-
linto toimii yhä enemmän sähköisen tiedon varassa. Kysymyksessä on 
merkittävä hallinnon muutos, jossa oikeusturvanäkökohtia ei ole otet-
tu riittävästi huomioon. Laillisuusvalvonnan tila kapenee viranomaisten 
tilatessa sopimuspohjaisesti tietojenkäsittely- ja tietoverkkopalveluja 
alan yrityksiltä. Tämän sopimussuhteen ulkopuolella oleva kansalainen 
ei yleensä saa korvausta vahingoista tai virheistä ainakaan yritykseltä. 
Viranomainen voi puolestaan itse vedota siihen, että se on menetellyt 
tavanomaisen huolellisesti valitessaan palveluntarjoajaa. Järjestelyjen 
pettäessä asiakkaat voivat jäädä vailla oikeussuojaa.

   Opetusministeriö toteaa, että tekijänoikeuden sääntelystä on tullut en-
tistä kiinnostavampaa kansallisesti ja kansainvälisesti. Kehitys on kulke-
nut tavaroihin ja aineellisiin perushyödykkeisiin pohjautuvasta yhteis-
kunnasta palveluja ja aineettomia arvoja tuottavaan suuntaan. Tiedon 
merkitys on lisääntynyt, mitä kehityskulkua teknologinen kehitys on no-
peuttanut. 

  
   Sisäasiainministeriön mainitsema esimerkki uusista sääntelyalueista on 

liikenteenharjoittajiin kohdistettavat hallinnolliset sanktiot. Sanktioinnilla 
pyritään siihen, että liikenteenharjoittajat omalta osaltaan huolehtisivat 
siitä, että he eivät kuljeta ilman matkustusasiakirjaa tai väärennetyin 
matkustusasiakirjoin liikkuvia turvapaikan hakijoita. 

Seuraamusjärjestelmää koskevissa vastauksissa tuodaan yleisesti esille, että seu-
raamusjärjestelmässä on entistä enemmän hallinnollisia sanktioita. Tämä lienee, 
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vaikka yleensä tätä näkökulmaa ei vastauksissa korosteta, eräs yhteisön oikeuden 
merkittävimpiä vaikutus- ja kehityspiirteitä. Yhteisön tasoisen rikosoikeudellisen 
sääntelyn toimivaltaesteet ovat johtaneet seuraamusjärjestelmässä selvähköön 
siirtymään rikosoikeudesta hallinto-oikeudelliseen järjestelmään. Viimeaikaisen 
yhteisön tuomioistuimen ratkaisukäytännön perusteella sanktiojärjestelmä saat-
taa kuitenkin muuttua uudella tavalla rikosoikeudelliseksi ja samalla kansalliselle 
lainsäätäjälle vähemmän sääntelyvaltaa jättäväksi. 

Oikeussuojan turvaamismielessä siirtymää hallinnolliseen sanktiointiin tasoittaa 
ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytäntö, jossa syyteasioita tulkitaan autono-
misesti. Ihmisoikeustuomioistuimen vakiintuneessa oikeuskäytännössä hallinnolli-
set sanktiot rinnastuvat käsittelyvaatimuksiltaan syyteasioihin. Tätä rinnastusta ei 
puolestaan ole toteutettu kansallisessa lainsäädännössä, mihin valtiovarainminis-
teriö on vastauksessaan kiinnittänyt huomiota. 

Yhteisön oikeuden vaikutuksena todetaan useassa vastauksessa se, että kansal-
linen lainsäädäntö on muuttunut valvontapainotteiseksi. Valvontapainotteisuus ei 
kuitenkaan välttämättä toteudu perinteisenä viranomaisvalvontana, koska yhteisön 
lainsäädännössä on varsin paljon erilaisia valvontamekanismeja. Esimerkiksi elin-
tarvikelainsäädännössä valvonta perustuu valtakunnalliseen valvontaohjelmaan ja 
kunnallisiin valvontasuunnitelmiin. Tätä järjestelmää täydentää toiminnanharjoit-
tajien omavalvonta. Valvontaa pyritään suuntaamaan ongelmallisempiin kohteisiin, 
joten omavalvonnan hyvä järjestäminen vaikuttaa esimerkiksi valvonnan maksulli-
suuteen tai valvontakäyntien tiheyteen. Valvontajärjestelmissä on usein keskeisenä 
säädösideana riskinarviointi, jota toteutetaan muun ohella viranomaisten välisillä 
tietojensaantioikeuksilla sekä toiminnanharjoittajiin kohdistuvilla tietojen toimitta-
misvelvoitteilla. Valvonnalta edellytetään myös puolueettomuutta ja riippumatto-
muutta, mikä lisää osaltaan varsin yksityiskohtaista sääntelytarvetta.

   Sosiaali- ja terveysministeriö toteaa vastauksessaan, että yhteisön ym-
päristöterveydenhuollon valvonnan sääntely ilmentää joltakin osin epä-
luottamusta toiminnanharjoittajia kohtaan. Ministeriö toteaa, että suo-
malainen ympäristönterveydenhuolto on perustunut näkemykselle siitä, 
että vain toiminnanharjoittaja voi tehdä laadun. Lähtökohtaero johtaa 
Suomen näkökulmasta liian yksityiskohtaiseen sääntelyyn.   

Vastausten perusteella voidaan todeta, että kuva yhteisön oikeuden vaikutuksista 
muodostuu suhteellisen monipuoliseksi. Varsin usein yhteisön oikeuden vaikutus-
tekijöitä ei kuitenkaan voida erottaa puhtaasti kansallisista vaikutustekijöistä eikä 
kansainvälisistä muista vaikutustekijöistä. 

Yhteisön oikeus operoi omana oikeusjärjestyksenään pyrkien ratkaisemaan sään-
telyn yksityiskohtaisuudesta johtuvia ongelmia. EY-oikeuden näkökulmasta nämä 
ongelmanratkaisut näyttäisivät toistaiseksi olleen pitkälti ratkaisuja siihen kysy-
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mykseen, missä menettelyssä säädetään pääsäännökset tai säännökset, joista 
on saavutettavissa riittävä poliittinen yhteisymmärrys, ja missä menettelyssä tätä 
yksityiskohtaisemmat säännökset. Yhteisön oikeudessa harjoitetaan toisaalta sel-
keästi kodifi ointiin pyrkivää sääntelyä (esimerkiksi IPPC-direktiivi ja  REACH-ase-
tusehdotus).

5. Valmistelusta

Kuten jaksossa 2 on todettu, valmisteluprosessia koskevat vastaukset eivät ole 
samalla tavoin verrattavissa kuin vastaukset muihin selvityspyynnössä tarkoitet-
tuihin kysymyksiin. 

Vastauksista voidaan kuitenkin päätellä, että valmisteluprosessi on muuttunut 
ajallisesti nopeammaksi, usein pääosin suppeahkoon työryhmävalmisteluun tai 
virkamiesvalmisteluun perustuvaksi. 

Vastauksista voidaan myös päätellä, että lainvalmistelun lopputuotosten erilaisten 
esitysten ja ehdotusten kommentointi kuulemiskierroksilla on säännönmukainen 
valmisteluvaihe. Kuuleminen on vakiinnuttanut paikkansa valmisteluprosessissa, 
mutta painotus on selvästi jo valmistuneen tuotoksen kommentoinnissa. 

Vastausten perusteella vaikuttaa siltä, että etukäteistä eri ryhmien ja etutahojen kuule-
mista harjoitetaan hyvin vähän keinona kartoittaa sääntelyn muutostarpeita tai sään-
telyn vaihtoehtoja. Valmisteluprosessit alkavat siten useimmiten toimeksiannosta.  

Vastausten perusteella valmisteluprosessiin kuuluu erittäin harvoin esiselvitystä 
tai muuta vastaavaa valmisteluvaihetta. Tästä huomiosta voitaneen tehdä eräitä 
johtopäätöksiä. Jos valmisteluprosessi painottuu yhteisön oikeuden täytäntöönpa-
noon, esiselvitystä voidaan pitää tarpeettomana niukkojen lainvalmisteluprosessi-
en tuhlauksena. Tehtävänannoksi muodostuu jo sovitun tai hyväksytyn ratkaisun 
täytäntöönpano, minkä katsotaan merkitsevän vain olemassa olevan lainsäädän-
nön tarkistamista ja läpikäymistä. Toisaalta niukat resurssit saattavat estää ulko-
puolisen tutkimustoiminnan hyväksikäyttämisen, vaikka selvitystä sinänsä pidet-
täisiin tarpeellisena. Vastaavat pohdinnat voivat olla esillä myös enemmän kansal-
lisiin tarpeisiin perustuvassa lainvalmistelussa. 

Tällä ilmiöllä lienee yhteyttä siihen, että lainvalmistelijoiden ammattikunta on am-
mattimaistunut, jolloin ulkopuolisesta tieto-taidosta tai näkemyksestä ei uskota 
edes löydettävän tarvittavaa apua.  

Esiselvitysten puuttuessa vaihtoehtojen kartoittaminen jää varsinaiseen lainvalmis-
teluprosessiin, joka sinänsä voi usein olla vaiheittaisesti etenevää. Vaiheittaisessa 
prosessissa voidaan pyrkiä karsimaan eri vaihtoehtojen välillä tai korvaamaan esi-
selvittämisen puutteita. 
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Vaiheittaisuus näkyy myös valmistelijamäärän tai prosessiin osallistuvien määrän 
pienenemisenä. Valmistelu alkaa usein työryhmävalmisteluna, jonka jälkeisissä vai-
heissa keskeinen merkitys on yksittäisellä tai yksittäisillä virkamiesvalmistelijoilla. 

Vaiheittaisuus voi toimeksiannossa näkyä esimerkiksi siten, että ensi vaiheessa 
laaditaan periaatemietintö, jossa esitellään eri vaihtoehtoja ongelman ratkaisemi-
seksi. Tämän jälkeen kuulemiskierroksen jälkeen lyödään lukkoon valittu linjaus, 
jonka teknisemmät yksityiskohdat hiotaan tuossa jälkimmäisessä vaiheessa val-
miiksi hallituksen esitysluonnokseksi. Yleensä hallituksen esitysluonnoksista jär-
jestetään vielä uusi kuulemiskierros (tavanomaisesti kirjallisena). 

Koska tässä selvityksessä vastaukset kohdistuvat onnistuneesti päätettyihin val-
misteluprosesseihin, vastauksista ei siten saa kovin monipuolisesti tietoa sellaisista 
valmisteluprosesseista, jotka eivät ole edenneet haluttuun lopputulokseen tai jot-
ka ovat kohdanneet erilaisia vaikeuksia. Eräänä valmistelun helpottamisen keinona 
näytettäisiin kuitenkin käytettävän valmistelun vaiheistamista tai kaventamista. 

   Tällaisella valmistelutaktiikalla on tehty esimerkiksi ympäristöministeri-
ön vastauksessa tarkoitettu maankäyttö- ja rakennuslaki. Valmistelussa 
erotettiin poliittisesti vaikeasti koetut kysymykset (maanomistajan osal-
listuminen kaavoituksen kustannuksiin ja kaavoitussopimusten käyttö) 
omaksi hieman myöhemmäksi valmisteluprosessikseen. 

   Maankäyttö- ja rakennuslain valmistelu  tapahtui tässä selvityksessä 
esillä olevista hankkeista poiketen molemmissa vaiheissa poliittisten 
puolueiden edustajista kootuissa valmisteluryhmissä (komitea ja toimi-
kunta). Komiteassa ja toimikunnassa oli lisäksi mukana virkamiehiä asi-
antuntijoina.    

Valmistelu näyttäisi siten muodostuneen täytäntöönpanonomaiseksi toiminnoksi, 
jossa esimerkiksi etujärjestöjen rooli on osallistua täytäntöönpanoon toimikunnan 
tai työryhmän jäsenenä taikka kuultavana tahona työn kuluessa tai sen jälkeen. 

Sektorikohtaisessa ja kapeapohjaisessa valmistelussa täytäntöönpanonomai-
suus voi merkitä koko valmisteluprosessin vinoumaa ja samalla heikkolaatui-
suutta, koska yleisemmät oikeusjärjestyksen koherenssitekijät ja sisällölliset 
kehittämistarpeet jäävät helposti huomioon ottamatta. Valmistelun perustavan-
laatuisten puutteellisuuksien korjaaminen on lausuntomenettelyn kautta hy-
vin vaikeaa. Lausuntomenettelyllä voi korjata vain sellaista lakiehdotusta, jossa 
puutteet ovat suhteellisen pienimuotoisia. Merkittäviä rakenteellisia puutteita ja 
yhteensovituspuutteita ei pystytä näin korjaamaan, ainoastaan paikantamaan.   
Täytäntöönpanonomaisuus vaikuttaa  myös siihen, että lausuntomenettelyssä 
esitettyjen sisällöllisten uudistamistarpeiden esittäminen ei helposti johda myön-
teiseen lopputulokseen.
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3 Yhteenveto

3.1 Lainsäädäntökehitystä yleisesti tarkastelevat lausunnot

3.1.1 Valtioneuvoston oikeuskansleri

Perustuslain 6 luku sisältää perussäännökset lainsäädäntövallan päätöksenteon 
menettelytavoista. Perustuslakiin ei sisälly säännöksiä lainvalmisteluvaiheesta. 
Muutoinkin valmisteluvaihetta koskevat säännökset ovat niukat ja liittyvät lähinnä 
toimivaltakysymyksiin. 

Vaikka itse lainsäädäntövalta kuuluu eduskunnalle, lainvalmistelu on yksi valtioneu-
voston tärkeimpiä tehtäväkokonaisuuksia hallitusohjelman puitteissa. Valmistelun 
laatutaso on oleellinen eduskuntatyön kannalta huolimatta valmisteluun liittyvistä 
poliittisista elementeistä säädösvallan käynnistämisessä ja sen harkinnassa, min-
kä sisältöistä lainsäädäntöä valmistellaan. Kun otetaan huomioon viime aikoina 
esiintynyt keskustelu säädösvalmistelusta samoin kuin EU:n piirissä tehty työ sää-
dösympäristön parantamiseksi, oikeuskansleri pitää perusteltuna selvityksen teke-
mistä ja säädösvalmistelun päivittämistä.

Säännösten valmistelun, päätöksenteon ja sääntelyn toimeenpanon on täytettävä 
kriteerit, jotka mahdollistavat hyvän lopputuloksen huolellisen eduskuntakäsittelyn 
tuloksena. Yleisten valmisteluprosessia koskevien linjausten osalta oikeuskansleri 
viittaa muun ohella valtioneuvoston säädösvalmistelun kehittämistyöryhmän lop-
puraporttiin (OM työryhmämietintöjä 2005:10).

Säädösvalmistelun tason kannalta asiantuntemuksella on perustava merkitys. 
Vaikka kirjoitustyöstä vastaavan viranomaisen työtä ei ole yleisesti ottaen mahdol-
lista jakaa, laajempien kokonaisuuksien osalta voisi olla perusteltua harkita komi-
teatyyppistä valmistelua. Tämä mahdollistaisi laajan ulkopuolisten asiantuntija- ja 
intressitahojen kuulemisen ehdotusten valmisteluvaiheessa ja lisäisi valmistelun 
avoimuutta. Kuulemismenettelyjen ja sidosryhmien asiantuntemuksen huomioon 
ottamiseen on kiinnitetty huomiota myös EU:ssa käydyssä keskustelussa.

Esitysten perusteluissa korostuu perus- ja ihmisoikeusnäkökulman analysoin-
nin tarpeellisuus sekä perustelujen ja säännösehdotusten yhdenmukaisuus. 
Lainvalmistelijoiden on välttämätöntä tuntea perustuslakivaliokunnan käytäntö 
erityisesti säätämisjärjestystä ja lainsäädäntövallan delegointia koskevilta osin. 
Valtioneuvoston ohjesäännön mukaan kansliapäälliköiden tehtävänä on huolehtia 
lainvalmistelun laadusta ministeriöissä.

Säännökset, joissa on kysymys yksityisyyden suojasta ja oikeusturvasta suhteessa 
yhteiskunnan tärkeäksi katsottavaa intressiä, ovat lisääntyneet. Intressien välinen 
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tasapaino pitäisi ottaa huomioon säännösten sanamuodon muotoilussa ja sana-
muodon tulisi vastata perusteluista ilmeneviä rajauksia. Perusteluilla säätämistä, 
jota esiintyy ajoittain, ei voida pitää hyväksyttävänä.

Asianmukaisten toimivaltarajojen puitteissa tapahtuva lainvalmistelu edellyttää 
poliittisia valintoja, joiden lopputulos käy ilmi säännöksistä. Tapaukset, joissa va-
lintoja ei ole tehty selvästi, voivat näkyä lopullisessa normitekstissä erilaisia tul-
kintoja mahdollistavana liian avoimena kirjoitustapana. Tässä yhteydessä oikeus-
kansleri kiinnittää huomiota myös siihen, että ehdotuksien tavoitteet ja keinot 
eivät aina kohtaa. On tärkeää, että vältetään tavoitteita, joiden toteuttamiseksi ei 
ole realistisia keinoja.

Ministeriöiden on huolehdittava valmistelijoiden ammattitaidosta. Lainsäädäntö-ohjel-
mien realistisella aikataulutuksella on varmistettava, että valmistelijoilla on riittävästi 
aikaa kirjoitustyöhön. Aika on kunnollisen lainvalmistelun tärkeimpiä resursseja.

Kun EU-säädösehdotuksilla on yhä enemmän perusoikeuskytkentöjä ja III pila-
rin osalta lainsäädäntö ja oikeuskäytäntö on kehittymässä, suurelle valiokunnalle 
menevien asiakirjojen tulee aina sisältää arvio ehdotuksen perustuslainmukaisuu-
desta, jollei se ole ilmeisen tarpeetonta. Sama koskee myös Suomea velvoittavia 
perus- ja ihmisoikeusinstrumentteja.

Liikaa ei myöskään voi korostaa esitysten oikeakielisyyttä ja sen tarkistamisen 
välttämättömyyttä.

3.1.2 Eduskunnan oikeusasiamies

Lausunnossa tarkastellaan lainsäädännön tilaa ja kehittämistarpeita perustuslain 
109 §:n säädettyjen oikeusasiamiehen tehtävien näkökulmasta painottuen menet-
telylliseen lainsäädäntöön.

Oikeusturvan ja hyvän hallinnon toteutumisen edellytysten osalta keskeinen ylei-
nen lainsäädäntö on perusrakenteiltaan kunnossa. Perustuslaissa säädetty hy-
vän hallinnon ja oikeusturvan toteutuminen (PL 21 ja 22 §) edellyttää kuiten-
kin, että viranomaisille taataan riittävät voimavarat tehtävien suorittamiseksi. 
Laillisuusvalvonnassa on toistuvasti todettu, että asioiden joutuisaa käsittelyä 
koskeva vaatimus jää toteutumatta viranomaisten resurssien niukkuuden vuoksi. 
Tilanne on erityisen huolestuttava toimeentuloturva-asioiden käsittelyssä, jossa 
on lisäksi kysymys perustuslain 19 §:ssä tarkoitettujen oikeuksien toteutumises-
ta. Myös lasten huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevien asioiden käsittely saattaa 
kestää vuosia. Muutoksenhakuviranomaisten osalta vakavin on vakuutusoikeuden 
ja tarkastuslautakunnan työtilanne. Oikeudenkäyntien joutuisuutta on korostettu 
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apulaisoikeusasiamies Jääskeläisen lausunnossa oikeusministeriölle tuomioistuin-
laitoksen kehittämiskomitean mietinnöstä vuonna 2004.

Hallinnon lainsäädäntö on perusoikeusuudistuksen jälkeen kehittynyt yksilökes-
keisempään suuntaan, mikä kehitys on sinänsä myönteistä. Lainsäädäntöä täs-
mennettäessä ei kuitenkaan ole aina kiinnitetty riittävää huomiota kansalaisten 
käytettävissä oleviin oikeussuojakeinoihin. Ongelma on tullut uudestaan ajankoh-
taiseksi ns. hoitotakuuta koskevan lainsäädännön tultua voimaan. 

Sosiaalivakuutuksen muutoksenhakujärjestelmän kehittämistä tulee jatkaa. 
Epäkohtana on pidettävä sitä, että oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin vaati-
mukset koskevat täysimääräisesti tällä hetkellä vain vakuutusoikeutta (mm. suul-
lisen käsittelyn järjestäminen, avustajan määrääminen). Sosiaalivakuutusasioiden 
muutoksenhakulautakuntien riippumattomuutta on syytä lisätä. 

Mielenterveysasioiden, jotka merkitsevät ihmisoikeussopimuksen 5 artiklassa tar-
koitettua vapaudenriistoa, tuomioistuinkäsittelyn tulisi ihmisoikeussopimuksen 
mukaan tapahtua viipymättä. Eduskunnan oikeusasiamiehen havaintojen mukaan 
käsittely kestää useimmissa hallinto-oikeuksissa kuukausia siitä huolimatta, että 
asiat on lain mukaan käsiteltävä kiireellisinä. 

Sotilaskurinpitolain mukaista kurinpito-ojennusta ei ole mahdollista saattaa tuo-
mioistuimen käsiteltäväksi. Sotilasprosessi ei takaa kaikilta osin  turvaa syytetylle 
perustuslain 21 §:n ja ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan edellyttämällä tavalla. 

Poliisilakia on muutettu lain voimassaoloaikana useita kertoja, minkä seurauksena 
lain selkeys on kärsinyt. Lainsäädäntötekniikkaa vakavampaa on, että poliisilain 
ja pakkokeinolain mukaisia mahdollisuuksia telekuunteluun ja televalvontaan on 
koko ajan lisätty. Myös nämä uudistukset ovat johtaneet vaikeaselkoiseen koko-
naisuuteen. Perustuvaa laatua olevat lainsäädäntömuutokset tulisi ajoittaa koko-
naisuudistusten yhteyteen. 

Perusoikeusjärjestelmä edellyttää, että sosiaalihuollon asiakkaiden itsemääräämis-
oikeuden rajoitukset perustuvat lakiin ja että ne ovat täsmällisiä ja tarkkarajaisia. 
Osa lainsäädännön puutteista on korjattu (mielenterveyslain muutos 1423/2001 ja 
lastensuojelulain muutosehdotus HE 225/2004 vp). Vakava epäkohta on, että ke-
hitysvammahuollon ja dementiaa sairastavien huollossa käytettävistä rajoituksista 
ei ole annettu perustuslain vaatimukset täyttävää lainsäädäntöä. Oikeusasiamies 
on ilmoittanut lainsäädännön tarvetta koskevasta kannastaan valtioneuvostolle jo 
vuonna 1996.

Uusi julkisuuslaki on edistänyt julkisuusperiaatteen toteutumista ja yhdenmukais-
tanut menettelytapoja. Laissa valittu ratkaisu sijoittaa kaikki salassapitoperusteet 
samaan pykälään ei ole kuitenkaan toimiva ratkaisu sääntelyn selkeyden kannalta. 
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Julkisuuslain ja henkilötietolain yhteensovituksessa on havaittu ongelmia. 
Henkilötietolain mukainen rekisteröidyn tarkastusoikeus ja julkisuuslain mukainen 
oikeus saada itseään koskevasta asiakirjasta tieto muodostavat päällekkäistä lain-
säädäntöä. Lakien menettelysäännökset eroavat toistaan.

Julkinen hallinto toimii yhä enemmän sähköisen tiedon varassa. Kyseessä on mer-
kittävä hallinnon muutos, jossa oikeusturvanäkökohtia ei ole otettu riittävästi huo-
mioon. Vuoden 1998 vuosikertomuksessa oikeusasiamies Lehtimaja kiinnitti huo-
miota perusoikeuksien toteutumisen ja tietoturvallisuuden väliseen suhteeseen. 
Laillisuusvalvonnan kannalta on erityisen tärkeää, että hallinnon atk-toiminnot pe-
rustuvat selkeisiin ja sitoviin normeihin, vastuut palvelutuotannosta määritellään 
ja että julkisuus ja salassapito toteutetaan joustavasti. Tietoverkoissa tarjottavien 
julkisten palvelujen tulisi olla luotettavia.

Hallinnon rakennemuutos ja uudentyyppiset organisaatiot sekä atk-alan suosituk-
set ovat osoittautuneet ongelmallisiksi hallinnon perinteisen valvottavuuden kan-
nalta. Laillisuusvalvonnan ala kapenee, kun viranomainen tilaa sopimuspohjaisesti 
tietojenkäsittely- ja tietoverkkopalveluja alan yrityksiltä. Tämän sopimussuhteen 
ulkopuolella oleva kansalainen ei yleensä saa korvausta virheistä tai vahingoista 
ainakaan yritykseltä. Viranomainen voi puolestaan vedota siihen, että se on mene-
tellyt tavanomaisen huolellisesti valitessaan luotettavaa palveluyritystä. Nykyisin 
liikelaitoksilla on myös merkittävä osuus viranomaisten tietoturvallisuuden ylläpi-
dosta. Mikäli nämä järjestelyt pettävät, julkisen hallinnon asiakas on usein käy-
tännössä vailla lain suojaa. 

Oikeusasiamies pitää tarpeellisena, että atk-palvelusopimusten ja tietoturvalli-
suussuositusten rinnalle säädetään erityinen tietoturvallisuuslaki, jolla turvataan 
perusoikeuksien toteutuminen ja hyvän hallinnon periaatteet myös muuttuvassa 
toimintaympäristössä. Samalla voitaisiin määrittää, minkä viranomaisen tehtäväk-
si kuuluu vastuu tietoturvallisuuden koordinoinnista. Oikeusasiamies katsoo, että 
on myös tarpeen selvittää, millä tavalla yksityiselle korvataan vahingot, jotka ai-
heutuvat julkishallinnon käyttämien tietojärjestelmien virheistä.

Oikeusasiamiehen valvontatyössä korostuvat myös lakien täytäntöönpanon on-
gelmat. Lainsäädännön asianmukaisuudesta huolimatta noudattamisessa saattaa 
esiintyä ongelmia sen vuoksi, että lain sisältöä ei tunneta riittävästi tai hallinto-
kulttuuri ei ole omaksunut lain periaatteita. Säädösvalmisteluvaiheessa olisi syytä 
tuoda entistä selkeämmin esiin täytäntöönpanoa koskevat suunnitelmat sekä en-
nakoida muutoinkin täytäntöönpanon ongelmia.

Laillisuusvalvonnassa ovat korostuneet viime aikoina täytäntöönpanossa käytettä-
vien atk-järjestelmien ongelmat.1 Näissä tapauksissa asioiden käsittely on viiväs-
tynyt atk-järjestelmien ongelmien vuoksi. Kansalaisten oikeusturva voi vaarantua 
myös atk-järjestelmiin siirtyvien tietojen johdosta. Oikeusasiamiehelle on kanneltu 
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muun ohella siitä, että ajoneuvoverolain mukainen käyttökielto voi perustua lii-
kennetietojärjestelmään automaattisesti siirtyvään tietoon, josta auton uusi omis-
taja saattaa olla tietämätön. 

3.1.3 Hallinnon kehittämisosasto (VM)

Hallinnon kehittämisosaston valmisteluvastuulle kuuluvat valtion liikelaitoksista 
annettu laki, tilastolaki ja Tilastokeskuksesta annettu laki ja asetus. 

Osasto on 1980-luivulta lähtien määrätietoisesti purkanut normiohjaustaan ja siir-
tynyt käyttämään informaatio-ohjauksen eri muotoja. Osaston vastuualueeseen 
kuuluvat säädökset on arvioitu ja tarpeellisilta osin uudistettu vastaamaan perus-
tuslakia.

Meneillään on valtion yhteistä tietohallintoa koskevan lainsäädännön valmistelu. 
Hanke perustuu hallituksen tietoyhteiskuntaohjelmaan.

Kuluneen 15 vuoden aikana säädöshuolto on liittynyt perustuslain edellyttämään 
yksityiskohtaisuuden ja tarkkarajaisuuden vaatimukseen sekä henkilötietojen yk-
silöintitarpeeseen.

Liikelaitoslain uudistuksen yhteydessä yleislakiin otettiin säännökset, jotka edellyt-
tävät liikelaitosten tehtävien arviointia. Liikelaitoslain (2 §) mukaan liikelaitoksen 
muut kuin liiketaloudellisin perustein tuotettavat tehtävät tulee määritellä erik-
seen laitoskohtaisessa laissa. Säädöksen taustalla on perustuslain 124 §.

Sekä valtion liikelaitoksista annettu laki että tilastolaki ovat luonteeltaan itse 
yleislakeja. Perustuslaista ja säädöshuollosta johtuen kumpikin laki on uudistet-
tu kokonaan. Uudistamistarpeeseen ovat vaikuttaneet myös toimintaympäristön 
muutokset. Olosuhteiden muutosta ei aikanaan osattu ennakoida tämäntyyppistä 
sääntelyä valmisteltaessa riittävästi. Yhteisön oikeudella ei sinänsä ole merkitystä 
tämäntyyppiseen sääntelyyn.

Sekä hyvinvointi- että kilpailukyky näkökulma vaikuttavat tavoitteiden asetannas-
sa. Liikelaitoslaki liittyy erityisesti kilpailukykyyn, kilpailuneutraliteettiin, avoimuu-
teen, läpinäkyvyyteen ja ristisubventioiden poistamiseen. Tilastolaki luo tiedollisia 
puitteita yhteiskunnalliselle päätöksenteolle. 

1 Kantelut ovat koskeneet ulosottohallinnon ULJAS-tietojärjestelmää, toimeentulotuen maksamises-
sa käytettävää Effi ca-järjestelmää, KELA:ssa käytettävää SAHA-järjestelmää sekä maataloustukien 
maksamisessa käytettävien atk-ohjelmien uusimista. 
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3.2 Lainsäädäntökehityksestä yksityisoikeuden alueella
 

3.2.1 Kiinteistönmuodostamislainsäädäntö (MMM)

1. Yleiset kehitystekijät

Vuoden 1997 alusta voimaan tulleella kiinteistönmuodostamislailla (554/1995) ku-
mottiin vuodelta 1951 olleet jakolaki ja tilojen yhdistämisestä annettu laki, vuo-
delta 1960 ollut kaavoitusalueiden jakolaki sekä vuodelta 1954 ollut eräistä tilus-
järjestelyistä annettu laki.
                                                 
Lainsäädännön kehittämisessä painopisteenä on ollut antaa kansalaisille ja viran-
omaisille entistä luotettavampaa tietoa maa- ja vesialueista edistämällä omistusoi-
keusyksiköiden muodostamista kiinteistöiksi, väljentämällä kiinteistöjen muodos-
tamisen edellytyksiä ja parantamalla tällä tavoin kiinteistörekisterin kattavuutta.

Tavoitteena on ollut myös korvata yksityiskohtaisia säännöksiä sisältynyt jakolaki 
lailla, jossa asetetaan yleiset tavoitteet kiinteistönmuodostamiselle itse menette-
lyjen ja prosessien jäädessä yksityiskohtaisempana sääntelynä laintasoisen sään-
telyn ulkopuolelle.

Valtioneuvosto asetti vuonna 1972 komitean selvittämään kahdenlaisesta me-
nettelystä kiinteistönmuodostamisesta kaava-alueilla aiheutuvia epäkohtia, tutki-
maan menettelyn yhdenmukaistamismahdollisuuksia sekä laatimaan tarvittavat 
lainsäädännön uudistamista koskevat ehdotukset (KM 1974:8). Valtioneuvosto 
asetti vuonna 1975 uuden komitean, jonka tehtävänä oli laatia ehdotus jakolain-
säädännön kokonaisuudistukseksi (KM 1981:45).

Maa- ja metsätalousministeriö asetti vuonna 1983 työryhmän, jonka tehtävä oli 
laatia ehdotus jakolainsäädännön kokonaisuudistukseksi edellä mainitun komite-
an ehdotuksen ja lausuntojen perusteella. Työryhmässä oli edustus maa- ja met-
sätalousministeriöstä, MTK:sta, Helsingin yliopistosta, maanmittaushallituksesta 
ja Suomen Kuntaliitosta (KM 1990:22). Ehdotus oli laajalla lausuntokierroksella. 
Hallituksen esitys (HE 227/1994 vp) perustui edellä mainitun ryhmän ehdotuksiin. 
Viimeistelyvaiheessa neuvoteltiin erikseen oikeusministeriön, ympäristöministeri-
ön, liikenneministeriön, maanmittauslaitoksen sekä Suomen Kuntaliiton kanssa.

2. Muutokset viranomaistoiminnassa

Lailla on pyritty yksinkertaistamaan, nopeuttamaan ja yhdenmukaistamaan kiin-
teistötoimituksissa noudatettavaa menettelyä ja parantamaan tällä tavoin kansa-
laisten palvelua sekä alentamaan toimituskustannuksia. 



82

Valvonta on jälkikäteistä siten, että asianosaiset voivat saattaa asian muutoksen-
hakuna tuomioistuimeen. Asianosaisten käytössä on myös kantelumahdollisuus.

3. Yleis- ja erityislainsäädännön suhteesta

Kiinteistönmuodostamislaki on itsessään tarkoitettu yleislaiksi, joka koskee kiin-
teistöjen ja muiden rekisteriyksiköiden muodostamista, kiinteistöjaotuksen muut-
tamista, rekisteriyksiköiden ulottuvuuden määrittämistä ja vahvistamista sekä 
kiinteistöjaotuksen epäselvyyksien selvittämistä. 

4. Sopeutuminen muuhun lainsäädäntökehitykseen

Lain voimaantulon jälkeen yhteisiä alueita koskevia säännöksiä on muutettu kiin-
teistöjärjestelmän ja vesijättöalueiden hallinnoinnin selkeyttämiseksi sekä rekiste-
riyksiköiden ulottuvuuden entistä tarkemmaksi määrittämiseksi. 

Lakia on muutettu myös maankäyttö- ja rakennuslainsäädännön uudistamisen 
johdosta (kiinteistönmuodostaminen ja kiinteistörekisterin pito asemakaava-alu-
eella). Muutos edellytti myös kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunas-
tuksesta annetun lain muuttamista (49 a §). 

5. Yhteisön oikeuden vaikutus

Ei vaikutusta. 

6. Vaikutus kilpailukykyyn ja hyvinvointiin

Muutoksilla on pyritty vähentämään toimituskustannuksia. Kansalaisten kannalta 
on pyritty lainsäädäntöön, joka turvaa omistusoikeuden pysyvyyttä ja antaa luo-
tettavaa tietoa kiinteistöjen alueellisesta ulottuvuudesta. Luotettava kiinteistöjär-
jestelmä on vakuusjärjestelmän perusta.

Lainsäädäntöön tulee tulevaisuudessa vaikuttamaan selvitys kolmiulotteisen kiin-
teistöjärjestelmän tarpeesta sekä suunnitelmatietojärjestelmän toteuttamisesta. 
Muutostekijä on myös sähköisen vaihdannan ja kirjaamisjärjestelmän kehittämis-
mahdollisuudet sekä kiinteistötietojärjestelmän tietopalvelun kehitys.  
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3.2.2 Tekijänoikeuslainsäädäntö (OPM)

1. Yleiset kehitystekijät

Voimassa olevaa tekijänoikeuslakia (404/1961) on uudistettu siten, että lokakuus-
sa 2005 hyväksyttiin lain kahdeskymmenes muutos (laki 821/2005). Lain viimei-
simmässä muutoksessa tarkasteltiin tekijänoikeuslainsäädännön toimivuutta digi-
taalisessa ympäristössä ja Internetissä. Lisäksi lakiin ja rikoslain 49 lukuun tehtiin 
direktiivistä 2001/29/EY (tekijänoikeuksien ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden 
yhdenmukaistamista tietoyhteiskunnassa koskeva Euroopan parlamentin ja neu-
voston direktiivi) johtuvat muutokset.

   Tärkeimmät yleissopimukset ovat Bernin yleissopimus kirjallisten ja tai-
teellisten teosten suojaamisesta (1886) sekä Rooman yleissopimus esit-
tävien taiteilijoiden, äänituottajien ja yleisradioyritysten suojaamisesta 
(1961). Perussopimuksia on täydennetty vuonna 1996 WIPO:n teki-
jänoikeussopimuksella (WCT) ja esitys- ja äänitesopimuksella (WPPT). 
Sopimukset ovat tulleet voimaan vuonna 2002. 

   Suomi on liittynyt myös vuonna 1952 tehtyyn yleismaailmalliseen teki-
jänoikeussopimukseen sekä vuodelta 1971 olevaan Geneven ääniteso-
pimukseen.

   Tekijänoikeuksia samoin kuin teollisoikeuksia koskevia sopimusmää-
räyksiä on otettu myös kauppapoliittisten sopimusten osaksi. Vuonna 
1995 tuli voimaan WTO:n perustamissopimuksen liitesopimuksena ole-
va TRIPS-sopimus. Sopimus vahvistaa Bernin yleissopimuksen noudat-
tamisen kaikissa WTO:n jäsenvaltioissa. Sopimus sisältää mm. määrä-
yksiä esittäjien ja äänitetuottajien suojasta.  

Viime vuosikymmenen alkupuolelle asti lainsäädännön muutoksia tehtiin suurelta 
osin kansallisten tarpeiden mukaisesti. Muutokset valmisteltiin usein tiiviissä poh-
joismaisessa yhteistyössä kansainvälisen sopimusjärjestelmän vaatimukset täyt-
täviksi. Vuonna 1991 annettiin ensimmäinen Euroopan yhteisön tekijänoikeuksia 
koskeva direktiivi 91/250/ETY (tietokoneohjelmien oikeudellista suojaa koskeva 
direktiivi), jonka edellyttämät kansallisen lainsäädännön muutokset tulivat voi-
maan ETA-sopimuksen mukaisesti. 

EU:ssa on annettu tähän mennessä kaikkiaan seitsemän tekijänoikeuden alaan kuu-
luvaa direktiiviä (tekijänoikeuksia koskevan edellä mainitun direktiivin lisäksi direktii-
vit 92/100/ETY, 93/38/ETY, 93/98/ETY, 96/9/EY, 2001/29/EY ja 2001/84/EY). 



84

Lainsäädännön yksityiskohtaisuus on lisääntynyt sekä yhteisölainsäädännön sään-
nösten yksityiskohtaisuuden että teknisen kehityksen seurauksena. EY:n tieto-
yhteiskuntadirektiivi 2001/29/EY ja vuonna 1996 tehdyt WIPO:n yleissopimuk-
set (WCT ja WPPT) edellyttävät tekijänoikeuden rinnalle teknisten suojakeino-
jen oikeudellista suojaa, mitä on toteutettu vuoden 2005 lainmuutoksilla (821 ja 
822/2005). 

Parhaillaan valmistellaan direktiivin 2004/48/EY (teollis- ja tekijänoikeuksien nou-
dattamisen varmistaminen) edellyttämiä lainsäädäntömuutoksia usean ministeri-
ön yhteistyössä (OPM, OM, KTM). Komissio on lisäksi antanut ehdotuksen direktii-
viksi rikosoikeudellisista toimenpiteistä teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen 
varmistamiseksi sekä neuvoston puitepäätökseksi rikosoikeudellisen normiston 
vahvistamisesta teollis- ja tekijänoikeuksien loukkausten torjumiseksi (ehdotus 
KOM(2005) 276 lopullinen). 

2. Muutokset viranomaistoiminnassa

Tekijöitä edustavat järjestöt 

Tekijöitä kollektiivisesti edustavat järjestöt (Teosto, Gramex, Kuvasto) eivät hoi-
da julkisia hallintotehtäviä. Järjestöt ovat yksityisoikeudellisia yhdistyksiä, jotka 
eivät ole valtioneuvoston tai opetusministeriön ohjauksessa. Tekijänoikeuksien 
valvonta perustuu oikeudenhaltijoiden antamiin valtuuksiin tai asiakassopimuk-
siin. Järjestöt myöntävät edustamiensa oikeudenhaltijoiden puolesta teosten ja 
muun suojatun aineiston käyttölupia sekä perivät ja tilittävät oikeudenhaltijoille 
maksettavat korvaukset. Järjestöt myös jakavat ja tilittävät edustamilleen oikeu-
denhaltijoille kaseteista ja muista tallennusalustoista perittyjä varoja korvauksena 
yksityisestä nauhoittamisesta ja tallentamisesta. 

Lakiin on sisältynyt 1980-luvun alkupuolelta lähtien säännöksiä, joiden mukaan 
opetusministeriö hyväksyy määräajaksi jonkin tekijöitä edustavan järjestön suo-
rittamaan keskitetysti oikeuksien valvontaa ja korvausten perintää kaikkien te-
kijöiden tai tietyn alan tekijöiden puolesta (yleisradiolähetysten edelleenlähettä-
misoikeuksien valvonta sekä yksityisen kopioinnin hyvitysmaksun ja kuvataiteen 
jälleenmyyntikorvausten perintä ja oikeuksien jakaminen). Säännösten tarkoituk-
sena on välttää tilanne, jossa usea järjestö kohdistaisi edustamiensa tekijöiden 
puolesta teosten käyttäjiin useita eri suuruisia ja eri aikoina tehtyjä vaatimuksia. 
Järjestöt eivät tee hyväksymispäätöksen nojalla muita kuin niitä tehtäviä, joihin 
oikeudenhaltijat ovat järjestön valtakirjalla tai asiakassopimuksella valtuuttaneet. 

Tehtävään hyväksytyn järjestön on annettava opetusministeriölle vuosittain selon-
teko järjestön tehtävän suorittamisesta. Opetusministeriön hyväksyntä voidaan 
myös peruuttaa, jolleivat asianomaiselle järjestölle annetut huomautukset ja va-
roitukset ole johtaneet toiminnan puutteiden korjaamiseen. Järjestöjen on otet-
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tava toiminnassaan huomioon muun ohella korvausperusteiden tasapuolisuus ja 
tilitys- ja muiden taloudellisten tietojen julkisuus.

Perusoikeussääntely on vaikuttanut erityisesti niihin säännöksiin, jotka koskevat 
järjestön hyväksymistä hoitamaan edellä kuvattuja tehtäviä. 

Opetusministeriö

Ministeriö vahvistaa vuosittain yksityisen kopioinnin korvaamiseksi tekijöille kerät-
tävän maksun suuruuden neuvoteltuaan maksuvelvollisia sekä tekijöitä edustavi-
en järjestöjen kanssa. Vuoden 2007 alusta päätettäessä maksun kohteena ole-
vista laitteista tulee pyytää myös liikenne- ja viestintäministeriön sekä kauppa- ja 
teollisuusministeriön lausunto. 

Opetusministeriö hyväksyy samoin vuosittain käyttösuunnitelman maksun tuoton 
jakamisesta. 

Rikosoikeudellinen sääntely

Vuoden 2006 alusta voimaan tuleva rikoslain 49 luvun muutos sisältää uusia ri-
kossäännöksiä, jotka koskevat teknisen suojauksen kiertämistä, suojausten kier-
tämiskeinojen valmistamista ja levittämistä sekä oikeuksien sähköisten hallinnoin-
titietojen muuttamista ja poistamista. Tietoverkoissa ja tietojärjestelmissä tapah-
tuvan tekijänoikeusrikoksen rangaistavuus ei edellytä ansaintarkoitusta. 

3. Yleis- ja erityislainsäädännön suhde

Tekijänoikeuslaki on laaja-alainen lainsäädäntöalue, jonka osalta täytäntöönpa-
no tapahtuu pääosin yleisen prosessilainsäädännön mukaisesti. Tekijänoikeuslain 
säännöksiä välimiesmenettelystä voidaan osapuolten niin halutessa soveltaa väli-
miesmenettelystä annetun lain (967/1992) sijasta. 

4. Sopeutuminen muuhun lainsäädäntökehitykseen

Perusoikeuksien vaikutukset on otettu huomioon lainsäädännön muutosten nor-
maalissa valmistelussa. 

5. Yhteisön oikeuden vaikutus

Tekijänoikeuslaki on perinteisesti ollut tekniikkaneutraalia. Tekniikan kehitykseen 
kytkeytyvä yhteisön lainsäädäntö edellyttää melko yksityiskohtaista sääntelyä esi-
merkiksi tietokoneohjelmien suojalta. 
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Yhteisön lainsäädännön käsitteet ovat erilaisia kuin kansallisessa lainsäädännössä 
käytetyt, mutta tämä ei ole aiheuttanut suuria vaikeuksia. Perinteistä käsitteistöä 
voidaan luonnehtia myös omaperäiseksi. Erityisesti tietoteknisten käsitteiden osal-
ta on tarvetta laajempaan yhtenäisyyteen eri alojen lainsäädännössä (erityisesti 
suhteessa viestintälainsäädäntöön).  

Tekijänoikeuslain monimutkaisuus selittyy paljolti sillä, että lakiin sisältyvät myös 
tekijänoikeuksien lähioikeudet ja niiden oikeudenhaltijoita koskeva sääntely. 
Sääntelyn yksityiskohdissa olevat erot aiheuttavat lainsäädännön monimutkaistu-
mista mm. viittaustekniikan vuoksi. 

Yhteisön lainsäädännöstä ei ole aiheutunut tarvetta täysin uuteen säätelyyn. 
Yhteisön lainsäädännöstä teknisiä suojakeinoja ja oikeuksien sähköisiä hallinnoin-
titietoja koskevat säännökset sisältyvät myös kansainvälisiin yleissopimuksiin. EYT 
saa toimivaltaa jäsenvaltioiden lainsäädäntöjen harmonisoinnin vuoksi myös kan-
sainvälisten yleissopimusten kattamilla alueilla. 

Opetusministeriön arvion mukaan osa direktiivien edellyttämistä lainsäädäntö-
muutoksista on tarpeettomia ja merkityksettömiä yksityiskohtia, jotka vain mut-
kistavat lakia. 

6. Vaikutus kilpailukykyyn ja hyvinvointiin

Tekijänoikeuslainsäädännön oikeuspoliittisena lähtökohtana on ollut luovan yksi-
lön moraalisten ja aineellisten etujen suojaaminen. Keskeisin perustelu yksinoike-
usjärjestelmälle on ollut luovaa työtä kannustava vaikutus ja siitä yhteiskunnalle 
koituva hyöty. Kulttuurihyödykkeiden ja niiden saatavuuden edellytysten turvaa-
minen luo pohjaa kansalliselle kulttuurille ja yhteiskunnalliselle kehitykselle.  

Tekijän taloudellisia oikeuksia rajoitetaan eräissä teosten käyttötilanteissa tiedon-
välityksen, sivistyksellisten ja muiden tärkeiden yhteiskunnallisten syiden vuoksi. 
Lain säännökset muodostavat kokonaisuuden, jossa otetaan huomioon erilaisia ja 
erisuuntaisia intressejä.

Tekijänoikeuden sääntelystä on tullut entistä kiinnostavampaa kansallisesti ja kan-
sainvälisesti. Yleinen kehitys on kulkenut tavaroihin ja aineellisiin perushyödyk-
keisiin pohjautuvasta yhteiskunnasta palveluja ja aineettomia arvoja tuottavaan 
suuntaan. Tiedon merkitys on lisääntynyt. Teknologinen kehitys on korostanut ja 
nopeuttanut tätä kehityskulkua.  
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3.2.3 Teollisoikeudet (KTM)

1. Yleiset kehitystekijät

Yritysten kansainvälistyminen on aiheuttanut tarpeen eri teollisoikeudellisten suo-
jamuotojen yhä laajemmalle maantieteelliselle kattavuudelle sekä hakemusme-
nettelyn yksinkertaistamiselle. Yritysten on toimintaympäristön globalisoitumisen 
myötä entistä laajemmin valvottava teollisoikeuksiensa noudattamista eri maissa 
(tuoteväärennykset).

Teollisoikeuksia on säännelty kansainvälisesti jo pitkään. Kansainvälisillä sopimuk-
silla ei kuitenkaan ole luotu täysin harmonisoitua järjestelmää. Koska myös EU:ssa 
on kattava lainsäädäntökehikko, nykyinen lainsäädäntökehikko on hyvin moni-
muotoinen ja samalla jatkuvasti liikkeessä. Viime aikoina teollisoikeuksia koskevat 
kansainväliset neuvottelut ovat politisoituneet teollisuusmaiden ja kehitysmaiden 
välillä, mikä kuvastaa teollisoikeuksien linkittämistä kauppapoliittisiin tavoitteisiin. 
Kehitysmaapolitiikan linkittymisen vuoksi tarvittaisiin enemmän yhteistyötä eri mi-
nisteriöiden välille ja myös tämän alueen osaamisen leviämistä laajemmalle. 

EY:n lainsäädännöllä on harmonisoitu teollisuusoikeuksia laajalti. Direktiivien ja 
asetusten tarkoituksena on turvata tavaroiden ja palvelujen vapaa liikkuvuus yh-
teisössä sekä EU-maiden kilpailukyky kolmansiin maihin nähden.

Tavaramerkkijärjestelmää on harmonisoitu vuodelta 1988 peräisin olevalla direk-
tiivillä ja sittemmin myös asetusteitse.2 Yhteisön tavaramerkkiasetuksella on luotu 
kattava järjestelmä, jonka mukaan yhdellä hakemuksella voi saada koko yhteisön 
alueen kattavan tavaramerkkisuojan. Asetusta on muutettu marraskuussa 2003 
järjestelmän toimivuuden tehostamiseksi sekä tavaramerkkiasiamiespalvelujen 
vapaan liikkuvuuden edistämiseksi. 

Mallioikeuksia on yhtenäistetty mallioikeudirektiivillä ja -asetuksella. Kansallisen 
mallioikeuden lisäksi EU:n alueella on vuodesta 2003 voinut rekisteröidä yhteisö-
mallioikeuden yhteisömalliasetuksen nojalla. Mallioikeusdirektiivin muutoshanke 
on meneillään.3 

Aineellista patenttioikeutta on toistaiseksi pystytty yhdenmukaistamaan lähinnä 
kansainvälisillä sopimuksilla. Vuonna 2000 annetun yhteisöpatenttia koskevan 
asetusehdotuksen tavoitteena oli luoda nykyistä patenttijärjestelmää edullisempi 
ja yhtenäisempi patenttisuoja koko yhteisön alueella. Jatkoneuvotteluissa ei ole 
kuitenkaan päästy yksimielisyyteen. Hanke on ollut jäissä toukokuusta 2004 al-

2 Yhteisön tavaramerkillä tarkoitetaan EU:n sisämarkkinoilla toimivan yhteisön tavaramerkki- ja mal-
liviraston (OHIM) rekisteröimää tavaramerkkiä.

3 Tarkoituksena on muuttaa moniosaisen tuotteen varaosien suojaa.
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kaen. Ohjelmistopatenttia koskenut direktiivihanke puolestaan kaatui Euroopan 
parlamentin käsittelyssä heinäkuussa 2005.

Patenttioikeuden osalta on otettava huomioon, että yhteisön lainsäädäntöä on 
lääkkeiden ja kasvinsuojeluaineiden lisäsuojatodistusten osalta. Lisäksi patentti-
oikeutta koskee vuonna 1988 annettu direktiivi bioteknologian keksintöjen oikeu-
dellisesta suojasta.4  
 
Teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta vuonna 2004 anne-
tun direktiivin tarkoituksena on yhdenmukaistaa teollis- ja tekijänoikeuksien nou-
dattamista koskevat kansalliset säännökset sekä oikeuksien loukkaustilanteissa 
kansallisesti noudatettavat menettelyt.

Kansainvälisiä sopimuksia on viime vuosina laadittu WIPO:n aloitteesta, mutta 
myös WTO:n piirissä. Pohjoismaiset teollisoikeuksia koskevat sääntelyt eivät enää 
ole täysin yhteneväisiä kansainvälisestä kehityksestä johtuen. Tästä huolimatta 
pohjoismainen yhteistyö on edelleen koettu tärkeäksi.

   Vuodelta 1883 peräisin oleva Pariisin yleissopimus on edelleen mer-
kittävimpiä teollisoikeudellisia sopimuksia. Kuten tämä sopimus, myös 
TRIPS-sopimus sisältää määräyksiä eri immateriaalioikeuksien vähim-
mäissuojatasosta. Merkittävää TRIPS-sopimuksessa on suojan tehosta-
minen täytäntöönpanossa ja riitojenratkaisumenettelyssä.

   Patenttioikeuden yhtenäistämiseksi ja patenttivirastojen päällekkäisen 
tutkimustyön välttämiseksi merkittäviä sopimuksia ovat Euroopan pa-
tenttisopimus, patenttiyhteistyösopimus ja patenttilakisopimus. Ensiksi 
mainitulla sopimuksella luotiin yhteinen patentinmyöntämismenet-
tely. Euroopan patenttivirasto tutkii keskitetysti patenttihakemukset 
ja myöntää patentin samansisältöisenä nimetyissä sopimusvaltioissa. 
Sopimusta on uudistettu merkittävästi vuonna 2000. 

   Patenttiyhteistyösopimuksella luotiin kansainvälinen hakemusjärjestel-
mä. Yhdellä hakemuksella voi saada patenttihakemuksen vireille lähes 
130 sopimusvaltiossa. 

   Vuonna 2005 voimaan tulleen patenttilakisopimuksen tarkoituksena on 
yhdenmukaistaa patenttihakemuksia ja patentteja koskevia muodollisia 
vaatimuksia.5 

4 Maantieteellisiä nimityksiä ja alkuperänimityksiä koskevat vuonna 1992 annetut asetukset ja kas-
vinjalostajan oikeuksista vuonna 1994 annettu asetus. Puolijohdetuotteiden piirimallien oikeudelli-
sesta suojasta on annettu direktiivi vuonna 1986.

5 WIPO:ssa on käyty pitkään neuvotteluja aineellisen patenttioikeuden harmonisoimisesta kansainvä-
lisellä tasolla. Neuvottelujen lopputuloksesta ei ole varmuutta neuvottelujen muututtua poliittisiksi.
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   Tavaramerkkien kansainvälisen rekisteröinnin mahdollistamiseksi sol-
mittiin vuonna 1891 Madridin yleissopimus. Vuonna 1989 tehtiin eril-
linen Madridin sopimuksen pöytäkirja. Tavaramerkkien osalta on myös 
tehty tavaramerkkilakisopimus, joka tähtää rekisteröintimuodollisuuksi-
en vähentämiseen. Sopimusta ollaan muuttamassa.

   Mallioikeuden yhtenäistämiseksi on tehty jo vuonna 1925 Haagin mal-
lioikeussopimus, jonka mukaan yhdellä hakemuksella voi saada suojaa 
sopimusvaltioissa. Sopimusta on uudistettu vuonna 1999.

   Kasvinjalostajan suojaa tarkoittava yleissopimus tuli voimaan vuonna 
1967. Sopimusta on sittemmin uudistettu pari kertaa.

2. Muutokset viranomaistoiminnassa

Yhteisön tavaramerkki- ja mallioikeusjärjestelmän luomisen jälkeen kansallisten 
hakemusten määrä on laskenut huomattavasti. PRH on joutunut sopeuttamaan 
toimintansa tähän tilanteeseen.

PRH on aloittanut huhtikuun 2005 alusta PCT:n (Patent Cooperation Treaty) tutkiva-
na viranomaisena. Suomalaisten tekemät kansainväliset patenttihakemukset, joille 
aiemmin tehtiin uutuustutkimus joko Euroopan Patenttivirastossa tai Ruotsin pa-
tenttiviranomaisessa, tutkitaan nyt PRH:ssa. Tämä puolestaan lisää PRH:n työtä. 

Helsingin käräjäoikeus on nimetty yhteisön tavaramerkki- ja mallijärjestelmässä 
toimivaltaiseksi tuomioistuimeksi.

3. Yleis- ja erityislainsäädännön suhde

Ei merkittäviä muutoksia. EY:n lainsäädännössä tiettyjä aloja on eriytetty, mutta 
tätä ei voida pitää yleisenä kehityslinjana. Suomessa esimerkiksi bioteknologiaa 
koskevat säännökset on otettu patenttilakiin.6  

Oikeudenkäyntimenettelyihin on luotu tiettyjä erityissäännöksiä, jotka poikkeavat 
yleissäännöksistä.

4. Sopeutuminen muuhun lainsäädäntökehitykseen

Perustuslaista on aiheutunut tarve säätää oikeuksista ja velvollisuuksista lain ta-
solla. Lakitasoisten säännösten lisääntyminen aiheuttaa tiettyä sääntelyn jäykis-

6 Viime aikoina on alettu kiinnittää aikaisempaa enemmän huomiota siihen, miten teollisuusoikeuksia 
koskevat sopimukset suhtautuvat muihin, kuten biologista monimuotoisuutta koskeviin sopimuk-
siin. Tähän liittyen on annettu ohjeita, jotka ei ole oikeudellisesti sitovia, mutta joiden tosiasiallinen 
painoarvo saattaa olla huomattava ja jotka saattavat johtaa myös lainsäädännön muutoksiin.
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tymistä. Pienetkin muutokset vaativat eduskunnan myötävaikutusta. Perustuslaki 
on huomattavasti lisännyt valmistelijoiden työmäärää ja edellyttää uudenlaisia val-
miuksia.

VNOS:n muutoksen (262/2003) jälkeen teollisoikeutta koskevat kansainväliset so-
pimukset kuuluvat kauppa- ja teollisuusministeriön toimialaan. Kansainvälisiin so-
pimuksiin liittyvän tietotaidon hankkiminen jää ministeriötasolla helposti tapaus-
kohtaiseksi eikä keskitettyä tietoa ole. Sopimuksista ei myöskään ole kertynyt 
vastaavaa rutiinia kuin mitä ulkoasiainministeriöllä oli.

Kansainvälisessä kehityksessä korostetaan oikeussuojakeinojen yhdenmukaista-
mista. Suomessa tätä asiaa on selvitetty oikeusministeriön poikkihallinnollisessa 
työryhmässä. 

IP-oikeuksiin kuuluvat tekijänoikeudet lähioikeuksineen, teollisoikeudet ja myös 
liikesalaisuuksien suojaamista koskevat menettelyt. Yrityksissä IP-asioita käsitel-
lään keskitetysti ja ne muodostavat kokonaisuuden. Näiden asioiden yhdessä kä-
sittelemistä, olipa kysymys sitten oikeudenkäynnistä tai alan kehittämisestä, tulisi 
pyrkiä lähestymään horisontaalisemmin.

5. Yhteisön oikeuden vaikutus

Yhteisön lainsäädännön vaikutus on ollut merkittävä. Kaikki suurimmat tämän-
hetkiset hankkeet ovat joko yhteisön lainsäädäntöä tai kansainvälisiä sopimuksia 
koskevia. Kansallisia hankkeita on vähän (korkeakoulukeksintölaki).

Yhteisön lainsäädännön määrä ja jatkuva muutos aiheuttavat tarvetta  muuttaa 
jatkuvasti pienin muutoksin kansallista lainsäädäntöä. EU:n lainsäädäntö on muut-
tunut puitelainsäädännöstä kasuistisemmaksi (esimerkiksi lääkkeiden pakkolisen-
siointia koskeva asetus). Yksityiskohtaisuuden lisääntyminen asettaa lisähaasteita 
selkeän, johdonmukaisen ja järkevän kansallisen lainsäädännön valmistelulle. EY-
lainsäädäntö ei ole vaikuttanut positiivisesti kansallisen lainsäädännön laatuun.

Uutena alueena yhteisön lainsäädännölle ovat rikosoikeudelliset seuraamukset (di-
rektiivi- ja puitepäätösehdotus teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmis-
tamiseksi  KOM (2005) 276 lopullinen). Tällöin myös yhteisöjen tuomioistuinten 
toimivalta laajenisi ja kansallisen lainvalmistelun mahdollisuudet kaventuisivat.

Yhteispäätösmenettelyssä on tavanomaista, että säädöksistä päästään yhteisym-
märrykseen vasta parlamentin toisessa käsittelyssä, mikä pitkittää neuvotteluja. 
On lisäksi tavanomaista, että parlamentti tekee kymmeniä, jollei satoja muutos-
ehdotuksia, jotka käsitellään COREPER:issa. Vaikuttaminen tähän käsittelyvaihee-
seen on vaikeaa ja ehdotusten perustelut jäävät hämäriksi. Vaikutusarviointeja ei 
myöskään tässä vaiheessa esitetä. Kansallisesti eduskunnan informointi nopeasti 
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vaihtuvista neuvottelutilanteista on haastavaa, minkä vuoksi tulisi kehittää uusia 
joustavia menettelytapoja.  

6. Vaikutus kilpailukykyyn ja hyvinvointiin

IPR-lainsäädännön valmistelussa painotetaan poikkeuksetta kansallista kilpailuky-
kyä. Sidosryhmäkeskustelut ovat jatkuvia ja vaikutuksia pyritään koko ajan arvi-
oimaan.

Myös sopimusneuvotteluissa pyritään katsomaan lainsäädäntöä kansallisen kilpai-
lukyvyn näkökulmasta. Esimerkiksi yhteisöpatenttineuvotteluissa pyrittiin varmis-
tamaan, että kansallisten patentinhakijoiden mahdollisuudet toimia kansallisesti 
säilyisivät ja patenttioikeuden leviäminen varmistettaisiin myös kansallisesti.

3.2.4 Tilinpäätös- ja tilintarkastuslainsäädäntö (KTM)

1. Yleiset kehitystekijät

Kussakin maassa on ollut perinteisesti omat tilinpäätöskäytäntönsä, vaikkakin 
periaatetasolla näissä käytännöissä on yhteisiä piirteitä. Tilinpäätösasiakirjainfor-
maatio ei kuitenkaan usein ole vertailukelpoista. Tästä on aiheutunut yritystoi-
minnan kansainvälistyessä ongelmia. Tilinpäätösinformaation vertailukelpoisuus 
korostuu erityisesti toimittaessa arvopaperimarkkinoilla. Sijoittajat vaativat samoi-
hin lähtökohtiin ja periaatteisiin perustuvan informaation tuottamista. Vastaavasti 
informaation luotettavuuden kannalta paineet yhdenmukaiseen tilintarkastukseen 
kasvavat.

EU:ssa on ollut 1970-luvulta lähtien käynnissä laajoja yhtiölainsäädännön muu-
toshankkeita, joiden tarkoituksena on ollut osaltaan tilinpäätösten vertailukelpoi-
suuden parantaminen. Pääomien vapaan liikkuvuuden vaatimukseen yhteismark-
kinoilla liittyy tarve tilinpäätösinformaation laajuutta ja sisältöä koskevien sään-
nösten yhdenmukaistamiseen.

Neljäs yhtiöoikeudellinen direktiivi, joka koskee yksittäisen yhtiön vuositilinpää-
töksen laadintaa, sisältöä ja julkistamista sekä tilintarkastusvelvollisuutta, annet-
tiin vuonna 1978. Sitä on sittemmin muutettu useaan kertaan, ja paraikaa on vi-
reillä muutoshanke.

Seitsemäs yhtiöoikeudellinen direktiivi vuodelta 1983 koskee konsernitilinpäätök-
sen laajuutta, laadintaperiaatteita ja muotoa. Sitäkin on muutettu useita kertoja. 
Myös tämän direktiivin osalta on vireillä muutoshanke.
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Kahdeksas yhtiöoikeudellinen direktiivi vuodelta 1984 asettaa vähimmäisvaa-
timukset lakisääteisten tilintarkastusten suorittajille. Vireillä on laaja uudistus. 
Asiallisesti sisältöratkaisut on tehty, mutta lopullinen hyväksyminen saataneen 
vuoden 2006 alussa. 

Tarve kansainvälisesti vertailukelpoisille tilinpäätöksille on kasvanut globalisaation 
vuoksi. Luotettavuutta ja yhdenmukaisuutta tarvitaan lisäksi tapahtuneiden suur-
ten tilinpäätösskandaalien vuoksi.

Laskentatoimen alan kansainvälinen järjestö IASB (International Accounting 
Standards Board) on 1970-luvulta lähtien ohjannut kansainvälisen tilinpäätöskäy-
tännön kehitystä antamalla kansainvälisiä tilinpäätöksen laadintaa ja esittämistä 
koskevia standardeja. Mainittu järjestö on yksityisoikeudellinen. Jäsenet valitaan 
ensisijaisesti asiantuntemuksensa, mutta käytännössä myös tasapainoisen glo-
baalin edustavuuden perusteella. Maakohtaisia jäsenkiintiöitä ei ole. EU:lla on 
IASB:ssa tarkkailijan rooli. IASB antaa ns. IAS-standardit.

Vuodesta 2005 lähtien IAS-normisto on otettu EU:ssa yhteiseksi raportointitavaksi 
julkisesti noteerattujen emoyhtiöiden konserni-informaatiossa. IAS:lle on ominais-
ta tilinpäätösdirektiivejä ja kansallista lainsäädäntöä huomattavasti yksityiskoh-
taisempi sääntely.7 IAS-normisto palvelee erityisesti sijoittajia (mm. hyvin laajat 
liitetietovaatimukset). Vuodesta 2001 normistoa nimitetään IFRS-standardeiksi 
(International Fiscal Reporting Standards). Suomessa standardien noudattamisen 
valvontaa hoitaa Rahoitustarkastus vuoden 2005 alusta.

Tilintarkastusalalla suuntaus on ollut samoin kohti kansainvälisiä standardeja. 
Kansainvälinen yksityisoikeudellisen järjestön IFAC:n alainen itsenäinen komitea 
IAASB (International Auditing and Assurance Standards Board) antaa ns. ISA-stan-
dardeja. Niiden tavoitteena on taata kansainvälisesti yhdenmukaisesti suoritettu 
tilintarkastus ja siten suurempi luottamus alaan. ISA-standardeja noudatetaan jo 
useissa EU-maissa. Niiden merkitys korostuu kahdeksannen yhtiöoikeudellisen di-
rektiivin hyväksymisen jälkeen, jolloin niistä tulee osa yhteisölainsäädäntöä.

Tilintarkastajien rooli on muuttunut ja tehtävissä on entistä enemmän julkista 
intressiä (esim. rahanpesuepäilystä ilmoittaminen). Tämä vähittäinen tehtävien 
muutos ja intressitahojen suuri määrä on haaste lainsäädännölle. 

2. Muutokset viranomaistoiminnassa

Rahoitustarkastuksen valvonnan piiriin kuuluvat kaikki yritykset, jotka pakollisesti 
noudattavat IAS-standardeja. Valvonnan piiriin kuuluu noin 150 osakkeiden liik-

7 Nykyinen standardikokoelma on pitkälti yli 2 000 sivua. Parin viimeisen vuoden aikana standardeja 
on uusittu huomattavan paljon ja uudet standardit ovat olleet edeltäjiään yksityiskohtaisempia. 
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keellelaskijaa ja näiden lisäksi noin 150 joukkovelkakirjojen liikkeeseenlaskijaa, 
joiden arvopapereita on julkisen kaupankäynnin kohteena. 

IAS-valvonnan menetelmät on jätetty Rahoitustarkastuksen itsensä harkittavik-
si säädettyjen valvontavaltuuksien puitteissa. Valvonta on pääosin jälkikäteistä 
valvontaa, joka perustuu esimerkiksi tiettyihin otantamenetelmiin tilinpäätöksistä. 
Valvojan tulee mahdollisuuksien mukaan varmistaa valvontapäätösten kansainvä-
linen hyväksyttävyys. Rahoitustarkastus on valvontamenetelmien valinnassa kiin-
teästi sidoksissa kansainväliseen kehitykseen, jota koordinoidaan ja kehitetään 
Euroopan arvopaperimarkkinavalvojien komiteassa (CESR). 

Rahoitustarkastuksella on IAS-standardien noudattamisen valvonnassa käytös-
sään sen toimivaltaan kuuluvat hallinnolliset sanktiot (julkinen oikaisukehotus, va-
roitus tai huomautus). 

Rahoitustarkastuksen valvontaoikeudet ovat merkittävästi lisääntyneet uuden 
tehtävän myötä.

KTH-tilintarkastajien valvonta kuuluu Keskuskauppakamarin tilintarkastuslauta-
kunnan (TILA) tehtäviin. Valvontakeinot ovat pääosin jälkikäteisiä. TILA:lla on 
käytettävissään hallinnollisina sanktioina varoitus ja huomautus sekä mahdolli-
suus esittää tilintarkastajan hyväksynnän lakkauttamista, mistä päättää valtion 
tilintarkastuslautakunta. HTM-tarkastajien valvonta kuuluu paikallisille kauppaka-
mareille.

Tilintarkastusvalvonnan osalta esiintyy paineita uudelleen järjestelyihin entistä vi-
ranomaistoimisemmaksi. Paineet johtuvat tilinpäätösskandaalien jälkimainingeis-
sa syntyneen Sarbanes Oxley Actin ja sen nojalla perustetun yhdysvaltalaisen val-
vontaelimen PCAOB:n vaikutuksista eurooppalaiseen tilintarkastuskeskusteluun. 
Vaikutukset näkyvät kahdeksannessa yhtiöoikeudellisessa direktiivissä. 

Sarbanes Oxley Actin myötä suomalaiset Yhdysvalloissa julkisesti noteeratun yh-
tiön (myös esim. suomalaisen tytäryhtiön) tilintarkastukseen osallistuvat tilin-
tarkastusyhteisöt joutuvat rekisteröitymään PCAOB:ssa. Sillä on toimivalta tar-
kastaa, tutkia ja määrätä sanktioita myös suomalaisille tilintarkastusyhteisöille. 
Rekisteröinnin yhteydessä suomalaiset tilintarkastusyhteisöt joutuvat sitoutumaan 
yhteistyöhön PCAOB:n kanssa, johon kuuluu mm. suostuminen  salassa pidettävi-
en tilintarkastustyöpapereiden luovuttamiseen. 

Tilintarkastuksen laadunvarmistus on Suomessa järjestetty hyväksyttyjen tilintar-
kastajien yhdistysten avulla (KHT-yhdistys ja HTM-yhdistys). Tämä on tilintarkas-
tusalan itsesääntelyä, jota tavallaan voidaan kutsua omavalvonnaksi. Yhdistykset 
toimivat yhteistyössä TILA:n kanssa. 
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Laadunvalvonta ei ole kurinpidollista valvontaa eikä laadunvarmistukseen välittö-
mästi liity sanktioita. Yhdistykset voivat määrätä laaduntarkastuksesta epätyydyt-
tävästi suoriutuneelle jäsenelle uusintatarkastuksen tai lopulta erottaa hänet, jos 
hänen katsotaan menetelleen sääntöjen vastaisesti.

3. Yleis- ja erityislainsäädännön suhde

Tilintarkastuslaki on yleislaki, jota sovelletaan kaikkien kirjanpitovelvollisten ti-
lintarkastukseen. Yksittäisissä yhteisölaeissa on säännöksiä tilintarkastajien va-
linnasta. Monissa laeissa on myös säännöksiä tilintarkastajien muista tehtävistä. 
Näiden säännösten suhde tilintarkastuslakiin ei aina ole ollut selvä. Terminologia 
vaihtelee myös.

Tilintarkastuslaki koostuu itse lain ja asetuksen lisäksi kolmesta kauppa- ja teol-
lisuusministeriön päätöksestä. Tilintarkastuslakia uudistettaessa käydään läpi ky-
symys oikeasta säädöstasosta.

Myös kirjanpitolaki, -asetus ja sen nojalla annetut kauppa- ja teollisuusministeri-
ön päätökset ovat yleislainsäädäntöä. Erityislainsäädäntöä ovat luotto- ja vakuu-
tuslaitosten tilinpäätössäännökset. Kyse ei ole vain kansallisesta ratkaisusta, sillä 
luottolaitoksilla ja vakuutusyhtiöillä on omat tilinpäätösdirektiivinsä. Kauppa- ja te-
ollisuusministeriö sekä sen yhteydessä toimiva kirjanpitolautakunta ovat pitäneet 
tärkeänä, että kirjanpitolain ja erityislakien väliset erot säilyvät mahdollisimman 
pieninä ja silloinkin hyvin perusteltuina. Kehitys on ollut tässä suhteessa positiivis-
ta, mitä on auttanut kaikkien tilinpäätösdirektiivien koordinoitu kehittäminen.

4. Sopeutuminen muuhun lainsäädäntökehitykseen

Tilinpäätös- ja tilintarkastuslainsäädännön valmistelussa on pidetty tärkeänä val-
mistelun tapahtumista läheisessä yhteistyössä muun  yhtiölainsäädännön valmis-
telun kanssa. Yhteistyötä tehdään oikeusministeriön, valtiovarainministeriön sekä 
sosiaali- ja terveysministeriön kanssa. 

Tilinpäätöslainsäädännöllä on tiivis yhteys verolainsäädäntöön. Verolainsäädännön 
valmistelussa ei aina oteta riittävästi ja oikea-aikaisesti huomioon tilinpäätöslain-
säädännöstä aiheutuvia muutospaineita (esimerkiksi IAS/IFRS-standardien käyt-
töönotto Suomessa). 

Perustuslailla ei ole juurikaan vaikutusta tällä lainsäädäntölohkolla. Tilintarkastuslain 
uudistamisen yhteydessä käydään läpi sääntelyn taso.
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5. Yhteisön oikeuden vaikutus

Yhteisön lainsäädännön vaikutus on ollut merkittävä. Sääntelytapaan vaikuttaa 
pyrkimys helpottaa rajat ylittävää toimintaa. Säädösten yksityiskohtaisuus on kas-
vanut huomattavasti, mihin on vaikuttanut yhteisön sääntelyyn tunkeutuva ang-
lo-amerikkalainen kasuistinen sääntelyperinne. Kokonaisuus muodostuu vaikeasti 
hallittavaksi ja monikerroksiseksi.

Kun yhteisön lainsäädännön ja sitä kautta kansallisen lainsäädännön osaksi ote-
taan kansainvälisiä standardeja, syntyy ”vallan uusjako”. Kunkin valtion vaikutus-
mahdollisuudet jäävät käytännössä hyvin vähäisiksi, jollei olemattomiksi. 

Yhteisön lainsäädännössä ei tehdä kovinkaan syvällistä analyysiä sääntelyn tasos-
ta. Tavoitteet muun kuin sitovan lainsäädännön antamiseksi eivät ole toteutuneet. 
Komissio antoi vuonna 2000 suosituksen tilintarkastuksen laadunvarmistuksesta 
ja vuonna 2002 suosituksen tilintarkastajien riippumattomuudesta. Näiden kah-
den laajan ja perusteellisesti valmistellun suosituksen tavoitteena oli harmonisoi-
da alaa. Tästä huolimatta komissio antoi jo vuonna 2004 hyvin yksityiskohtaisen 
direktiivin, joka sisältää molempien suositusten määräyksiä. Mitään selvitystä suo-
situsten toimimattomuudesta ei esitetty, vaan direktiivin antamisen laukaisi Enron 
kirjanpitoskandaali.

Samoin on selvästi havaittavissa pyrkimyksiä ulottaa yhteisön lainsäädäntöä en-
tistä pidemmälle ja yksityiskohtaisemmin. Esimerkkinä voidaan pitää corporate 
governance -sääntelyä, jota sijoitetaan useampaan direktiiviin.

Kansallisessa täytäntöönpanossa haasteellista on se, että vaikka periaatteessa py-
ritään antamaan harmonisointisäännöksiä, tosiasiassa direktiiveissä usein komp-
romissisyistä annetaan jäsenvaltioille useita optioita. Valinnat tehdään periaat-
teessa kansallisista lähtökohdista, mutta omat vaikeutensa aiheutuvat erilaisten 
yritysten tarpeista (vrt. pienet ja suuret, kansainväliset yhtiöt). 

Sekä tilintarkastuksen että tilinpäätöksen osalta yhteisön lainsäädännössä on koh-
tuullisen laajalti käytössä komitologiamenettely. Menettelyn etuina voidaan pitää 
nopeutta ja joustavuutta. Lainsäädäntövallan delegoinnin pitäisi kuitenkin olla 
erittäin tarkkarajaista ja joka kerta hyvin perusteltua. Myös ns. valvojienkomiteoi-
den käyttö on lisääntynyt (viittaus VM:n rahoitusmarkkinamuistioon). 

Yhteisöpäätösmenettelyn vaikutuksista ja vaikeuksista esitetään sama arvio kuin 
teollisoikeuksien osalta. 
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6. Vaikutus kilpailukykyyn ja hyvinvointiin

Kilpailukyvyn näkökulmaa painotetaan kaikissa vaiheissa. Turhia hallinnollisia 
velvoitteita vastustetaan, vaikutusarviointeja pyritään tekemään mahdollisuuk-
sien mukaan ja direktiivien kansallisia optioita käytetään kansallisten intressi-
en mukaisesti. Tilinpäätösalalla esimerkiksi pienten kirjanpitovelvollisten helpo-
tukset (liitetiedot) on pyritty kansallisesti implementoimaan täysimääräisesti. 
Implementoinnissa pyritään välttämään direktiivin vaatimukset ylittävää kansal-
lista lisäsääntelyä.

Koska rajat ylittävä toiminta tapahtuu useimmiten suurten yritysten toimesta, vaa-
rana on, että yhteisön lainsäädäntöä tehdään suurten yritysten lähtökohdista. 

Kansainvälisten standardien käyttöönotto asettaa paineita valmistelun oikea-aikai-
suuteen sekä siihen kohdennettaviin resursseihin. Hyvin aikaisessa vaiheessa ta-
pahtuva vaikuttaminen edellyttää huomattavasti resursseja. Myös kansallisia val-
mistelutapoja tulee muuttaa ennakoivimmiksi ja viranomaisten (esimerkiksi val-
vojat ja regulaattorit) välisen yhteistyön merkitys korostuu entisestään. Toiminta 
sidosryhmien kanssa on samoin muutettava entistä ennakoivammaksi.
 
 

3.2.5 Yhteisöjä koskeva lainsäädäntö (OM)

1. Yleiset kehitystekijät

Tässä jaksossa tarkastellaan seuraavia lainsäädäntöaloja: osakeyhtiölainsäädän-
tö, osuuskuntalainsäädäntö, henkilöyhtiölainsäädäntö (avoimesta yhtiöstä ja kom-
mandiittiyhtiöstä annettu laki), asunto-osakeyhtiölainsäädäntö ja yhdistyslainsää-
däntö.

Osakeyhtiöyhtiölainsäädäntö

Osakeyhtiölaki (734/1978) tuli voimaan vuoden 1980 alusta. Lakia valmistelemaan 
asetettiin vuonna 1960 osakeyhtiölakikomitea. Sen toimeksiannossa edellytettiin 
yhteistyötä pohjoismaisten vastaavien komiteoiden kanssa. Myöhemmin toimek-
siantoa täsmennettiin siten, että tavoitteeksi asetettiin mahdollisimman yhdenmu-
kaisen osakeyhtiölainsäädännön laatiminen eri Pohjoismaihin. Komitean ehdotus 
(KM 1969: A 20) olikin pohjoismaisen yhteistyön tulos. Käytännössä pohjoismai-
nen lainvalmistelu perustui Ruotsin vuoden 1944 osakeyhtiölakiin.

Komitean ehdotusta muutettiin jatkovalmistelussa vain vähän. Vuonna 1977 an-
netussa hallituksen esityksessä (HE 27/1977 vp) otettiin huomioon myös uuden 
kirjanpitolain säätäminen vuonna 1973. Joitain täsmennyksiä tehtiin myös mui-
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den Pohjoismaiden kanssa käytyjen neuvottelujen jälkeen. Eduskuntakäsittelyssä 
tehtiin lisäksi eräitä muutoksia, joista merkittävin oli osake- ja osakasluettelojen 
saattaminen täysin julkisiksi. 

Voimassa olevaan lakiin on tehty useita muutoksia. Vuonna 1981 muutettiin raha-
lainan antamista koskevia säännöksiä (laki 248/1981). Erilaisia lain soveltamison-
gelmia pyrittiin ratkaisemaan lailla 687/1983. Pohjoismaiden kansalaisten osallis-
tumista hallintoon helpotettiin lailla 701/1985 ja arvo-osuusjärjestelmää koskeva 
luku lisättiin lakiin lailla 832/1991. Suunnattuja anteja koskevia säännöksiä sisäl-
lytettiin lakiin vuonna 1992 (laki 504/1992). Kansalaisuusvaatimuksia ja haasteen 
tiedoksiantoa koskevia säännöksiä muutettiin vuonna 1993. 

Osakeyhtiölakiin tehtiin merkittäviä muutoksia vuodelta 1993 olevien kirjanpitolain 
ja yrityksen saneerauksesta annetun lain ja vuodelta 1994 olevan tilintarkastuslain 
antamisen yhteydessä. Osakeyhtiölakiin on tehty muutoksia myös eräiden muiden 
lakien antamisen yhteydessä. Tällaisia heijastusvaikutuksia on ollut pankkilaeilla, 
yrityskiinnityslailla (634/1984), henkilörahastolailla (814/1989), välimiesmenette-
lystä annetulla lailla (967/1992), kirjanpitolailla (1336/1997) ja osuuskuntalailla 
(1488/2001). 

Osakeyhtiöiden toiminnan kannalta merkittäviä muutoksia aiheuttivat ns. rajoi-
tuslain kumoaminen lailla 1612/1992 ja arvopaperimarkkinalain (495/1989) sää-
täminen. 

Vuonna 1997 tuli voimaan lain laaja osittaisuudistus (145/1997), jossa saatet-
tiin voimaan EU:n yhtiöoikeudelliset direktiivit sekä tehtiin useita muita muutok-
sia. Keskeisesti muihin muutoksiin vaikuttanut tekijä oli 1990-luvun alun lama. 
Merkittäviä uudistuksia olivat esimerkiksi yhtiöiden jakaminen yksityisiin ja julki-
siin osakeyhtiöihin, osakepääomavaatimuksen tiukentaminen ja saattaminen ta-
kautuvasti voimaan sekä riippumattomia asiantuntijoita, etuosakkeita, pääoma-
lainaa, omien osakkeiden hankkimista ja yhtiön jakautumista koskevien säännös-
ten ottaminen lakiin. Uudistuksessa muutettiin myös pakkoselvitystilasäännöksiä. 
Uudistuksessa pyrittiin ehkäisemään taloudellista rikollisuutta muun muassa eri-
laisilla tiedonantovelvollisuuksilla.

Vuoden 1999 alusta tulivat voimaan euron käyttöönotosta aiheutuneet muutok-
set (laki 824/1998), joiden avulla tehtiin mahdolliseksi osakkeen nimellisarvosta 
luopuminen. Lailla 1094/2000 uudistettiin osakeyhtiön purkamista ja selvitysti-
laa koskevia säännöksiä ja tehtiin mahdolliseksi yhtiön poistaminen rekisteristä 
eräiden olennaisten rekisteritietojen puutteellisuuden vuoksi. Samalla toteutettiin 
eräitä pienille yhtiölle suunnattuja helpotuksia. Lailla 1158/2000 muutettiin yh-
tiökokoukseen osallistumista koskevia säännöksiä, jotta erityisesti ulkomaalais-
ten osakkeenomistajien olisi helpompaa osallistua julkisten osakeyhtiöiden yhtiö-
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kokouksiin. Osakeyhtiön kansalaisuusvaatimuksia muutettiin jälleen kerran lailla 
887/2002.

Syksyllä 2005 eduskunnan käsiteltävänä on esitys uudeksi osakeyhtiölaiksi ja sii-
hen liittyväksi lainsäädännöksi (HE 109/2005 vp). 

Osuuskuntalaki

Vuonna 1954 säädettyyn vanhaan osuuskuntalakiin (247/1954) tehtiin vuosien 
kuluessa useita muutoksia lain perusrakenteen pysyessä kuitenkin ennallaan. 
Osuuskuntien oman pääoman hankintakeinoja lisättiin kahdella 1980-luvulla to-
teutetulla lainmuutoksella. Vuonna 1981 lakiin lisättiin säännökset lisäosuusmak-
suista, joita voidaan antaa jäsenille, sekä muutettiin vararahastoa ja ylijäämän 
käyttöä koskevia säännöksiä. Vuonna 1989 lakia täydennettiin säännöksillä sellai-
sista sijoitusosuuksista, jotka vastaavat lähinnä osakeyhtiöiden äänettömiä etu-
osakkeita ja joita voivat hankkia muutkin kuin jäsenet. Jälkimmäisessä muutok-
sessa mahdollistettiin myös osuuskunnan muuttaminen osakeyhtiöksi.

Lain muutokset 1990-luvulla liittyvät kirjanpito- ja tilintarkastuslainsäädännön yh-
tenäistämiseen ja säästökassatoiminnan edellytysten tarkistamiseen sekä vuonna 
1997 voimaan tulleeseen osakeyhtiölain muutokseen.

Ajatuksia osuuskuntalain kokonaisuudistustarpeesta esitettiin 1970-luvun lopulta 
lähtien, mutta uudistusta ei pidetty erityisen kiireellisenä. Osuuskuntien toimin-
taympäristön ja toimintamuotojen muutoksen sekä vuoden 1997 laajan osake-
yhtiölain uudistuksen myötä lain kokonaisuudistus tuli ajankohtaiseksi kuitenkin 
1990-luvun lopulla.

Vuonna 2001 säädetyn uuden osuuskuntalain (1488/2001) tarkoituksena on saat-
taa osuuskuntien yhteisölainsäädäntöön perustuvat toimintaedellytykset nykyai-
kaisen yritystoiminnan vaatimusten mukaisiksi. Uudella osuuskuntalailla pyritään 
helpottamaan osuuskunnan perustamista ja hallintoa sekä edistämään jäsen- ja 
sijoittajarahoituksen hankintaa. Uudistuksella pyritään myös lisäämään osuuskun-
tamuodon käyttökelpoisuutta uusosuustoiminnassa.

Henkilöyhtiölainsäädäntö

Ensimmäinen laajempi henkilöyhtiöitä koskeva sääntely sisältyi Ruotsi-Suomessa 
vuoden 1734 lakiin. Nämä säännökset (avointa yhtiötä koskevat) olivat voimassa 
yli 250 vuoden ajan suurimmaksi osaksi muuttumattomina. Kommandiittiyhtiöitä 
koskeva sääntely syntyi 1800-luvun loppupuolella (asetus äänettömistä eli kom-
mandiittiyhdyskunnista vuodelta 1864). Henkilöyhtiöitä koskevan selkeän ja yksi-
tyiskohtaisen sääntelyn tarve oli pitkään tiedossa 1800-luvun lopulta lähtien.
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Vuonna 1988 säädetyn henkilöyhtiölain tavoitteena oli vallinneen oikeustilan sel-
kiyttämisen lisäksi henkilöyhtiömuodon joustavuuden säilyttäminen. Lailla pyrittiin 
toisaalta suojaamaan yksittäisiä yhtiömiehiä. Lailla oli myös työllisyyteen liittyviä 
yleisempiä yhteiskunnallisia tarpeita. Jälkimmäiset tarpeet näyttävät liittyneen lain 
valmisteluaikana voimistuneeseen sosiaalisen sopimusoikeuden suuntaukseen. 

Henkilöyhtiölain muutokset ovat liittyneet muun lainsäädännön muutoksiin (mm. 
kirjanpito- ja tilintarkastuslainsäädännön tarkistuksiin). 

Asunto-osakeyhtiölaki

Nykyinen asunto-osakeyhtiölaki (809/1991) tuli voimaan lähes 20 vuotta kestä-
neen lainvalmistelun jälkeen vuoden 1992 alusta. Vuoden 2001 kesäkuun alusta 
tulivat voimaan perusparantamista, uudistamista, lisärakentamista ja lisäalueen 
hankintaa koskevat muutokset koskien yhtiökokouksessa tapahtuvaa päätöksen-
tekoa (laki 316/2001). Muut muutokset ovat liittyneet muussa lainsäädännössä 
tapahtuneisiin muutoksiin. 

Oikeusministeriössä on vireillä lain kokonaisuudistus, jonka tavoitteena on ottaa 
huomioon rakennuskannan ja osakkaiden ikääntyminen ja asukaskunnan, raken-
nustekniikan, asumispalveluiden ja asuinkiinteistöjä koskevien viranomaisvaati-
musten muutokset. Uudistuksessa otetaan huomioon myös sääntelytarpeet, jotka 
liittyvät yhtiöiden ja osakkaiden tekemiin korjauksiin, uudistuksiin ja lisärakenta-
miseen. Samat tekijät lisäävät tarvetta myös muihin järjestelyihin ja vastuusuh-
teiden selventämiseen yhtiöissä. Muilta osin lain säännösten on arvioitu olevan 
pääosin toimivia, vaikka yksittäisiä säännöksiä onkin tarpeen selventää ja muuttaa 
soveltamiskäytännössä ilmenneiden syiden vuoksi. 

Yhdistyslaki

Toisen maailmansodan jälkeen valmisteltiin joukko toteutumatta jääneitä ehdotuk-
sia yhdistyslain muuttamiseksi. Oikeusministeriö asetti vuonna 1975 työryhmän 
laatimaan selvityksen tuolloin toiminnassa olleista yhdistystyypeistä ja niiden toi-
mintamuodoista sekä tekemään ehdotuksen yhdistyslainsäädännön uudistamisen 
yleisistä tavoitteista. Työryhmän mietintö sisälsi laajan selvityksen. Siinä esitettiin 
myös vaihtoehtoja ja näkökohtia lainuudistamisesta. Vuonna 1978 valtioneuvosto 
asetti komitean valmistelemaan yhdistyslainsäädännön kokonaisuudistusta.8  

Yhdistyslakikomitean mietintö vuodelta 1984 sai suopean vastaanoton. Olennaisena 
edellytyksenä tälle oli se, että poliittiset voimat oli saatu komiteavaiheessa uudis-

8 Komitean puheenjohtajaksi kutsuttiin ministeri Esko Rekola ja jäseniksi keskeisten puolueiden, työ-
markkina- ja urheilujärjestöjen ja eräiden ministeriöiden edustajia. 
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tuksen taakse.9 Laajan lausuntokierroksen (63 lausuntoa) jälkeen valmistelua jat-
kettiin oikeusministeriön marraskuussa 1985 asettamassa kolmijäsenissä työryh-
mässä. Ehdotus valmistui talvella 1987. Laintarkastuskunnan marraskuussa 1987 
antaman lausunnon jälkeen valmistelu jatkui virkatyönä ja hallituksen esitys an-
nettiin toukokuussa 1988. 

Yhdistyslaki (503/1989) hyväksyttiin maaliskuussa 1979 ja laki tuli voimaan vuo-
den 1980 alusta. Lain merkittävimmät muutokset ovat olleet vuoden 1995 alus-
ta toteutettu yhdistysrekisterin siirtäminen oikeusministeriöstä PRH:een ja siihen 
liittynyt joulukuussa 1995 toteutettu yhdistysrekisterin maksuttomuuden poista-
minen. Muut yhdistyslain muutokset ovat liittyneet perustuslain ja muun lainsää-
dännön uudistuksiin. 

Säätiölaki

Vuoden 1964 muutosten10 jälkeen säätiölakia (109/1930) on muutettu merkit-
tävästi vuonna 1987 annetulla lailla, jonka tarkoituksena oli saattaa lainsäädän-
tö sisällöllisesti vastaamaan säätiölaitoksen silloisia toimintamuotoja poistamalla 
säätiöiden hyödyllistä kehitystä estävät lainsäädännön puutteista tai kankeudes-
ta johtuneet epäkohdat. Samalla lisättiin valvontaviranomaisten oikeuksia saada 
säätiöiltä ajan tasalla olevia ja riittäviä tietoja sekä keinoja tietojen saamiseen ja 
väärinkäytöksiin puuttumiseen. 

Muutoksen valmistelu aloitettiin valtioneuvoston heinäkuussa 1972 asettamassa 
säätiökomiteassa. Komitean tehtävänä oli muun ohella suorittaa tutkimus säätiö-
laitoksessa harjoitettavasta taloudellisesta päätännästä, päätäntää harjoittavista 
henkilöistä sekä päätännän kytkeytymisestä muuhun taloudelliseen päätöksente-
koon ja harjoitetun päätännän vaikutuksista yhteiskunnan eri alueilla. Tehtävänä 
oli myös selvittää ne yhteiskuntapoliittisesti tärkeät ja suotavat päämäärät, joiden 
saavuttamiseksi säätiölaitoksen säilyttämistä voitiin perustella. 

Komitean laajahko selvitys julkaistiin vuonna 1974. Vuonna 1975 komitea antoi 
mietinnön, jossa se kannatti säätiölaitoksen kehittämistä sen lakkauttamisen si-
jasta. Mietinnössä ehdotettiin säätiömuodon käytön rajoittamista vain yleishyödyl-
liseen toimintaan sekä säätiöiden valvonnan ja ohjauksen tehostamista.11  

Kun lausuntopalautteen perusteella oli käynyt selväksi, että säätiölain kokonaisuu-
distukseen ei ollut edellytyksiä, oikeusministeriö asetti vuonna 1981 suppean vir-

9 Halila – Tarasti, Yhdistysoikeus (1996) s. 8 ja siinä mainitut lähteet.
10 Muutokset liittyivät muussa lainsäädännössä tapahtuneeseen kehitykseen.
11 Mietinnöstä pyydettiin lausunnot noin 50 taholta. Lausunnonantajat pitivät yleishyödyllisyyskäsit-

teen määrittelyä yleisesti vaikeana. Säätiöiden valvonnan ja ohjauksen tehostamista ehdotetulla 
tavalla pidettiin tarpeettomana. 
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kamiestyöryhmän laatimaan ehdotuksen lain muuttamiseksi. Työryhmän mietintö 
annettiin kesäkuussa 1982. Lausunnot12 olivat myönteisiä, minkä jälkeen jatko-
valmistelu tapahtui virkatyönä ministeriössä. Hallituksen esitys annettiin vuonna 
1985 (HE 89/1985 vp).

Säätiölakiin on tehty tämän jälkeen merkittävä muutos, kun säätiörekisteri siirret-
tiin oikeusministeriöstä PRH:een. Muutosehdotus valmisteltiin virkatyönä kauppa- 
ja teollisuusministeriön johdolla toimineessa työryhmässä. Siirron tarkoituksena 
oli ministeriöiden ja keskushallinnon tehtävienjaon tarkistaminen.

Säätiöiden osalta säätäjän tahdon kunnioittaminen on ollut sääntelyn perinteinen 
lähtökohta, mistä ei liene syytä poiketa vastaisuudessakaan. Toisaalta kehittyvä 
tahdonvaltainen yhtiöoikeudellinen sääntely voi suurelta osin soveltua myös sää-
tiöihin. 

Yksityisoikeudellisten säätiöiden merkitys yhteiskunnan perustoimintojen ylläpitä-
jänä on vähentynyt olennaisesti säätiölain säätämisen jälkeen. Jatkossa tulisikin 
arvioida uudelleen säätiöihin kohdistuvan julkisen valvonnan tarvetta. Erillinen ky-
symys on, miten tulisi suhtautua ns. avustussäätöihin, joiden toiminnan rahoitus 
perustuu jatkuviin avustuksiin. 

2. Muutokset viranomaistoiminnassa

Muutokset ovat liittyneet yhdistys- ja säätiörekisterin toiminnan siirtämiseen oi-
keusminsteriöltä PRH:een. Yhdistysrekisterin toimintaa haluttiin myös tehostaa 
siten, että ilmoitusten käsittelyajat saataisiin lyhemmiksi.

3. Yhteisön oikeuden vaikutus

Yhteisön lainsäädännön vaikutus on ollut merkittävä yhtiön rekisteröintiä, osake-
pääomaa ja sen muuttamista sekä yritysrakenteen muuttamista koskevan säänte-
lyn osalta. Sääntelytapaan vaikuttaa pyrkimys helpottaa rajat ylittävää toimintaa. 
Sääntely on hajanaista ja kokonaisuus muodostuu vaikeasti hallittavaksi.

Yhteisön lainsäädännössä ei tehdä kovinkaan syvällistä analyysiä sääntelyn ta-
sosta. Pääosa komission vuonna 2003 julkistamassa yhtiöoikeuden toiminta-
suunnitelmaa liittyi Enronin ja eräiden muiden suuryritysten kirjanpitoa ja hal-
lintotapaa koskeviin skandaaleihin. Näitä toimenpiteitä, jotka kopioitiin pääosin 
Yhdysvalloissa toteutetuista hankkeista, perusteltiin lähinnä kansainvälisten si-
joittajien luottamuksen palauttamisella. Vuoden 2005 lopussa komissio käynnisti 
toimintasuunnitelman uudistuksen, jonka tavoitteena on Euroopan kilpailukyvyn 

12 Työryhmän mietinnöstä pyydettiin lausunto 11 viranomaiselta, 26 järjestöltä ja 8 säätiöltä.
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parantaminen mm. yritysten hallinnollista taakkaa vähentämällä ja sääntelyn laa-
tua muutenkin parantamalla. 

Samoin on selvästi havaittavissa pyrkimyksiä ulottaa yhteisön lainsäädäntöä 
entistä pidemmälle ja yksityiskohtaisemmaksi noteerattujen yhtiöiden osalta. 
Esimerkkinä voidaan pitää corporate governance -sääntelyä, jota sijoitetaan use-
ampaan direktiiviin.

Kansallisessa täytäntöönpanossa haasteellista on se, että vaikka periaatteessa py-
ritään antamaan harmonisointisäännöksiä, tosiasiassa direktiiveissä usein komp-
romissisyistä annetaan jäsenvaltioille useita optioita. Valinnat tehdään periaat-
teessa kansallisista lähtökohdista, mutta omat vaikeutensa aiheutuvat erilaisten 
yritysten tarpeista (vrt. pienet ja suuret, kansainväliset yhtiöt). 

Yhteisöpäätösmenettely on toiminut vuonna 2005 tehokkaasti siten, että kaikista 
vireillä olleista hankkeista on voitu päättää yhdessä käsittelyssä. Suomen aktiivi-
sen osallistumisen kautta on onnistuttu vaikuttamaan säädösten sisältöön Suomen 
kannalta suotuisalla tavalla myös parlamenttikäsittelyn yhteydessä.

4. Yleis- ja erityislainsäädännön suhde

Luottolaitos-, vakuutusyhtiö- ja muuhun elinkeinolainsäädäntöön sisältyvää yh-
tiöoikeudellista sääntelyä on muutettu erityisesti 1990-luvun puolivälistä lähtien 
siten, että muussa lainsäädännössä viitataan kattavammin osakeyhtiölakiin ja eri-
tyissäännöksiä on vähennetty.

5. Sopeutuminen muuhun lainsäädäntökehitykseen

Uutta osuuskuntalakia on muutettu siten, että siihen on lisätty osuuskuntien ar-
vopaperien pörssikaupan mahdollistavat säännökset osuuksien liittämisestä arvo-
osuusjärjestelmään. Rahoituslainsäädännön laajempaan muutokseen liittyen lais-
ta on poistettu säästökassatoimintaa koskevat säännökset siten, että osuuskaup-
pojen oikeutta ottaa vastaan talletuksia vastaavia jäsensijoituksia on rajoitettu 
olennaisesti.13 Osuuskuntalakiin on tehty myös muun lainsäädännön muuttami-
seen liittyviä teknisiä muutoksia.

Uuden osakeyhtiölain valmistelun yhteydessä osuuskuntien taholta on toivottu, 
että yritysten tasapuolisten toimintaedellytysten turvaamiseksi osuuskuntalakia 
olisi syytä muuttaa uutta osakeyhtiölakia vastaavasti.14 

13 Lehtitietojen perusteella osuuskaupat saattavat lopettaa kokonaan säästökassatoiminnan lähivuo-
sina. 

14 Pyynnöstä huolimatta osuuskunnat ja niiden etujärjestöt eivät ole vielä täsmentäneet näitä muu-
tostarpeita. 



103

6. Vaikutus kilpailukykyyn ja hyvinvointiin

Eduskunnan käsiteltävänä olevassa osakeyhtiölain kokonaisuudistuksessa on otet-
tu huomioon yritysten toimintaympäristössä ja lainsäädännössä tapahtunut kehi-
tys.15 Uudella lailla lisätään suomalaisten osakeyhtiöiden toimintamahdollisuuksia 
ja parannetaan siten yhtiöiden toimintaedellytyksiä yleisesti ja suhteessa kilpai-
lijoihin. Toimintamahdollisuuksia lisätään vähentämällä ja keventämällä muoto-
määräyksiä sekä säätämällä eräistä uusista menettelyistä. Myös lain tahdonvaltai-
suutta lisätään. Uusi laki on nykyistä kattavampi, mikä selkeyttää oikeustilaa ja li-
sää oikeusvarmuutta. Laissa ehdotetaan säädettäväksi monista sellaisista asioista, 
jotka nyt ilmenevät vain oikeuskäytännöstä ja oikeuskirjallisuudesta.

Ehdotettu uusi osakeyhtiölaki ei vaikuta kokonaisuutena arvioiden velkojien tai 
vähemmistöosakkeenomistajien oikeussuojan tasoon. Toimintamahdollisuuksien 
lisäämistä koskevat uudistukset eivät kohdistu näiden ryhmien aseman kannalta 
keskeisiin säännöksiin. Esitys sisältää useita velkojen ja vähemmistöosakkeen-
omistajien suojaa vahvistavia säännöksiä. 

Uudistuksessa on kiinnitetty erityistä huomiota pienten osakeyhtiöiden asemaan. 
Sääntelyn olennainen selkiintyminen ja laajentuminen sekä eräät pieniä yhtiöitä 
koskevien säännösten kirjoitustavassa valitut ratkaisut helpottavat pienten yhtiöi-
den ja näille erilaisia palveluja tarjoavien mahdollisuuksia tutustua lain sisältöön. 
Esitys sisältää myös pienille yhtiöille kohdennettuja aineellisen lainsäädännön hel-
potuksia. 

Vuoden 2001 osuuskuntalakiuudistuksessa on pyritty lisäämään sääntelyn tah-
donvaltaisuutta. Sopimusvapautta on laajennettu erityisesti oman pääoman ehtoi-
sen rahoituksen osalta. Osuuskunnan jäsenten, johdon sekä sijoittajien, velkojien 
ja muiden etutahojen asemaa on parannettu selventämällä sääntelyä sekä ko-
rostamalla osuuskunnan tiedonantovelvollisuutta tavalla, joka ei rajoita rehellisen 
yritystoiminnan harjoittamista eikä aiheuta osuuskunnille merkittäviä lisäkustan-
nuksia. Lakia säädettäessä on arvioitu, että muutokset eivät heikennä jäsenten, 
velkojien ja sivullisten asemaa. 

Asunto-osakeyhtiölain vireillä olevassa uudistuksessa tarkoituksena on muun ohel-
la ottaa huomioon asukkaiden ikääntyminen. 

 

15 Uusi osakeyhtiölaki tulee voimaan 1.9.2006
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3.3 Lainsäädäntökehityksestä julkisoikeuden alueella

3.3.1 Alueiden kehittämislainsäädäntö (SM)

1. Yleiset kehitystekijät

Aluepolitiikassa sääntelyn voidaan katsoa alkaneen 1960-luvulla, kun vuonna 1966 
tulivat voimaan ensimmäiset aluepoliittisiksi katsottavat säännökset. Sääntelyn ala 
on sen jälkeen laajentunut suppeasta kehitysaluepolitiikasta laaja-alaiseen koko 
maata koskevaan alueiden kehittämiseen. Vuonna 1977 annettiin laki alueellisen 
kehityksen edistämisestä. 

Uusi vaihe sääntelyn laajentumisessa ajoittui 1990-luvun alkuun. Alueiden kehittä-
misestä annettu laki (1135/1993) tuli voimaan vuoden 1994 alusta. Aluepolitiikassa 
siirryttiin ohjelmaperusteiseen alueiden kehittämiseen. 

Uutta lainsäädäntöä lähdettiin tämän jälkeen kehittämään vuonna 2000, jol-
loin sisäasiainministeriö asetti aluekehityslainsäädännön kehittämistyöryhmän.16  

Työryhmän mietintö valmistui helmikuussa 2002. Työryhmän työskentelyn aikana 
järjestettiin kolme lähinnä järjestökentän kuulemistilaisuutta. Esityksestä pyydet-
tiin laajalti lausuntoja (lausuntoja saatiin 60). Lausuntokierroksen jälkeen valmis-
telu jatkui virkamiesvalmisteluna.

Työn tuloksena valmistui nykyinen alueiden kehittämislaki (682/2002).

Kansainvälisiä sopimuksia tai muita kansainvälisiä järjestelyjä ei ole. Sen sijaan 
laissa tarkoitettu osaamiskeskusohjelma ja sen toimintatavat ovat herättäneet 
suurta kiinnostusta eri puolilla maailmaa. Esimerkiksi Norjassa ja Ranskassa suun-
nitellaan otettavaksi käyttöön järjestelmä, joiden esikuvana on ollut suomalainen 
osaamiskeskusohjelma ja siitä saadut hyvät kokemukset.

2. Muutokset viranomaistoiminnassa

Alueiden kehittämistehtävät siirrettiin vuoden 1994 alusta lääninhallituksista maa-
kuntayhtymille, nykyisille maakunnan liitoille.

Eri hallinnonalojen yhteistyötä on lisätty. Myös yhteistyötä keskushallinnon ja alu-
eiden välillä on lisätty (maakuntaohjelma ja sen toteuttamissuunnitelma). 

Maakunnan yhteistyöryhmä alueilla sovittaa yhteen maakuntaohjelman ja erityis-
ohjelmien toteuttamista ja rahoitusta sekä käsittelee toteuttamissuunnitelman.

16 Työryhmään nimettiin edustajat ministeriöistä, valtioneuvoston kansliasta, maakuntien liitoista, 
TE-keskuksista ja Suomen Kuntaliitosta. 
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3. Yleis- ja erityislainsäädännön suhde

Alueiden kehittämistä koskevan sääntelyn suhde eri alojen erityissääntelyyn on 
pysynyt käytännössä samanlaisena 1970-luvulta lähtien, jolloin omaksuttiin laa-
jempi alueiden kehittämistä koskeva näkemys.

Alueiden kehittämistä koskeva tuki perustuu alueiden kehittämislain sääntelyyn. 
Säännöksissä on otettu huomioon asiaa koskeva yleislainsäädäntö eli valtionavus-
tuslaki. Lakiin on jouduttu ottamaan valtionavustuslakia täydentäviä sekä aineelli-
sia että menettelyllisiä säännöksiä. 

Alueiden kehittämislain nojalla voidaan myös myöntää tukea rakennerahastoista 
(ohjelmiin perustuvia määräaikaisia hanketukia).

Yhteisön lainsäädännön muutokset on jouduttu samoin ottamaan huomioon. 

4. Sopeutuminen muuhun lainsäädäntökehitykseen

Nykyisen lain valmistelussa oli mahdollista ottaa huomioon perustuslain vaati-
mukset. Rakennerahastolainsäädännön voimaantulon jälkeen (laki rakennerahas-
to-ohjelmien kansallisesta hallinnoinnista 1352/1999) tuli tarve yhdenmukaistaa 
menettelyjä ja lisätä koordinaatiota kansallisen aluepolitiikan ja EU:n alue- ja ra-
kennepolitiikan kesken. 

5. Yhteisön oikeuden vaikutus

Yhteisön alue- ja rakennepolitiikkaa koskeva lainsäädäntö on vaikuttanut merkit-
tävästi kansalliseen lainsäädäntöön (vaikutti jo vuoden 1993 aluekehityslakiin). 
Vaikutus on ollut lähinnä yhdenmukaistava. Esimerkiksi maakunnan yhteistyöryh-
mä on kummassakin kansallisessa laissa keskeinen aluetason toimija. 

Rakennerahastotoiminnassa yhteisön säädökset ovat pääosin yksityiskohtaisia 
asetuksia. 

6. Vaikutus kilpailukykyyn ja hyvinvointiin

Kilpailukykynäkökulmaa on painotettu lainvalmistelussa. Taustalähtökohtana on 
ollut Suomen yhä suurempi riippuvuus kansainvälisestä taloudesta, mitä riippu-
vuutta tekninen kehitys on entisestään lisännyt. Kansainvälisessä ympäristössä 
tieto, osaaminen, innovatiivisuus ja reagointinopeus markkinoiden muutoksiin ko-
rostuvat. Tuotannon on oltava lisäksi kansainvälisesti kilpailukykyistä. Tällaisessa 
toimintaympäristössä myös alueet kilpailevat investoinneista ja työvoimasta. 
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Valmistelussa on painotettu myös hyvinvointia. Alueiden tasapainoinen kehitys luo 
perusteet väestön ja kansalaisten hyvinvoinnille, jota hyvä kansallinen kilpailukyky 
ja taloudellinen kasvu sinällään takaavat. 

Molemmat lähtökohdat ovat vaikuttaneet yleiseen tavoitteenasetteluun sekä itse 
suunnittelujärjestelmän sisältöön.  

3.3.2 Alueiden käyttöä koskeva lainsäädäntö (YM)

1. Yleiset kehitystekijät

Alueiden käyttöä koskeva lainsäädäntö on uudistettu kokonaisuudessaan vuonna 
1999 annetulla maankäyttö- ja rakennuslailla (132/1999). Laki korvasi vuodelta 
1958 olleen rakennuslain.

Uudella lailla on parannettu alueidenkäytön suunnittelun edellytyksiä. Keskeinen 
tavoite on ollut turvata jokaisen mahdollisuus osallistua asioiden valmisteluun 
sekä suunnittelun vuorovaikutteisuus ja avoimuus. Kaavajärjestelmää on yksin-
kertaistettu poistamalla kuntamuotojen eroista johtuneet poikkeamat. Uusina oh-
jauskohteina on päivittäistavarakaupan suuryksiköiden sijoittaminen.

Kaavoitus- ja rakennuslainsäädännön uudistaminen oli tuloksetta käynnissä 1960-
luvun lopulta lähtien aina 1980-luvun puoliväliin saakka. Uudistuksen keskeise-
nä esteenä oli tuolloin poliittisten ryhmien erilaiset näkemykset maanomistajien 
käyttövapauden rajoittamisesta. Kokonaisuudistus käynnistyi uudestaan vuonna 
1996 ja päätyi uuden lain antamiseen vuonna 1999. Uudistustyön onnistumista 
edesauttoi se, että eräät kysymykset rajattiin uudistuksen ulkopuolelle (rantara-
kentamista koskeva erillisratkaisu luonnonsuojelulainsäädännön valmistelun yhtey-
dessä sekä maanomistajien velvollisuus osallistua kunnille yhdyskuntarakentami-
sesta aiheutuviin kustannuksiin). Viimeksi mainittu uudistus toteutettiin maan-
käyttö- ja rakennuslain muutoksella heinäkuussa 2003.

2. Muutokset viranomaistoiminnassa

Valtion valvontaa kuntien kaavoitukseen on kevennetty poistamalla alistusmenet-
tely kuntien hyväksymistä kaavoista. Samalla muutoksenhaku kuntien hyväksy-
mistä kaavoista on siirretty hallintotuomioistuimiin.

Valtion tehtävät painottuvat valtakunnallisten tavoitteiden turvaamiseen, neuvot-
teluyhteistyöhön sekä neuvonta- ja asiantuntija-avun antamiseen kunnille kaa-
voitusprosessin kuluessa. Valvonta on muuttunut entistä etupainotteisemmaksi. 
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Valtion viranomaisilla on valitusmahdollisuus kuntien kaavapäätöksistä ja alueelli-
silla ympäristökeskuksilla on käytössä myös oikaisukehotusmenettely.

Uudeksi etukäteisen vuorovaikutuksen välineeksi on säädetty osallistumis- ja arvi-
ointisuunnitelma. Vuorovaikutteisella menettelyllä pyritään edistämään ristiriitojen 
ratkaisua jo kaavojen laadintavaiheessa.

3. Yleis- ja erityislainsäädännön suhde

Menettelyä koskevat säännökset sisältyvät itse alan lainsäädäntöön.

4. Sopeutuminen muuhun lainsäädäntökehitykseen

Maankäyttö- ja rakennuslain toimivuutta on seurattu lain voimaantulosta lähti-
en. Ympäristöministeriö julkaisi ensimmäisen arvion lain toimivuudesta jo vuonna 
2001 ja laajemman arvion vuonna 2002. Saatujen kokemusten pohjalta lakiin teh-
tiin muutoksia, jotka tulivat voimaan syyskuussa 2004. 

Ympäristöministeriö on käynnistänyt seuraavan vaiheen seurannan keväällä 2004. 
Tuon seurannan tulokset on julkaistu syyskuussa 2005. Seurannassa ei havaittu 
tarvetta merkittäviin muutoksiin.

Kokonaisuudistuksen yhteydessä otettiin huomioon perusoikeussäännökset. 

5. Yhteisön oikeuden vaikutus

Ei välitöntä vaikutusta. Välillisesti mm. luonnonsuojelua ja ympäristövaikutusten 
arviointia koskeva yhteisön lainsäädäntö vaikuttaa kaavoituslainsäädäntöön ja sen 
soveltamiseen.

6. Vaikutus kilpailukykyyn ja hyvinvointiin

Lainsäädännön valmistelussa on kiinnitetty erityistä huomiota ihmisten elinympä-
ristön hyvään laatuun ja kuntien tonttituotannon edistämiseen. Näillä on merkit-
tävää vaikutusta ihmisten hyvinvointiin, yritysten sijoittumiseen sekä myös työ-
voiman saatavuuteen. Kaavoituksen sisältövaatimuksia koskevassa sääntelyssä 
on kiinnitetty huomiota myös elinkeinoelämän toimintaedellytysten turvaamiseen 
kaavoituksen keinoin.
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3.3.3 Asuminen (YM)

1. Yleiset kehitystekijät

Toimintaa on perinteisesti säännelty laajat asetuksenantovaltuudet sisältävil-
lä puitelaeilla Tarkemmat säännökset ovat olleet jatkuvan muutoksen ja jous-
tavuuden vuoksi asetuksissa tai muissa alemmanasteisissa säännöksissä. 
Perustuslakiuudistuksen vuoksi sääntelyn tasoa on jouduttu nostamaan. Tämä on 
lisännyt huomattavasti lainsäädäntöön liittyvää työtä.

Yleishyödyllisyyttä koskevassa sääntelyssä ollaan siirtymässä vastakkaiseen suun-
taan eli yksityiskohtaisesta laajempaan sääntelyyn. Kiinteistökohtaisista käyttö- ja 
luovutusrajoituksista ollaan siirtymässä enemmän liikkumavaraa suoviin säännök-
siin. 

Rahoitustuki on muuttumassa markkinavetoisemmaksi, mikä heijastelee yhteis-
kunnan yleistä kehitystä. Koko maan kattavista tukimuodoista on siirrytty erilaisiin 
ongelmiin pureutuviin täsmäjärjestelmiin. Tämä johtuu osittain alueiden erilaistu-
miskehityksestä.

Asumisen tukilainsäädäntöä valmistellaan virkamies- ja työryhmävalmisteluna. 
Valmistelussa ovat mukana laina- ja muita tukijärjestelmiä toimeenpanevat viran-
omaiset (Valtion asuntorahasto, Valtiokonttori, KELA) sekä tarvittavat muut sidos-
ryhmät. Sidosryhmiä kuullaan valmistelun aikana lausuntopyynnöin ja järjestel-
mällä kuulemistilaisuuksia.

2. Muutokset viranomaistoiminnassa 

EU:n valtiontukisäädösten näkökulmasta sosiaalisen asumisen tuki on korvausta 
yksityiselle toimijalle siirretystä julkisen palvelun velvoitteesta. 

Valvonta oli aikaisemmin erittäin tiukkaa. Sittemmin informaatio-ohjaus on tullut 
valvonnan tilalle. Kehitys on kuitenkin taas kääntymässä jonkin verran tiukem-
man ohjauksen suuntaan, koska varsinkin pienet kunnat kokevat jääneensä omil-
leen. Kuntien ja asukasvalinnat suorittavien vuokra-asuntojen omistajien välisessä 
suhteessa kunnat voivat päättää, soveltavatko ne etu- vai jälkikäteistä valvon-
taa. Valvontakeinoja valittaessa voidaan tällöin ottaa huomioon hakumenettely ja 
asuntomarkkinatilanne.

Lainsäädäntöä on täsmennetty sisällöllisesti suhteessa perusoikeuksiin.
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3. Yleis- ja erityislainsäädännön suhde

Lainsäädännöstä löytyy poikkeuksia yleislainsäädännöstä (esimerkiksi tarkastus 
kotirauhan piirissä on mahdollista poiketen valtionavustuslainsäädännöstä).

4. Sopeutuminen muuhun lainsäädäntökehitykseen

Perustuslakiuudistuksen vuoksi lainsäädäntöä, erityisesti asetuksenantovaltuuk-
sia on täsmennetty. Säädöstasoa on nostettu. Yksilön oikeuksia ja velvollisuuksia 
säänteleviä perussäännöksiä on lisätty lakeihin. Omaisuudensuojasta johtuu, että 
lähtökohtaisesti ei voida käyttää taannehtivaa lainsäädäntöä. 

Yhteiskunnalliset muutokset, esimerkiksi rahoitusmarkkinoiden vapautuminen, 
on vaikuttanut lainsäädäntöön. Vaikeuksia aiheutuu muun ohella poliittisista 
paineista, suhdannevaihteluista ja asuntomarkkinoiden muutosten nopeudesta. 
Pienehköjä lainsäädäntömuutoksia joudutaan tekemään jatkuvasti, mikä on joh-
tanut tilkkutäkkilainsäädäntöön. Taloudellisten intressien aiheuttamat eturistiriidat 
luovat jännitteitä. 

Yhteiskunnan monimutkaistuminen vaatii ylipäätään paljon lainvalmistelulta.

5. Yhteisön oikeuden vaikutus

Asumisen osalta ei ole EY:n lainsäädäntöä, mutta muun ohella kilpailuoikeudella 
ja hankintalainsäädännöllä on heijastusvaikutuksia. Valtiontukiproblematiikka on 
koko ajan ajankohtaisempaa. Tuen yhteensopivuuden arviointi suhteessa EU:n 
kilpailusäännöksiin on käynnissä.

6. Vaikutukset kilpailukykyyn ja hyvinvointiin

Asumisen tukijärjestelmät liittyvät sosiaaliseen lainsäädäntöön. Toiminnanharjoit-
tajien ja liiketoiminnan näkökulma on tietyissä tapauksissa ristiriidassa sen perus-
periaatteen kanssa, että asumisen tuki kohdistetaan mahdollisimman tehokkaasti 
asukkaille. Samalla on turvattava terveen liiketoiminnan edellytykset. 

Asumistuessa korostuu yhteensovitus muiden perustoimeentulon tukijärjestelmi-
en kanssa.
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3.3.4 Ammattikorkeakoululainsäädäntö (OPM)

1. Yleiset kehitystekijät

Ammattikorkeakoulujen tulo tiede- ja taidekorkeakoulujen rinnalle alkoi vuonna 
1991 käynnistetystä ammattikorkeakoulukokeilusta (laki 391/1991). Uudistuksen 
tavoitteena oli nostaa koulutuksen tasoa, parantaa koulutuksen kansainvälistä rin-
nastettavuutta sekä nostaa tämä järjestelmä osaksi korkeakoulujärjestelmää.

Pysyvän lainsäädännön aikaansaamista tuki paitsi itse kokeilu myös OECD:n 
Suomen korkeakoulupolitiikasta vuonna 1994 tehty maatutkinta.

Lailla ammattikorkeakouluopinnoista (255/1995) muodostettiin yliopistojen ja 
muiden korkeakoulujen rinnalle ammattikorkeakouluista muodostuva ei-yliopistol-
linen korkeakoulusektori. Ammattikorkeakoulut muodostettiin joko väliaikaisista 
ammattikorkeakouluista tai ammatillisista oppilaitoksista. Kunnallisten ja yksityis-
ten ammattikorkeakoulujen hallinnon järjestäminen jätettiin pääosin ylläpitäjän 
vastuulle. 

Lainsäädäntö uudistettiin vuonna 2003 (ammattikorkeakoululaki 351/2003). 
Ammattikorkeakoulujen tehtäväksi säädettiin, poiketen yliopistosta, antaa amma-
tillista korkeakouluopetusta. Keskeinen uudistus oli antaa ammattikorkeakouluille 
sisäinen itsehallinto sekä opetuksen ja tutkimuksen vapaus. Uudistuksen lähtö-
kohtana oli myös vahvistaa alueellista kehitystä ja pyrkiä vastaamaan alueellisiin 
koulutustarpeisiin.

Ammattikorkeakoulujen tutkintorakenteesta on säädetty 1.8.2005 voimaan tul-
leella lainmuutoksella (411/2005). Ammattikorkeakouluissa tutkintorakenne on 
kaksiportainen (alemmat ja ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot). Tutkintojen 
asemasta korkeakoulututkintojen järjestelmässä ja niiden tuottamasta kelpoisuu-
desta julkiseen virkaan tai tehtävään säädetään korkeakoulututkintojen järjestel-
mästä annetussa asetuksessa. Ammattikorkeakoulututkinnot tuottavat julkiseen 
virkaan saman kelpoisuuden kuin ylemmät korkeakoulututkinnot.

Ammattikorkeakoulujen rahoitusjärjestelmästä säädetään ammattikorkeakoulu-
lain lisäksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa (632/1998). 
Järjestelmä poikkeaa olennaisesti yliopistojen rahoitusjärjestelmästä, mitä ope-
tusministeriön mukaan on pidetty vertailtavuuden kannalta ongelmallisena. 
Rahoituksen kohdentumisella ammattikorkeakoulujen kesken ei ole kytkentää toi-
minnan tuloksiin eli suoritettuihin tutkintoihin.17    

17 Eduskunnan käsiteltävänä on hallituksen esitys HE 88/2005 vp, jossa on kysymys muun ohella 
ammattikorkeakoulujen valtionosuuden määräytymisperusteiden uudistamisesta sillä tavoin, että 
yksikköhinnassa otettaisiin huomioon myös tutkintojen määrä.
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Lainsäädännön viimeaikaisia uudistuksia on valmisteltu pääosin työryhmämietin-
töjen pohjalta. Lainsäädännön kehittäminen on tapahtunut vaiheittaisten kokeilu-
jen kautta. Lainsäädäntöuudistusten taustalla ovat olleet työelämän ja sen osaa-
misvaatimusten sekä koulutusjärjestelmän kansainväliset kehittämistarpeet.

2. Muutokset viranomaistoiminnassa

Ammattikorkeakoululainsäädännössä on painotettu ohjausta valvonnan sijasta 
(valtioneuvosto myöntää toimiluvat). Opetusministeriö ja ammattikorkeakoulun 
ylläpitäjä sopivat ammattikorkeakoulun toiminnalle asetettavista kansallisen kor-
keakoulupolitiikan kannalta keskeisistä tavoitteista ja niiden seurannasta (vuodes-
ta 2001 alkaen sopimukset tehdään kolmivuotisiksi). Määrärahoista ja koulutus-
tarjonnasta sovitaan kuitenkin vuosittain.

Ammattikorkeakoulun tehtävä on huolehtia sovittujen tavoitteiden saavuttamises-
ta, koulutuksen laatutasosta ja sen kehittämisestä. Tässä tarkoituksessa ammat-
tikorkeakoulujen on osallistuttava määräajoin ulkopuoliseen arviointiin. Arvioinnin 
tulokset ovat julkisia. 

3. Yleis- ja erityislainsäädännön suhde

Ammattikorkeakoulut ja niiden opetushenkilöstö hoitavat PL 124 §:ssä tarkoitet-
tuja julkisia hallintotehtäviä. Mainitusta syystä lakiin on sisällytetty yleistä julkisoi-
keudellista lainsäädäntöä koskevat viittaussäännökset.

Ylläpitäjän sisäisissä asioissa noudatetaan ylläpitäjästä riippuen kuntalakia, osa-
keyhtiölakia tai säätiölakia. 

Opiskelijakunnan asema on järjestetty julkisoikeudellisen yhdistyksen pohjalta. 
Jäsenyys perustuu vapaaehtoisuuteen. 

4. Yhteisön oikeuden vaikutus

Koulutuksen järjestäminen kuuluu kansallisen lainsäädännön piiriin. Sairaanhoitajan, 
kätilön ja merenkulun koulutuksen tulee kuitenkin täyttää yhteisön lainsäädännön 
vaatimukset. Merenkulun koulutuksessa on lisäksi otettava huomioon kansainvä-
listen sopimusten vaikutus. 

Kansainvälinen kehitys on kuitenkin vaikuttanut lainsäädäntöön. Korkeakoulujen 
tutkintorakenteen kehittämiseen on keskeisesti vaikuttanut ns. Bolognan julistus 
(1999), joka tähtää eurooppalaisen koulutusalueen luomiseen vuoteen 2010 men-
nessä samoin kuin eurooppalaisen korkeakoulutuksen kilpailukyvyn vahvistami-
seen. Bolognan julistus ei sinällään ole oikeudellisesti sitova. 
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5. Vaikutukset kilpailukykyyn ja hyvinvointiin

Työelämässä menestyminen perustuu osaamiseen. Vaatimukset muuttu-
vat jatkuvasti. Työelämään muodostuu myös kokonaan uusia osaamisalueita. 
Ammattikorkeakoulut toimivat erityisesti oman alueensa osaamistason kohottaji-
na. Ammattikorkeakoulutoiminnan kautta alueille syntyy kestäviä ja kansainväli-
sesti kilpailukykyisiä uuden tiedon tuottamiseen, levittämiseen ja käyttöön liittyviä 
prosesseja.  

3.3.5 Elintarvikelainsäädäntö (MMM)

1. Yleiset kehitystekijät

Tarkastelujakson alussa elintarvikelainsäädäntö oli jakautuneena useaan lakiin. 
Elintarvikelaki (526/1941) oli yleislaki. Lihan-, maidon- ja kananmunien tarkastuk-
sesta säädettiin omissa erillislaeissaan. Terveydenhoitolaissa (469/1965) oli myös 
elintarvikkeita koskeneita säännöksiä. Kuhunkin lakiin liittyi valvontatoimivaltaa. 
Lakien soveltamisalat olivat osittain täydentäviä, osittain jopa päällekkäisiä.

Vuoden 1941 elintarvikelaki sisälsi puitelakina laajat asetuksenantovaltuudet. Laki 
pysyi koko voimassaoloaikansa olennaisilta osiltaan muuttumattomana, ja lain-
säädäntöä kehitettiin asetuksilla. Vuoden 1965 terveydenhoitolaki sisälsi sen si-
jaan runsaasti yksityiskohtaisia, teknisiä säännöksiä.

ETA-sopimus aiheutti ensimmäiset suuret muutokset elintarvikelainsäädäntöön. 
Sopimuksen täytäntöön panemiseksi annettiin 1994 aiemmat tarkastuslait kumon-
neet neljä hygienialakia (liha, maito, munavalmisteet ja kala). Hygienialait olivat 
valtuuslakeja, joiden nojalla annettiin useita varsin yksityiskohtaisia maa- ja met-
sätalousministeriön päätöksiä. Suomen liityttyä EU:hun hygienilakeja muutettiin 
edelleen EY:n sisämarkkinavalvontaa koskevien säädösten voimaan saattamiseksi. 

Vuonna 1995 korvattiin myös vanha vuoden 1941 elintarvikelaki uudella elintarvi-
kelailla (361/1995). Osasyynä lain säätämiselle oli ETA-sopimuksen voimaan saat-
taminen. Tavoitteena oli saada aikaan laki, joka soveltuisi eurooppalaiseen elin-
tarvikevalvontajärjestelmään siten, ettei toimintaa haittaavia päällekkäisyyksiä tai 
ristiriitaisuuksia olisi eri hallinnonalojen lakien välillä.

Uudessakin laissa oli melko laajat asetuksenantovaltuudet, mutta menettelyt ja 
muut yksityisten ja kuntien toimiin vaikuttavat säännökset pyrittiin nostamaan 
lain tasolle, jopa luettelemaan siinä tyhjentävästi. Tällä pyrittiin samalla paranta-
maan osapuolten oikeussuojaa. Sitovaan kansainväliseen normistoon sopeutumi-
nen edellytti samalla kuitenkin joustavuutta, minkä vuoksi aineelliset täytäntöön-
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panomääräykset oli tarkoitus antaa pääsääntöisesti kauppa- ja teollisuusministeri-
ön asetuksilla. Lain nojalla onkin annettu kymmeniä alemmanasteisia säädöksiä.

Terveydenhoitolaki kumottiin samoin vuonna 1995 ja sen tilalle säädettiin tervey-
densuojelulaki (763/1994). ETA-sopimus edellytti kansallisen lainsäädännön harmo-
nisointia myös terveydenhoitolaissa säädettyjen asioiden osalta. Uusi laki sisältää 
terveydensuojelua koskevat yleiset säännökset ja varsin laajat asetuksenantoval-
tuudet. Lain nojalla on annettu useita sosiaali- ja terveysministeriön asetuksia.

Hygienialait yhdistettiin vuonna 1997 säätämällä laki elintarvikehygieniasta 
(1195/1996). Soveltamisalaa koskevalla muutoksella tehtiin samalla mahdolliseksi 
kaikkien EY:n antamien, eläimistä saatavia elintarvikkeita koskevien hygieniasään-
nösten täytäntöönpano. Neljässä aikaisemmassa laissa oli ollut varsin samanlaisia 
säännöksiä. Nämä säännökset yhdenmukaistettiin. Uusi laki oli edelleen koroste-
tusti valtuutuslaki. Tarkemmat säännökset on annettu maa- ja metsätalousminis-
teriön asetuksilla. 

Hallituksen esitykseen HE 53/2005 vp sisältyy ehdotus uudeksi elintarvikelaiksi. 
Tuossa laissa tullaan yhdistämään kaikkien kolmen voimassa olevan elintarvike-
valvontaa koskevan lain säännökset. Soveltamisala on samalla laajentunut alku-
tuotantoon. Uusi laki kattaa kaikki elintarvikkeiden tuotanto-, jalostus- ja jake-
luvaiheet. Alemmanasteisten säännösten antamista on täsmennetty. Samoin on 
täsmennetty hallinnollisten pakkokeinojen käyttämistä ja eräitä muita säännöksiä 
perustuslain ja EY:n elintarvikelainsäädännön edellyttämällä tavalla.18

Maa- ja metsätalousministeriö asetti työryhmän valmistelemaan uutta elintarvike-
lakia vuoden 2003 alussa. Työryhmässä olivat mukana kolme keskeistä ministeri-
ötä sekä Elintarvikeviraston edustaja. 

Valtioneuvosto teki periaatepäätöksen elintarvikevalvonnan kehittämisestä loka-
kuussa 2003. Periaatepäätöksen lisäksi työryhmä käytössä oli useita selvityksiä ja 
muita ehdotuksia.19  

Maa- ja metsätalousministeriö asetti lisäksi tammikuussa 2004 työryhmän val-
mistelemaan ehdotusta eläimistä saatavien elintarvikkeiden sisämarkkinakaupan 
valvonnan eli ns. ensisaapumisvalvonnan järjestämisestä.20  

18 Elintarvikelaki (23/2006) on tullut voimaan 1.3.2006.
19  Selvitysmiesraportti kuntien ja valtion tehtävänjaosta elintarvikevalvonnassa (MMM 2002), maa- 

ja metsätalousministeriön asettaman laboratoriotyöryhmän muistio (MMM työryhmämuistio 
2003:10), sosiaali- ja terveysministeriön asettaman kunnallisen ympäristöterveydenhuollon mak-
sullisuuden laajentamista selvittäneen työryhmän muistio (STM työryhmämuistioita 2003:30). 

20 Työryhmään kuuluivat edustajat maa- ja metsätalousministeriöstä, Etelä-Suomen LH:sta, 
Elintarvikevirastosta sekä kolmesta kunnasta.
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Laaditusta luonnoksesta pyydettiin laajalti lausuntoja kesäkuussa 2003 ja tämän 
jälkeen muokatusta luonnoksesta tammikuussa 2004. Oikeusministeriöltä pyydet-
tiin lausunto tämän lisäksi vielä kolmannen kerran heinäkuussa 2004. 

Työryhmän mietintö (MMM työryhmämuistio 2004:16) valmistui marraskuussa 
2004. Työryhmän mietinnön johdosta järjestettiin kuulemistilaisuus tammikuussa 
2005. 

2. Muutokset viranomaistoiminnassa

Viranomaistehtävänä elintarvikevalvontaa voidaan siirtää ulkopuolisille toimijoille 
vain rajoitetusti. Uuden lain mukaan valvontaviranomainen voisi kuitenkin tulevai-
suudessa käyttää apunaan ulkopuolisia asiantuntijoita. 

Elintarvikevalvonta perustuu sekä ennakko- että jälkivalvontaan. Etukäteisen val-
vonnan keinoja ovat mm. elintarvikehuoneiston hyväksyntä ja helposti pilaan-
tuvia elintarvikkeita käsitteleviltä työntekijöiltä vaadittavat osaamistodistukset. 
Jälkikäteistä valvontaa ovat esimerkiksi elintarvikehuoneistojen tarkastukset ja 
elintarvikkeista tehtävät tutkimukset.

Uuden lain mukaan paikallisen elintarvikevalvonnan on tarkoitus perustua aikai-
sempaa enemmän toiminnanharjoittajien ohjaukseen ja neuvontaan. Tarkoituksena 
on, että valvontakohteen toiminnan täyttäessä vaatimukset viranomainen voisi 
vähentää valvontaa.

Rangaistussäännöksiä on muutettu viimeksi vuonna 2002 terveyttä ja turvallisuut-
ta vaarantavia rikoksia koskevan rikoslain uudistamisen yhteydessä (400/2002), 
kun vankeusuhkaiset rangaistukset siirrettiin tuolloin rikoslakiin. Elintarvikelainsää-
dännössä säädetään lievemmistä, sakkorangaistukseen johtavista rikkomuksista.

Merkittävin muutos tarkastelujaksolla on ollut elintarvikealan toimijoiden omaval-
vontavelvoitteiden korostuminen, mikä vastaa kansainvälistä kehitystä. 

3. Yleis- ja erityislainsäädännön suhde

Ennen vuoden 1995 elintarvikelain säätämistä elintarvikkeiden markkinointi oli 
pääosin kuluttajansuojalain (38/1978) varassa. Mainitussa uudistuksessa mainon-
nan sääntely saatettiin alan oman lainsäädännön varaan ottaen huomioon mai-
nonnan arvioinnissa tarvittava asiantuntemus sekä myös kuluttajalle myytäväksi 
tarkoitettujen elintarvikkeiden mainontaa koskeva EY-direktiivi.
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4. Sopeutuminen muuhun lainsäädäntökehitykseen

Perustuslain vaatimukset on käyty systemaattisesti läpi vireillä olevassa uudistuk-
sessa. 

5. Yhteisön oikeuden vaikutus

Yhteisön oikeus vaikuttaa voimakkaasti elintarvikelainsäädäntöön. Yhteisön 
lainsäädäntö annettiin tarkastelujakson alussa direktiiveinä, nyt asetuksina. 
Asetuksissa edellytetään kuitenkin yleensä myös kansallista sääntelyä (valvon-
ta, pakkokeinot ja rangaistukset). Ongelmallista asetuksissa on se, että ne ovat 
edelleenkin sisällöllisesti direktiivinomaisia. Asetusten yleisluontoisten säännösten 
suora soveltaminen on tästä syystä ongelmallista ilman kansallisia täydentäviä 
soveltamissäännöksiä. 

Sääntelyn selkeyden kannalta kielto toistaa yhteisön asetusten säännöksiä on sa-
moin ongelmallista. Elintarvikelakiehdotuksessa tämä selkeyttä ja lainsäädännön 
kokonaisuuden hallintaa koskeva ongelma on pyritty ratkaisemaan viittaamalla 
yhteisön säädöksiin aina, kun se on mahdollista. Valvontaviranomaisen viime kä-
tiseen vastuuseen kuitenkin jää, miten sääntelykokonaisuus hahmottuu ja miten 
sitä pystytään ohjeistamaan valvonnan kohteille.

6. Vaikutukset kilpailukykyyn ja hyvinvointiin

Lainsäädännön valmistelussa on aina painotettu elintarvikkeiden terveydellisen 
laadun turvaamista ja kuluttajien suojaamista elintarvikkeiden aiheuttamilta ter-
veyshaitoilta ja taloudellisilta menetyksiltä. Selkeällä lainsäädännöllä on tarkoitus 
myös lisätä yrittäjien toimintavarmuutta sekä ehkäistä epätervettä kilpailua.

Lainvalmistelussa on kiinnitetty erityistä huomiota toimijoiden velvoitteiden oikea-
suhtaisuuteen. Esimerkiksi valvonnan maksullisuus pohjautuu valvontakohteiden 
riskinarviointiin. Riskinarvioinnin perusteella valvontakohteet jaetaan riskiluokkiin, 
joiden perusteella määritellään tarkastustiheys. Huolehtimalla omasta toiminnas-
taan toimijat voivat vaikuttaa entistä enemmän perittävien valvontamaksujen suu-
ruuteen ja sitä kautta tuotantonsa kilpailukykyyn.

Lainsäädäntö turvaa yleisesti elintarviketurvallisuuden korkeaa tasoa Suomessa ja 
lisää siten elintarviketeollisuuden kansainvälistä kilpailukykyä.
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3.3.6  EY:n yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpano (MMM)

1. Yleiset kehitystekijät

Ennen EU-jäsenyyttä Suomessa ei ollut voimassa yhtenäistä kalastuksen ja 
kalakaupan valvontaa koskevaa lainsäädäntöä. Voimassa olivat kalastuslaki 
(286/1982 ja 503/1951), Suomen kalastusvyöhykkeestä annettu laki (839/1974) 
ja Kansainvälisen Itämeren kalastuskomission suositusten voimaansaattamisesta 
annettu laki (483/1975). Kalastustuotteille maksettavista hinta-, varastointi- ja 
kuljetustuista säädettiin kalastustulolain (621/1975) ja kalatalouden rakennepo-
liittisista toimenpiteistä valtion talousarvion määrärahojen lisäksi kalatalouden 
korkotukilainoista annetun lain (1/1976) nojalla.

EY:n yhteinen kalastuspolitiikka sääntelee yhteisötasolla kattavasti elollisten vesi-
luonnonvarojen ja vesiviljelyn kalataloudelliseen hyväksikäyttöön liittyvää toiminta 
sekä kalastus- ja vesiviljelytuotteiden jalostusta ja kaupankäyntiä. Yhteinen kalas-
tuspolitiikka muodostuu resurssipolitiikasta, markkinapolitiikasta ja rakennepolitii-
kasta sekä näiden valvontajärjestelmästä. 

Vuonna 1995 voimaan tullut EY:n yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanosta 
annettu laki (1139/1994) sääntelee kalastuspolitiikan täytäntöönpanoa niiltä osin 
kuin yhteisössä ei ole asiasta erikseen säädetty yhteisön asetuksissa tai niiden 
pohjalta annetuissa päätöksissä ja määräyksissä. Laki on lähinnä puitelaki, joka 
sääntelee kalastuspolitiikan toimeenpanoa ja valvontaa, valvonnan suorittamis-
ta, rekistereitä ja tiedonsaantioikeutta. Laissa säädetään myös rangaistuksista, 
menettämisseuraamuksista, kalastusluvan peruuttamisesta ja tuen takaisinperin-
nästä. Yhteisön asetustasoisen lainsäädännön lisäksi muutoin mahdollisesti tar-
vittavaa kansallista sääntelyä on toteutettu pääosin em. lain valtuutussäännösten 
nojalla annetuilla maa- ja metsätalousministeriön asetuksilla. Asetukset ovat pää-
osin teknisluonteisia.

Laki valmisteltiin virkatyönä. Lausunnot pyydettiin Ahvenanmaan maakuntahalli-
tukselta, silloisilta maaseutuelinkeinopiireiltä, Riista- ja kalatalouden tutkimuslai-
tokselta sekä keskeisiltä kalastusalan järjestöiltä.

2. Muutokset viranomaistoiminnassa

Viranomaistoimintaan kohdistuneet muutokset ovat lähinnä koskeneet valvonnan 
merkittävää lisääntymistä, mikä johtuu yhteisön lainsäädännön vaatimuksista. 
Yhteisön tason sääntely on lähinnä lisännyt sääntelyä.
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3. Yleis- ja erityislainsäädännön suhde

Ei merkittäviä muutoksia tällä lainsäädäntöalueella.

4. Sopeutuminen muuhun lainsäädäntökehitykseen

Lakia on muutettu antamisen jälkeen vuosina 1995, 2001 ja 2002 yhteensä nel-
jä kertaa. Muutoksissa on otettu huomioon yhteisön säännöksistä aiheutuneet 
valvonnan, raportoinnin ja tilastoinnin tarpeet, menettämisseuraamuksia koskeva 
kansallinen lainsäädäntöuudistus, YK:n merioikeusyleissopimuksesta aiheutuneet 
menettämisseuraamuksia ja kalastusluvan peruuttamista koskevat velvoitteet 
sekä ammattimaista kalastusta harjoittavien alusten riittävän talouden yhteyden 
varmistaminen suhteessa suomalaiseen kalastuselinkeinoon.

Perustuslakiin liittyen on pantu  vireille kalatalouden rekistereitä koskevan lainsää-
dännön uudistus. 

Tähänastiset muutokset ovat johtuneet pääosin yhteisön oikeuden tai kansainvä-
listen sopimusten vaatimuksista.

5. Yhteisön oikeuden vaikutus

Vaikutus on ollut perustavanlaatuinen. Yhteisön asetukset ovat sellaisenaan sovel-
lettavia ja kalastuspolitiikan aineellinen sisältö määritellään pääosin niillä. 

Yhteisötason lainsäädännön tarkkuus ja yksityiskohtaisuus vaikuttaa kansalliseen 
lainsäädäntöön myös niiltä osin kuin kansallista lainsäädäntövaltaa on mahdollis-
ta käyttää. Yksityiskohtaisuus vaikuttaa olennaisesti lainsäädännön selkeyteen ja 
ymmärrettävyyteen. Yhteisön tasolla ei ole pyrkimyksistä huolimatta vielä näky-
vissä lainsäädännön yksinkertaistumista. 

6. Vaikutus kilpailukykyyn ja hyvinvointiin

Valmistelussa ei ole varsinaisesti ollut tällaisia painotuksia. 

 

3.3.7 Hallintomenettelylainsäädäntö (OM)

1. Yleiset kehitystekijät

Oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin ja hyvään hallintoon vahvistettiin 
jokaiselle kuuluvina perusoikeuksina vuoden 1995 perusoikeusuudistuksessa. 
Silloiseen hallitusmuotoon ei otettu kattavia säännöksiä oikeusturvan ja hyvän 
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hallinnon takeista, vaan näiden turvaaminen jätettiin lailla säätämisen varaan. 
Lainsäätäjään kohdistettu toimeksianto edellytti hallintomenettelyä koskevan 
yleislainsäädännön tarkistamista ja saattamista vastamaan perustuslain asettamia 
vaatimuksia.

Oikeusministeriö käynnisti tässä tarkoituksessa vuonna 1997 hallintomenette-
lylainsäädännön kokonaisuudistuksen, jonka tuloksena säädettiin vuoden 2004 
alusta voimaan tullut hallintolaki (434/2003).

Perustuslain 21 §:ssä ei tehdä eroa julkisen vallan toimintamuotojen välillä, vaan 
yleisesti edellytetään, että hyvän hallinnon takeet turvataan viranomaistoiminnas-
sa. Tämä on johtanut osaltaan lainsäädännöllisen painopisteen siirtymiseen pe-
rinteisestä hallintoasian käsittelystä sellaisillekin viranomaistoiminnan aloille, jotka 
eivät ole aikaisemmin kuuluneet oikeudellisen sääntelyn piiriin. 

Hallintoasiassa noudatettavaa menettelyä ja hyvän hallinnon perusteita koskeva 
hallintolaki takaa sitä edeltänyttä hallintomenettelylakia kattavammin oikeustur-
vaa ja hyvää hallintoa julkisen toiminnan eri muodoissa. Laki koskee soveltuvin 
osin myös hallintosopimuksen tekemistä, hallintokanteluasioiden käsittelyä, vi-
ranomaisten toimivaltuuksiin erikseen kuuluvaa tarkastustoimivallan käyttämistä 
sekä erilaisia tosiasiallisen hallintotoiminnan muotoja.

Viranomaistoimintaan yleisesti sovellettaviin hyvän hallinnon perusteisiin kuuluvat 
paitsi viranomaisen harkintavaltaa ohjaavat oikeusperiaatteet myös viranomaisten 
toimintaa koskevat laadulliset vähimmäisvaatimukset. Hyvän hallinnon perusteet 
konkretisoivat perustuslain 21 §:n ohella myös muiden perusoikeuksien toteutu-
mista. 

Lainsäädännön valmistelua koskeva selvitystyö aloitettiin oikeusministeriössä jo 
1990-luvun alkupuolella, mutta varsinainen uudistustyö käynnistettiin vuonna 1997. 
Hallintolaki valmisteltiin oikeusministeriössä pitkälti virkatyönä. Uudistushankkeen 
tukena oli julkisoikeuden asiantuntijoista sekä kunnallishallinnon ja hallintotuo-
mioistuinten edustajista koostunut asiantuntijaryhmä. Valmistelun organisointita-
pa oli pitkälti sama kuin valmisteltaessa aikaisempaa hallintomenettelylakia. 

Valmistelutyön pohjaksi laadittiin voimassa olleen lainsäädännön ongelmista ja 
uudistamistavoitteista kokonaisselvitys. Vuonna 1998 toteutettiin hallintomenette-
lyn käytännön ongelmia selvittänyt haastattelututkimus (34 viranomaisyksikköä). 
Vuonna 1999 laadittiin selvitykset hallintomenettelylain suhteesta perusoikeus-
säännöksiin, muuhun lainsäädäntöön ja yhteisön oikeuteen. Valmistelussa teetet-
tiin Tampereen yliopistossa laajahko selvitys hallintosopimusten sääntelytarpeista. 
Lisäksi valmistelun kannalta merkityksellisistä erityiskysymyksistä laadittiin taus-
tamuistioita.
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Hankkeessa ei uudistuksen laajuuden vuoksi järjestetty suullisia kuulemistilai-
suuksia, mutta lakiehdotus oli laajalla lausuntokierroksella.21 Esitysluonnoksesta 
pyydettiin kaikkiaan 150 viranomaiselta ja muulta taholta lausuntoa. Lisäksi hank-
keen eri vaiheista tiedotettiin ministeriön nettisivuilla. Jatkovalmistelussa hanketta 
käsiteltiin ministeriöiden välisissä neuvotteluissa.22 Asia oli loppuvaiheessa esillä 
hallinnon ja aluekehityksen ministerivaliokunnassa, joka puolsi esityksen antamis-
ta eduskunnalle.

Hankkeen seuranta on annettu tarjouskilpailun perusteella Joensuun yliopiston 
suoritettavaksi. Selvityksen on tarkoitus valmistua 2006 toukokuun loppuun men-
nessä. Eduskunta on edellyttänyt hallintolain toimivuutta koskevan selvityksen an-
tamista vielä tämän vaalikauden aikana.

2. Muutokset viranomaistoiminnassa

Aikaisemman hallintotomenettelylain soveltamisalan mukaisia kriteereitä, jotka liit-
tyvät viranomaisen organisatoriseen asemaan, ei ole enää osoitettavissa. Julkisia 
hallintotehtäviä on viimeisten vuosikymmenien aikana annettu enenevässä mää-
rin myös muille kuin viranomaisille. Perustuslakivaliokunta on perustuslain 124 
§:ää koskevassa lausuntokäytännössään lähtenyt siitä, että annettaessa julkisia 
hallintotehtäviä muille kuin viranomaisille on samalla varmistuttava säännöspe-
rusteisesti perusoikeuksien, oikeusturvan ja muiden hyvän hallinnon vaatimusten 
turvaamisesta tässä toiminnassa. 

Julkiseen tehtävänantoon liittyvä perusoikeussuojan vaarantamiskielto on osal-
taan johtanut siihen, että yleishallinto-oikeudelliset säännökset on saatettu so-
veltamisalasäännöstensä perusteella koskemaan suoraan myös muita kuin viran-
omaisia näiden hoitaessa julkisia hallintotehtäviä tai käyttäessä muutoin julkista 
valtaa. Viranomaiskoneiston ulkopuolisiin suuntautuva julkinen tehtävänanto on 
otettu huomioon myös rikosoikeudellisia virkavastuusäännöksiä kehitettäessä.

Hallintolaissa ei säännellä viranomaisen toimivaltuuksista, vaan pikemminkin näi-
den toimivaltuuksien käyttämistavasta ja viranomaistoiminnassa noudatettavista 
ennakollisen oikeusturvan ja hyvän hallintotavan periaatteista. Vaikka viranomais-
ten toimintaa koskevalta yleislailta on voitava edellyttää riittävän joustavaa ja 
eri tilanteisiin sopeutettavissa olevaa sääntelytapaa, perustuslaki on korostanut 
vaatimusta yksityisten oikeuksia ja velvollisuuksia koskevan sääntelyn sisällöllises-
tä selkeydestä ja täsmällisyydestä. Viranomaisten toimivaltuudet on määriteltävä 
laissa täsmällisesti ja tarkkarajaisesti, minkä lisäksi myös asianosaisten ja muiden 

21  Lausuntokierroksia oli tarkkaan ottaen kaksi. Jälkimmäisellä lausuntokierroksella lausuntoja pyy-
dettiin hallituksen esitysluonnoksesta, jossa oli otettu jo huomioon edellisen lausuntokierroksen 
kannanottoja.

22 Suullisesti neuvoteltiin myös Suomen Kuntaliiton edustajien kanssa.
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viranomaistoiminnan kohteiden oikeuksien ja velvollisuuksien tulee olla perustet-
tavissa eduskunnan säätämään lakiin. 

3. Yleis- ja erityislainsäädännön suhde

Hallintomenettelylain uudistamisen eräänä tavoitteena oli yleis- ja erityislainsää-
dännön välisen suhteen selkeyttäminen. Oikeusministeriö pyysi hallintolain valmis-
telun yhteydessä ministeriöitä tarkistamaan hallinnonalansa lainsäädännön koko-
naisuudessaan siten, että lain voimaantulon edellyttämät välttämättömät muutos-
tarpeet voitiin saattaa voimaan samaan aikaan hallintolain kanssa. Ministeriöitä 
pyydettiin myös arvioimaan hallintolain edellyttämiä pidemmän aikavälin muutok-
sia muussa lainsäädännössä.

Voimassa olevasta lainsäädännöstä voidaan yleisesti todeta, että hallintolakia kos-
kevat hallinnonalakohtaiset poikkeukset ovat suhteellisen harvinaisia. Omia me-
nettelyperiaatteita on pidetty tarpeellisina lähinnä vero-, sosiaali- ja ympäristö-
lainsäädännössä näiden alojen erityispiirteiden vuoksi. Lisäksi yksittäisiä poikke-
uksia on säädetty esteellisyysperusteista sekä etenkin sosiaalietuuksia koskevassa 
lainsäädännössä myös itseoikaisusta ja tiedoksi antamisesta. Hallintolain kanssa 
päällekkäistä sääntelyä erityislainsäädäntöön ei juurikaan sisälly.

4. Sopeutuminen muuhun lainsäädäntökehitykseen

Laajempia uudistustarpeita on aiheutunut perustuslain ohella erityisesti hallinnon 
rakennemuutoksista, sähköisten viestintävälineiden käytön lisääntymisestä sekä 
eurooppaoikeudellisesta sääntelystä.

Vanhentuneen lainsäädännön osittaista korjaamista ja täydentämistä ei pidetty 
tarkoituksenmukaisena vaihtoehtona. Vuoden 1982 hallintomenettelylaki, vuoden 
1954 asiakirjojen lähettämisestä annettu laki sekä vuoden 1966 tiedoksiannos-
ta hallintoasioissa annettu laki olivat lähes alkuperäisissä asuissaan. Esimerkiksi 
hallintomenettelylakia oli uudistettu sen voimassaolon aikana seitsemän kertaa, 
joista ainoastaan yksi uudistus oli pohjautunut lain omiin muutostarpeisiin (es-
teellisyyssäännösten laajentaminen). Yleislakien vanhentuneisuus, puutteellisuus 
ja sisällöllinen epäyhtenäisyys lisäsivät erityislainsäädännön tarvetta. Yleislakien 
tulisi kuitenkin olla soveltamisalaansa nähden kattavia sekä sisällöltään vallitsevan 
oikeuskehityksen mukaisia. 

Hallintolain valmistelun yhteydessä harkittiin myös julkisoikeudellisen perusteetto-
man edun palauttamista sekä julkisoikeudellisten saatavien vanhentumista ja vii-
västyskorkoa koskevien yleisten säännösten sisällyttämistä samaan lakiin. Nämä 
kysymykset on kuitenkin erotettu omaksi myöhemmin toteutettavaksi hankkeek-
seen. 
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5. Yhteisön oikeuden vaikutus

Yhteisön oikeuden vaikutus kansallisten viranomaisten toimintaan on pääosin vä-
lillistä. Yhteisön oikeuteen ei sisälly hallinnon toimintaa ohjaavaa yleistä säänte-
lyä, jota olisi noudatettava kansallisissa viranomaisissa näiden soveltaessa yhtei-
sön oikeutta. 

Yhteisön sekundäärioikeudessa on kuitenkin muutamia hallinnonalakohtaisia yleis-
säännöksiä, jotka sitovat jäsenvaltioiden viranomaisia yhteisön oikeuden täytän-
töönpanossa. Sekundäärioikeuteen sisältyy myös eräitä hallinnollisia menettelyjä 
koskevia erityissäännöksiä, jotka syrjäyttävät vastaavat kansalliset menettelysään-
nökset. Lisäksi yhteisöjen tuomioistuimen ratkaisukäytännössä muodostuneet ja 
yhä muotoutuvat oikeusperiaatteet sitovat jäsenvaltioita ja niiden viranomaisia 
yhteisön oikeuden kansallisessa täytäntöönpanossa.

Yhteisön oikeudessa on viime vuosien aikana kiinnitetty yhä laajempaa huomio-
ta hyvän hallinnon vaatimuksiin ja hallinnollisten menettelyjen oikeusvaltiollisiin 
takeisiin. Muun ohella EU:n perusoikeuskirjaan on sisällytetty oikeudenmukaista 
oikeudenkäyntiä ja hyvää hallintoa koskevaa sääntelyä. 

Hallintolaissa on mahdollisimman laajasti pyritty ottamaan huomioon yhteisön oi-
keusperiaatteet ja yhteisön oikeuden asettamat laadulliset lisävaatimukset kansal-
liselle hallintotoiminnalle.

6. Vaikutus kilpailukykyyn ja hyvinvointiin

Uudistuksen tavoitteena oli parantaa hallinnon asiakkaiden mahdollisuuksia suo-
riutua viranomaisasioinnista itsenäisesti ja omatoimisesti, vaikuttaa itseään ja 
elinympäristöään koskevaan päätöksentekoon sekä lisätä heidän tiedonsaanti-
mahdollisuuksiaan käsiteltävänä olevien asioiden lähtökohdista ja tavoitteista. 
Hallintolain vaikutuksen yksilöiden asemaan tulisi siten ilmetä erityisesti asiakas-
lähtöisempänä ja palvelun laatua korostavana viranomaisten toimintana. Yksilön 
kannalta on tärkeää, että hallinto on tehokasta ja hallinnollisessa päätöksenteossa 
noudatettavat menettelymuodot ovat toimivia, selkeitä ja ymmärrettäviä.

Uudistuksella pyrittiin selkiyttämään ja täsmentämään myös viranomaisten velvol-
lisuuksia sekä näiden rajoissa yksinkertaistamaan viranomaistoimintaa. Kansallisen 
kilpailukyvyn tavoittelu ilmenee erityisesti lain 1 §:stä, jonka mukaan lain tarkoi-
tuksena on edistää oikeusturvan ja hyvän hallinnon ohella myös hallinnon palve-
lun laatua ja tuloksellisuutta. Tuloksellisuuteen kuuluu taloudellisuuden ja tuot-
tavuuden ohella hallinnon toiminnan yhteiskunnallinen vaikuttavuus, palvelu- ja 
toimintakyky sekä siihen liittyvä asiakastyytyväisyys.
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3.3.8 Henkilötietolainsäädäntö (OM)

1. Yleiset kehitystekijät

Henkilötietojen lainsäädännöllistä suojaa voidaan eritellä eri tavoin. Lainsäädäntö-
hierarkkisesti ylimmällä tasolla ovat perustuslain säännökset, erityisesti perustus-
lain 10.1 §. Perustuslaissa säädetään yksityiselämän suoja perusoikeudeksi sekä 
annetaan toimeksianto säätää henkilötietojen suojasta lailla. Henkilötietojen suo-
jaan vaikuttavia perusoikeussäännöksiä on muitakin, kuten oikeus henkilökohtai-
seen vapauteen ja yhdenmukaiseen kohteluun. Henkilötietojen suoja on usein 
välttämätön edellytys sosiaalisten perusoikeuksien sekä julkiselle vallalle säädet-
tyjen perusoikeuksien edistämisvelvoitteiden toteuttamisessa.

Henkilötietojen suojasta säädettäessä tulee ottaa huomioon perusoikeuksien 
yleistä rajoittamista koskevat opit. Henkilötietojen sääntelyn lainsäädännölliseen 
liikkumavaraan vaikuttavat myös Suomea sitovat kansainväliset velvoitteet, ennen 
muuta EU:n henkilötietojen suojaa koskeva direktiivi 95/46/EY ja Euroopan neu-
voston tietosuojasopimus (SopS 36/1992). 

Suomessa henkilötietoja ja erityisesti henkilörekistereihin talletettujen henkilötieto-
jen sääntelyä koskevaa yleislainsäädäntöä on ollut vuodesta 1988, jolloin henkilö-
rekisterilaki (471/1987) tuli voimaan. Lain on korvannut vuonna 1999 säädetty 
henkilötietolaki (523/1999), joka on yleislaki ja toteuttaa perustuslain 10.1 §:n 
mukaista velvollisuutta säätää henkilötietojen suojasta lailla. Lakia sovelletaan 
henkilörekisteriin liittyvien henkilötietojen keräämiseen, tallettamiseen, käyttöön, 
luovuttamiseen ja muuhun käsittelyyn, jollei laissa toisin säädetä. Soveltamisala 
kattaa sekä yksityiset yhteisöt että julkishallinnon yksiköiden toiminnan.

Henkilötietojen käsittelystä on koko joukko erityissäännöksiä, jotka vaihtelevalla 
voimakkuudella joko täsmentävät sääntelyä tai merkitsevät poikkeusta henkilötie-
tolain mukaisista velvoitteista. Erityissäännösten määrä ja yksityiskohtaisuus ovat 
kasvaneet viimeisen 15 vuoden aikana, mikä johtunee osaltaan perusoikeusuudis-
tuksesta. Perustuslakivaliokunnan käytännössä on syntynyt lainvalmistelua ohjaa-
via kannanottoja. Erityissääntelyn laajuuteen ja yksityiskohtaisuuteen vaikuttanee 
kuitenkin se, että henkilötietolaki on sitä edeltänyttä henkilörekisterilakia abstrak-
tisempi ja yleispiirteisempi. Merkitystä on myös sillä, miten lainvalmistelijat suh-
tautuvat yleislain sovellettavuuteen ja minkälaisten periaatteiden pohjalta oikeus-
ministeriö harjoittaa lainvalmistelun ohjausta esimerkiksi lausuntomenettelyssä.

Henkilötietolaki valmisteltiin toimikunnassa, jossa jäseninä olivat myös kuluttaji-
en ja palkansaajien sekä teollisuuden ja työnantajien edustajat. Toimikunta kuuli 
lisäksi työnsä aikana alustavista ehdotuksista eri tahoja, mukaan lukien kaupan 
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ja yrittäjien edustajat. Toimikunnan ehdotus oli myös laajalla lausuntokierroksella 
muun ohella elinkeinoelämän järjestöissä.

2. Muutokset viranomaistoiminnassa

Henkilörekisterilaissa ohjaus- ja valvontajärjestelmä perustui pitkälti rekisterinpi-
täjän itseohjauksen varaan, minkä lisäksi perustettiin valvontaviranomaiseksi tie-
tosuojavaltuutettu. 

Tietosuojavaltuutetun rooli on tosiasiassa kuitenkin lähinnä ohjaava ja neuvova. 
Tietosuojavaltuutetun toimenkuva on muuttunut vain vähän vuoden 1987 jäl-
keen. Henkilötietolain säätämisen yhteydessä valtuutetun oikeutta antaa rekis-
terinpitäjälle määräyksiä lisättiin (rekisteröidyn tarkastus- ja virheenoikaisuasiat). 
Tietosuojavaltuutettu voi myös vahvistaa rekisterinpitäjien itseohjauksen periaat-
teen mukaisesti laatimia käytännesääntöjä.

Keskeistä päätösvaltaa käyttää tietosuojalautakunta (rekisterinpitäjälle annettavat 
määräykset ja lupa-asiat). Tietosuojalautakunnan rooli ja tosiasialliset tehtävät 
ovat kuitenkin huomattavasti vähentyneet, koska lupamenettelyllä ei ole enää sa-
manlaista merkitystä kuin 1980-luvun lopussa ja 1990-luvun alkupuolella erityis-
säännösten kehittymisen ja samalla siten lautakunnan toimivallan kaventumisen 
myötä.

Yleisesti voidaan todeta, että henkilötietolaki ja perusoikeusuudistus samoin kuin 
vuonna 1999 säädetty julkisuuslainsäädännön kokonaisuudistus ovat lisänneet 
viranomaisten välistä tietojenvaihtoa koskevaa lainsäädäntöä. Muutokset kaikki-
nensa ovat merkinneet tehtävien lisääntymistä informaation hallinnassa ja käsit-
telyssä.

3. Yleis- ja erityislainsäädännön suhde

Henkilötietolakia säädettäessä ei juurikaan muutettu henkilötietojen suojaa kos-
kevaa muuta lainsäädäntöä. Alustavien selvitysten perusteella näyttääkin siltä, 
että eri hallinnonaloilla on vielä suhteellisen paljon lainsäädäntöä, jota ei ole saa-
tettu vastaamaan henkilötietolakia ja perustuslakia.

Henkilötietojen käsittelyä koskevia säännöksiä on runsaasti ja uusia säännöksiä 
näyttää tulevan suhteellisen nopeaan tahtiin. Näyttäisi olevan mahdollista esittää 
sellainen varovainen arvio, että henkilötietojen asema erityisesti viranomaisten re-
kisterinpidon sääntelyssä heikentyy jatkuvasti. Yksityissektorilla erityissäännöksiä 
on annettu tai ollaan antamassa erityisesti työelämään liittyvissä asioissa, sähköi-
sessä viestinnässä sekä luottotietotoiminnassa.



124

4. Sopeutuminen muuhun lainsäädäntökehitykseen

Henkilötietolainsäädännön uudistus toteutettiin perusoikeusuudistuksen jo ollessa 
voimassa ja asiaa koskenutta hallituksen esitystä arvioitiin perustuslakivaliokun-
nassa (PeVL 25/1998 vp).

Henkilötietolainsäädännön toimivuutta on tarkoitus arvioida tarkemmin oikeus-
ministeriössä. Tällöin tarkastelun piiriin tulee muun ohella se, olisiko tarpeellista 
ja mahdollista vähentää tarvetta erityissäännöksiin. Samaan päämäärään tähtää 
myös se lainvalmistelun ohjaus, jota erityisesti oikeusministeriön lainvalmistelu-
osasto harjoittaa koulutuksen ja lausuntomenettelyn kautta.

Henkilötietolainsäädännön uudistamistarpeisiin vaikuttanee myös teknologian ke-
hitys (esimerkiksi biotunnisteiden käyttöönotto).

5. Yhteisön oikeuden vaikutus

Vuoden 1987 henkilörekisterilaki kumottiin ja säädettiin uusi henkilötietolaki, jotta 
voitaisiin panna täytäntöön vuonna 1995 annettu henkilötietodirektiivi. Direktiivissä 
on omaksuttu sääntelyjärjestelmä, joka perustuu henkilötietojen käsittelyn sään-
telyyn. Henkilötietojen käsittelyllä on laaja merkityssisältö, mistä puolestaan seu-
raa, että oikeussäännöt eivät aina ole kovin ratkaisuvoimaisia.

Direktiivin suurin vaikutus kansalliseen sääntelyjärjestelmään oli, että lain abst-
raktiotaso nousi entisestään ja lain soveltamisalan piiriin tulivat henkilötietojen 
määritelmän vuoksi lähtökohtaisesti kaikki luonnollisia henkilöitä koskevat tiedot 
riippumatta siitä, liittyvätkö nämä tiedot henkilöön yksityishenkilönä, julkisessa 
tehtävässä tai muussa julkisessa roolissa. Henkilötietolaissa yksityishenkilön roo-
liin liittyneet henkilötiedot oli rajattu lain soveltamisalan ulkopuolelle. Tämä on 
voinut osaltaan kiihdyttää henkilötietojen suojaa koskevien erityissäännösten kas-
vua. 

Yhteisön lainsäädäntö on vaikuttanut myös henkilötietojen erityissäännösten uu-
distamiseen (esimerkiksi sähköisen viestinnän tietosuojalain 516/2004 säätämi-
seen). 

6. Vaikutus kilpailukykyyn ja hyvinvointiin

Henkilötietodirektiivi annettiin aikoinaan sisämarkkinoiden kehittämistarkoitukses-
sa ts. sen estämiseksi, että kansallisten lainsäädäntöjen erot vaikeuttaisivat esi-
merkiksi markkinointia. Kansallinen lainsäädäntö on direktiiviperusteisena lähtö-
kohtaisesti yhteneväinen EU:n muiden jäsenvaltioiden lainsäädännön kanssa eikä 
sillä ole näin lähtökohtaisesti muista EU:n maista poikkeavia vaikutuksia yritysten 
kilpailukykyyn.
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3.3.9 Kilpailulainsäädäntö (KTM)

1. Yleiset kehitystekijät

Kilpailunrajoituksista annetun lain (480/1992) tavoitteena on terveen ja toimivan 
taloudellisen kilpailun turvaaminen vahingollisilta kilpailunrajoituksilta. Tämä ta-
voite oli myös vuosina 1998 ja 2004 tapahtuneiden uudistusten peruslähtökoh-
tana. 

Lakiin on voimaan tulonsa jälkeen tehty 11 osittaisuudistusta. Uudistuksissa on 
muun ohella täsmennetty lain soveltamisalaa ja Kilpailuviraston toimivaltuuk-
sia. Suurimmat muutokset ovat liittyneet yrityskauppavalvonnan käyttöönottoon 
vuonna 1998 sekä EY:n kilpailusääntöjen täytöntöönpanoasetuksen edellyttämiin 
muutoksiin toukokuun alusta 2004 (neuvoston asetus 1/2003). Muutoksissa eri-
tyisesti menettelysäännösten selkeys on kärsinyt. 

Yrityskauppavalvontaa sovelletaan yrityskauppoihin, joissa osapuolten yhteenlas-
kettu liikevaihto ylittää 350 milj. euroa ja jossa vähintään kahden kaupan osapuo-
len Suomesta kertynyt liikevaihto ylittää 20 milj. euroa. Rajat ylittävät yrityskaupat 
on ilmoitettava Kilpailuvirastolle. Markkinaoikeus voi viraston esityksestä kieltää 
yrityskaupan, jos sen seurauksena syntyy tai vahvistuu sellainen määräävä markki-
na-asema, joka merkittävästi estää kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleelli-
sella osalla. Yrityskauppa voidaan kieltää vain siinä tapauksessa, että sille asetetta-
vat ehdot eivät riitä turvaamaan kilpailun ylläpitämistä Suomen markkinoilla.

Lähes kaikkien EU-jäsenvaltioiden kansalliseen kilpailulainsäädäntöön sisältyy yri-
tyskauppavalvontaa koskevat säännökset. Säännösten tehtävänä on täydentää yh-
teisön sääntelyä. Kysymys on tulevaisuuteen kohdistuvasta etukäteisvalvonnasta.

Asetuksen 1/2003 täytäntöönpanossa on ollut kysymys osittain ratkaisuista, joi-
ta asetus edellyttää, osittain ratkaisuista, jotka muutoin ovat olleet käytännössä 
välttämättömiä. Tavoitteena on ollut yhdenmukaistaa kansallinen sääntely EY:n 
kilpailusääntöjen kanssa. Lisäksi tavoitteena on ollut tehostaa kilpailunrajoitusten 
kansallista valvontaa ja parantaa kansallisten viranomaisten edellytyksiä tehdä yh-
teistyötä ulkomaalaisten kilpailuviranomaisten kanssa. Kilpailuvalvontaa on pyritty 
kohdistamaan kaikkein vakavimpien rajoitusten eli salaisten kartellien tutkintaan. 
Yrityksiin kohdistuvia hallinnollisia velvollisuuksia on samalla vähennetty. 

Kilpailunrajoituslain säännökset muutettiin vastaamaan perustamissopimuksen 81 
ja 82 artiklaa.23 Lain nojalla kansalliset viranomaiset voivat soveltaa kansallisia 

23 Ennen vuoden 2004 uudistusta kilpailunrajoituslain mukaan vertikaalisiin kilpailunrajoituksiin, 
määrähinnoittelua lukuun ottamatta, sovellettiin ns. väärinkäyttöperiaatetta. EY-oikeudessa ver-
tikaaliset rajoitukset ovat kuuluneet kieltoperiaatteen alaan.
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prosessi- ja sanktiosäännöksiä sekä kansallisen lain mukaisiin kieltoihin että EY 
81 ja 82 artiklan rikkomistapauksiin. Sääntelyn muutos on ollut tarpeen yritys-
ten toimintaympäristö huomioon ottaen. Koska kauppavaikutuskriteeri on hyvin 
tulkinnanvarainen, sekä viranomaisten että elinkeinonharjoittajien näkökulmasta 
on pidetty perusteltuna, että materiaalisten kilpailusääntöjen muotoilu on sama 
riippumatta siitä, täyttyykö kauppavaikutuskriteeri. 

Vuoden 2004 uudistuksessa on luovuttu myös kansallisesta poikkeuslupajärjestel-
mästä. Tämä on suurelta osin seurausta siitä, että myös yhteisön tasolla luovuttiin 
poikkeusluvista täytäntöönpanouudistuksen yhteydessä. Poikkeusluvista luopumi-
sen jälkeen elinkeinonharjoittajat eivät enää saa ennakkoratkaisua siitä, ovatko 
niiden sopimusjärjestelyt sallittuja vai kiellettyjä. Yritysten itsensä on arvioitava, 
täyttävätkö sopimus- ja muut järjestelyt lain mukaiset edellytykset. 

Täytäntöönpanoasetus ei sinänsä olisi edellyttänyt luopumista poikkeusluvista 
siltä osin, kun järjestelyllä ei ole vaikutusta jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. 
Sääntelyn käyttöala olisi kuitenkin supistunut voimakkaasti. Tämän lisäksi kan-
sallisten soveltamiskokemusten perusteella poikkeuslupia oli haettu kohtuullisen 
harvoin. Lisäksi lähes kaikki myönnetyt poikkeusluvat olivat koskeneet koko maan 
kattavaa toimintaa, ja hakijoina olivat olleet suuret valtakunnalliset yritykset tai 
toimialajärjestöt.24 

Vuoden 2004 uudistuksessa lakiin on sisällytetty säännökset, joiden perusteella 
kartelliin osallistuneelle yritykselle määrättävää seuraamusmaksua voidaan alen-
taa tai yritys voidaan vapauttaa maksusta kokonaan, jos se avustaa Kilpailuvirastoa 
kartellin selvittämisessä. Lisäksi markkinaoikeus voi alentaa elinkeinonharjoitta-
jalle määrättävää seuraamusmaksua, vaikka yrityksen toiminta ei täyttäisikään 
kaikkia vapauttamisen perusteita. Markkinaoikeus voi alentaa seuraamusmaksua 
myös muissa kuin kartellitapauksissa.

Leniency-säännösten lisäämistä lakiin on pidetty tärkeänä, koska niiden uskotaan 
tehostavan kartellin selvittämistä. Säännöksillä on merkitystä myös sen vuoksi, 
että jäsenmaiden kilpailuviranomaiset tekevät yhteistyötä komission ja muiden 
kilpailuviranomaisten kanssa. Sekä komissiolla että muilla jäsenmailla on omat 
leniency-säännöksensä. Yhteistyötä sinänsä vaikeuttaa se, että nämä säännökset 
eivät ole vielä keskenään yhdenmukaisia.

Esimerkkinä valmisteluprosessista esitetään ensiksi tietoja vuoden 1998 yritys-
kauppavalvontaa koskeneen muutoksen valmistelusta. Uudistuksen valmisteli 
kauppa- ja teollisuusministeriön asettama työryhmä, jonka työn lähtökohtina oli-
vat vuoden 1995 hallitusohjelma sekä samana vuonna teetetyssä Kilpailuviraston 
toiminnan arvioinnissa esiin tulleet lainmuutostarpeet. 

24 Näissä tapauksissa kauppavaikutuskriteeri olisi voinut siis täyttyä eikä lupaa olisi voitu myöntää.
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Vuoden 2004 uudistusta valmisteltiin virkamiestyönä ministeriössä ja Kilpailu-
virastossa. Tätä varten perustettiin ministeriön ja viraston virkamiesten välinen 
epävirallinen projektiryhmä, joka työskenteli noin vuoden ajan. Valmistelun ede-
tessä ministeriö järjesti kuulemistilaisuuksia, joissa kuultiin laajalta taholta nä-
kemyksiä. Hallituksen esitysluonnoksesta järjestettiin laaja lausuntokierros. 
Lausunnoissa kiinnitettiin eniten huomiota poikkeamislupa- ja puuttumattomuus-
todistusmenettelystä luopumiseen, hallinnon ja tuomioistuinten väliseen työnja-
koon sekä sanktiojärjestelmän muuttamiseen. 

2. Muutokset viranomaistoiminnassa

Toimivaltaiset viranomaiset ovat pysyneet samoina kilpailunrajoituslain voi-
massaoloajan. Kilpailuneuvoston sijaan on tullut markkinaoikeus vuonna 2002. 
Kilpailuviraston toimivallassa on tapahtunut muun ohella edellä kohdassa 1 kuvatut 
muutokset. Kilpailuvirasto tekee nykyisin enemmän itse valituskelpoisia päätöksiä.

Kilpailuvirastolla on oikeus asettaa uhkasakko määräämiensä kieltojen tai velvoit-
teiden tehosteeksi tai laissa elinkeinonharjoittajalle asetettujen tietojenantovelvol-
lisuuksien täyttämisen tehosteeksi. Kilpailuvirastolla on oikeus toimittaa tarkastus 
elinkeinonharjoittajan liiketiloissa. Virastolla on velvollisuus avustaa komissiota 
yritystarkastusten sekä yritysten työntekijöiden koteihin tehtävien tarkastusten 
toimittamisessa. Kotitarkastukset vaativat kansallisen tuomioistuimen etukäteis-
luvan. 

Täytäntöönpanoasetuksen täytäntöönpanon jälkeen Kilpailuvirastolla on toimi-
valta tehdä ensi asteena päätökset kielletyn menettelyn päättämisestä tai toimi-
tusvelvollisuuden määräämisestä. Virasto voi määrätä epäiltyyn kilpailunrajoituk-
seen osallistuneiden elinkeinonharjoittajien sitoumukset näitä sitoviksi sekä tietyin 
edellytyksin peruuttaa sopimukselta, päätökseltä tai yhdenmukaistetulta menette-
lytavalta komission ryhmäpoikkeusasetuksen mukaisen edun Suomen alueella. 

Kilpailuasioissa muutoksenhaku on hallintolainkäyttöön perustuva. Valitustie on 
pääosin kaksiportainen (markkinaoikeus – KHO).

Lääninhallitukset tekevät lähinnä selvityksiä Kilpailuviraston pyynnöstä. 

Vuonna 2004 poistettiin Vakuutusvalvontaviraston Kilpailuviraston kanssa 
rinnakkainen toimivalta vakuutusalaa koskevien kilpailunrajoitusten osalta. 
Rahoitustarkastuksen vastaava rinnakkainen esityksenteko-oikeus on poistettu jo 
vuonna 1998. 

Yleiset tuomioistuimet voivat soveltaa kilpailunrajoituslainsäädäntöä lähinnä yri-
tysten välisissä sopimusriidoissa ja vahingonkorvausasioissa. Komissio on antanut 
kilpailunrajoitusten vahingonkorvauksista vihreän kirjan vuonna 2006. 
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Kilpailuoikeudelliset valvontakeinot ovat sekä etu- että jälkikäteisiä. Etukäteis-
valvonnassa keskeinen keino on Kilpailuviraston neuvonta. Neuvonta ja ohjaus 
ovat korostuneet erityisesti poikkeuslupamenettelystä luovuttaessa. Virasto voi 
antaa myös kirjallista ohjeistusta lain soveltamiskysymyksissä. Kilpailuvirasto on-
kin antanut poikkeusedellytysten tarkempaa sisältöä, yrityskauppavalvontaa ja 
vähämerkityksellisten kilpailunrajoitusten arviointia koskevia suuntaviivoja ja tie-
donantoja. Virastolla on lisäksi oikeus tehdä aloitteita kilpailun edistämiseksi sekä 
kilpailua rajoittavien säännösten ja määräysten purkamiseksi.

Jälkikäteiset valvontakeinot ovat kielletyn toiminnan kieltäminen, yritysten anta-
mien sitoumusten hyväksyminen, toimitusvelvoitteen määrääminen sekä seuraa-
musmaksun määrääminen. 

Seuraamusmaksu on hallinnollinen sanktio. Rikosoikeudellista järjestelmää ei ole 
käytössä. Viime vuosien uudistuksissa ei ole olennaisesti puututtu sanktiojärjestel-
mään. Keskeinen uudistus on ollut seuraamuksista vapauttamisen ja alentamisen 
käyttöönotto täytäntöönpanoasetuksen seurauksena. 

Käytännössä EU-maiden sanktiojärjestelmät poikkeavat huomattavasti toisistaan. 
Eräissä maissa (UK, Viro) käytössä on rikosoikeudelliset seuraamukset, jolloin jopa 
vankeusrangaistukset ovat mahdollisia. Ruotsissa on perustettu työryhmä arvioi-
maan rikosoikeudellisten sanktioiden käyttöönottoa. OECD:n maaraportin mukaan 
Suomessa noudatettu seuraamusmaksutaso vaikuttaa liian lievältä. Tämä oli yksi 
peruste, miksi vuonna 2004 luovuttiin rikkomusmaksun euromääräisestä asteikos-
ta. Nykyisin laissa säädetään vain maksun enimmäismäärästä.

3. Yleis- ja erityislainsäädännön suhde

Peruslähtökohtana on pidetty sitä, että soveltamisalaltaan yleinen kilpailunrajoi-
tuslaki tarjoaa keinot puuttua yritysten markkinavoiman käyttöön. Tiettyjen sek-
toreiden osalta on katsottu kuitenkin tarpeelliseksi, että täydentävää toimialakoh-
taista erillissääntelyä on käytettävissä. Päälinjana on mahdollisimman vähäinen 
puuttuminen markkinoiden toimintaan. 

Keskeisiä sektoreita, joilla on erityissääntelyä, ovat energia, liikenne ja viestintä. 
Myös viranomaistoiminnot on uskottu erityisviranomaisille (Energiamarkkinavirasto 
ja Viestintävirasto). Erityisviranomaiset ovat keskittyneet hinnoittelun kohtuulli-
suuden valvontaan. 

Sähkömarkkinoita säännellään sähkömarkkinalailla ja sen nojalla annetuilla sään-
nöksillä. Energiamarkkinaviraston tehtävänä on valvoa lain noudattamista sekä 
edistää kilpailuun perustuvien sähkö- ja maakaasumarkkinoiden toimintaa.
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Teletoimintaa säännellään viestintämarkkinalailla. Viestintämarkkinalain täytän-
töönpanoon kuuluu esimerkiksi merkityksellisten viestintämarkkinoiden määritte-
ly, mahdollisten huomattavan markkinavoiman yritysten nimeäminen sekä velvol-
lisuuksien asettaminen tällaisille yrityksille.

4. Sopeutuminen muuhun lainsäädäntökehitykseen

Kilpailulainsäädäntö on perinteisesti ollut lähes kokonaan lakitasoista, joten sään-
telyssä ei ole ollut suhteessa perustuslakiin säädöstasoon liittyviä ongelmia. 
Viimeisimmässä uudistuksessa keskeinen perustuslain tulkintakysymys koski koti-
tarkastuksen toimittamista.

Kaikki kilpailunrajoituslain uudistukset on toteutettu osittaisuudistuksina. 
Osittaisuudistusten perustana on ollut jokin suurempi tarve muuttaa lakia (yri-
tyskauppavalvonta, kieltosääntöjen harmonisointi suhteessa perustamissopimuk-
seen, toimivaltakysymykset). Osittaisuudistusten suuri määrä heikentää lainsää-
dännön ymmärrettävyyttä. Lakiuudistuksissa on pyritty toimivaan työnjakoon toi-
saalta viranomaisten ja toisaalta tuomioistuinten välillä.

Kilpailuasioilla on liittymiä julkisuussääntelyyn. Myös hallinto-oikeudelliset asian-
osaisuuskysymykset ovat keskeisiä.

Kilpailuvirastossa sovelletaan hallintomenettelyä koskevia yleissäännöksiä oman 
alan menettelysäännösten lisäksi. Hallintolainkäyttöjärjestelmässä on pieni poik-
keamia yleisestä muutoksenhakuoikeudesta. 

5. Yhteisön oikeuden vaikutus

Yhteisön lainsäädäntö on vaikuttanut lainsäädännön kehitykseen jo ennen EU:hun 
liittymistä. Yhteisön lainsäädännön vaikutus on syventynyt koko ajan. Erityisesti 
vuoden 2004 uudistus on perustunut tarpeeseen harmonisoida Suomen kilpailu-
lainsäädäntöä yhteisön kilpailuoikeudellisen sääntelyn kanssa. 

6. Vaikutus kilpailukykyyn ja hyvinvointiin

Kansantalouden pitkän tähtäimen kokonaishyödyn kannalta kilpailun tehostami-
sella ja kansallisten kilpailusääntöjen yhdenmukaistamisella yhteisön kilpailuoikeu-
den kanssa on todennäköisesti myönteisiä vaikutuksia. Puuttuminen vakavimpiin 
kilpailunrajoituksiin tuo suurimmat edut  kilpailuprosessin toiminnan ja kuluttajien 
edun kannalta.

Elinkeinonharjoittajille yhtenäinen säädöskehikko tuo ennakoitavuutta ja vähentää 
transitiokustannuksia esimerkiksi tilanteessa, jossa aikaisempi kansallinen toimin-
ta kehittyy rajat ylittäväksi ja jäsenvaltioiden kauppaan vaikuttavaksi. Kansallisista 
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poikkeuslupa- ja puuttumattomuustodistusmenettelyistä luopuminen lienee vä-
hentänyt jonkin verran yritysten hallinnollisia kustannuksia. Toisaalta siirtyminen 
yhteistyöjärjestelyin itse tehtävään arviointiin on todennäköisesti lisännyt yritys-
ten kustannuksia (esimerkiksi juridiset ostopalvelut).

3.3.10 Kunnallista eläketurvaa koskeva lainsäädäntö (SM)

1. Yleiset kehitystekijät

Kunnallisten viranhaltijain ja työntekijöiden eläkelaki (KVTEL) tuli voimaan hei-
näkuussa 1964. Tätä ennen eläketurva oli järjestetty kuntakohtaisesti eläkesään-
nöin. KVTEL:sta tuli ns. puitelaki, johon otettiin vain pakollisen peruseläketur-
van vähimmäissisältöä koskevat säännökset. Muilta osin eläketurvan aineellisen 
sisällön osalta päätösvalta siirrettiin eläkelaitoksen valtuuskunnan päätettäväksi. 
Määräykset eläketurvan aineellisesta sisällöstä sisältyivät myös Kunnallisen eläke-
laitoksen eläkesääntöön.

KVTEL kumottiin elokuussa 2003 voimaan tulleella kunnallisella eläkelailla 
(549/2003). Uudella lailla siirrettiin eläkesäännössä olleet eläketurvaa koskeneet 
määräykset lain tasolle.

Lain soveltamisala on hieman laajentunut. Lakia sovelletaan kuntien ja kuntayh-
tymien viranhaltijoiden ja työntekijöiden lisäksi kunnallisiin yhdistyksiin ja kunti-
en tai kuntayhtymien vähintään 90 prosenttisesti omistamiin osakeyhtiöihin, jos 
nämä ovat valinneet kunnallisen eläkejärjestelmän. 

Eläketurvan sisältöön on tehty lukuisia muutoksia eläkepolitiikan kehityksen mu-
kaisesti. Eri sektoreilla työskentelevien eläketurvaa on yhdenmukaistettu 1990-
luvun puolivälistä lähtien. 

Viimeisin suuri koko eläkelainsäädäntöä koskeva  muutos tuli voimaan vuoden 
2005 alusta. Kunnallista eläkelakia muutettiin tämän johdosta lailla 713/2004. 
Uudistuksen jälkeen eläketurva karttuu kaikilla sektoreilla samalla tavalla. 

Eläkelainsäädännössä ei tehdä takautuvia muutoksia. Tämän vuoksi eläkelainsää-
dännölle on tyypillistä, että kumoutuneita säännöksiä sovelletaan vielä pitkään 
lainmuutosten voimaantulon jälkeen ja että muutoslakeihin sisältyy runsaasti voi-
maantulosäännöksiä.   

Aikaisemmin muutokset kunnalliseen eläkelainsäädäntöön valmisteltiin kunnalli-
sessa eläkelaitoksessa. Muutosten valmisteluun osallistuivat kunnalliset pääsopi-
jaosapuolet. Kunnallisen eläkelain voimaantulon jälkeen valmisteluvastuu on 
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siirtynyt sisäasiainministeriölle. Valmistelulle on edelleen tyypillistä kolmikantaval-
mistelu. Kunnallisen eläkelain 165 §:n mukaan kunnallisilla pääsopijajärjestöillä 
on oikeus neuvotella eläketurvaa koskevista asioista Kunnallisen eläkelaitoksen ja 
ministeriön kanssa.

2. Muutokset viranomaistoiminnassa

Yksityisille toimijoille ei ole uskottu hallintotehtäviä. Kunnallisesta eläketurvasta 
huolehtii julkisoikeudellinen Kunnallinen eläkelaitos. Laitoksen toimintaa valvoo si-
säasiainministeriö. Vuonna 2000 lakiin lisättiin säännös Vakuutusvalvontaviraston 
valvonnasta (eläkelaitoksen rahoitustoiminnan suunnittelu ja sijoitustoiminta). 
Vakuutusvalvontavirasto raportoi valvonnastaan sisäasiainministeriölle.

Eläkelakiin ei sisälly rikosoikeudellista sääntelyä.

3. Yleis- ja erityislainsäädännön suhde

Lain mukaan hallintoasioiden käsittelyssä noudatetaan yleishallinto-oikeudellista 
lainsäädäntöä. Esteellisyyssäännöksistä on jouduttu tekemään poikkeuksia, jotta 
eläkelaitoksen luottamushenkilö ja laitoksen viranhaltija ja työntekijä voisivat kä-
sitellä asiaa, joka koskee eläkelaitoksen jäsenyhteisöä tai jäsenyhteisön palveluk-
sessa olevaa henkilöä.

Eläkelaitoksen, eläkkeenhakijan ja eläkelaitoksen jäsenyhteisön oikeudesta tiedon 
saamiseen ja velvollisuuksista tietojen antamiseen on säädetty laissa erikseen.

4. Sopeutuminen muuhun lainsäädäntökehitykseen

Perusoikeusuudistuksen jälkeen ministeriössä asetettiin työryhmä pohtimaan, 
täyttääkö KVTEL:n mukainen sääntely perusoikeusuudistuksen vaatimukset. 
Työryhmä päätyi katsomaan, että tarvetta oli erityisesti sääntelyn tason nostoon. 
Selvitystyötä tämän toteuttamiseksi jatkettiin vielä toisessa työryhmässä. 

Laajemmat korjaustarpeet ovat aiheutuneet eläkepoliittisista linjauksista. 
Työeläkelainsäädäntö muodostaa kokonaisuuden. Kunnallista eläkelainsäädäntöä 
on kehitettävä yksityisen sektorin ja valtion eläkelainsäädännön kanssa saman-
suuntaisesti. 

Vaikeudet lainsäädännön muutostöissä ovat aiheutuneet siitä, että yksityisen sek-
torin ohjatessa koko eläkelainsäädännön kehitystä ei ole aina riittävästi otettu 
huomioon kunnallisen eläkejärjestelmän erityispiirteitä.
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5. Yhteisön oikeuden vaikutus

Ei suoranaista vaikutusta.

6. Vaikutus kilpailukykyyn ja hyvinvointiin

Eläkelainsäädäntö on tarkkaan sovitettu keskenään ja muiden etuuslakien kanssa, 
jotta ei syntyisi väliinputoamistilanteita siirryttäessä etuuksista toisiin. Hyvinvoinnin 
takaamiseksi eläkevakuuttaminen on säädetty pakolliseksi. 

Kansalliseen kilpailukykyyn on pyritty vaikuttamaan siten, että eläkelainsäädän-
nöllä tuetaan työssä jaksamista mahdollisimman pitkään. Tämä vahvistaa myös 
järjestelmän rahoitusta. 

Vuoden 2005 uudistuksen taustalla on vaikuttanut varautuminen väestön ikään-
tymiseen.
 

3.3.11  Liikennesektorin lainsäädäntö (LVM, useita 
lainsäädäntölohkoja)

1. Yleiset kehitystekijät

Merkittävin muutos on ollut liikennepalveluiden sisämarkkinoiden syntyminen. 
Aiemmin vahvasti tarveharkintaiset alat ovat siirtyneet vaiheittain yllättävän kivut-
tomasti markkinoiden vapauteen julkisia palveluvelvoitteita lukuun ottamatta.

Ilmaliikenteessä Suomi tuli mukaan valmiiseen pöytään vuonna 1995. 
Lupaharkintapuolesta karsittiin tarkoituksenmukaisuusharkintaa. Jäljelle jäivät 
kansalliseen lainsäädäntöön jo sisältyneet turvallisuusnäkökohdat sekä taloudel-
listen ja toiminnallisten kriteereiden arviointi. Ilmailulaki uusittiin, mutta lainsää-
däntömuutokset olivat vähäisiä. 

Päätrendi ilmailulainsäädännössä on ollut viimeisen 10 vuoden aikana kansallisen 
lainsäädännön korvautuminen yhteisön lainsäädännöllä. EASA-asetuksen hyväk-
symisen myötä merkittävä osa lentoturvallisuusnormistosta siirtyi yhteisön toimi-
valtaan. Kun myös lentoliikenteen ulkosuhdepolitiikka siirtyy tulevan viiden vuo-
den aikana pääosin yhteisön toimivaltaan, siviili-ilmaisusta jää vain vähän kansal-
liseen päätösvaltaan.

Rautatieliikenteessä sisämarkkinat ovat vielä kehittymässä tavaraliikenteen osalta. 
Tavaraliikenteen osalta kilpailu avautuu vuonna 2007. Henkilöliikenteessä kehitys 
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on ollut hitaampaa. Tieliikenteessä henkilö- ja tavaraliikenteen palvelujen markki-
nat ovat olemassa.

Merenkulun lainsäädäntö perustuu pääosin kansainvälisiin sopimuksiin. 
Sopimusmääräykset on pääosiin sisällytetty myös EY-lainsäädäntöön. Kansallisen 
lainsäädännön uusiminen on ollut ongelmallista, koska runsaasta yhteisön lain-
säädännöstä ja kansainvälisten sopimusten muutoksista johtuen lainsäädäntöä 
on paikkailtu eikä kokonaisuudistuksia, jossa otettaisiin muun ohella perustuslain 
säädöstasoa koskevat vaatimukset huomioon, ole ehditty valmistella.

EY-lainsäädännön osuus tieliikenteen liikenneturvallisuuslainsäädännön alalla on 
kasvamassa (esimerkiksi ajokortteja koskeva sääntely). Yhteisön lainsäädännön 
valmistelu neuvostotasolla ja komission toimivallan nojalla on laadultaan vaih-
televaa. Lainsäädännön perustuminen direktiiveihin tosin helpottaa kansallista 
täytäntöönpanoa, koska epäjohdonmukaisuuksia voidaan jossain määrin poistaa. 
Yhteisön lainsäädäntö aiheuttaa kuitenkin jatkuvaa muutostarvetta yksityiskohtai-
sine säännöksineen.

Ilmailun, merenkulun ja rautatieliikenteen turvallisuutta koskeva sääntely on aina 
ollut yksityiskohtaista. Pääpaino on ollut Ilmailulaitoksen, Merenkulkulaitoksen ja 
Ratahallintokeskuksen hyvin yksityiskohtaisissa määräyksissä. Alan lainsäädäntö 
sallii toimivaltuuksien delegoinnin. 

Alan ulkopuolisen lainsäädännön muutokset ovat aiheuttaneet paineita muut-
taa erityisesti valtuutussäännöksiä. Perustuslakivaliokunnan  tulkintakäytännössä 
edellytetty täsmällisyyden ja tarkkarajaisuuden kriteeristö saattaa johtaa käytän-
nön elämälle vieraisiin ja keinotekoisiin valtuutussäännöksiin. 

Yleisenä kehitystrendinä on havaittavissa, että lainsäädäntötoimia on kohdennettu 
aikaisemmin sääntelemättömään toimintaan sekä aikaisemmin lakeja alemmanas-
teisilla säännöksillä säänneltyyn toimintaan. Lakitasoiset säännökset ovat lisään-
tyneet muun ohella sen johdosta, että toimintaan liittyy usein julkisen vallan käyt-
töä, josta vastaa yksityinen toimija (esimerkiksi ajoneuvojen rekisteröinti ja kat-
sastus, kuljettajatutkinnot ja ajopiirturikortit). Myös direktiivien vuoksi sääntelyyn 
on joskus jouduttu ottamaan asiakokonaisuuteen muutoin kuulumattomia sään-
nöksiä, joita vastaavia kansallisia säännöksiä ei ole ollut. Lainsäädännön selkeys ja 
ymmärrettävyys ovat kärsineet tällaisten muutosten vuoksi. Tarvetta alemmanas-
teiseen sääntelyyn on edelleenkin eikä perustuslaki saisi haitata tätä.

Voimassa olevaa lainsäädäntöä on pyritty tarkistamaan perusoikeusuudistuksen ja 
perustuslain voimaantulon myötä. Substanssilainsäädäntö on kuitenkin vielä suu-
relta osin tässä suhteessa läpikäymättä. Lähinnä kysymys on säädöstason nosto-
tarpeesta. Muutoksia pyritään ajoittamaan yhteen EY-lainsäädännön muutosten 
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kanssa. Rautatielainsäädännön, taksilainsäädännön ja tieliikenteen tavarankulje-
tuksia koskevat kokonaisuudistukset ovat vireillä. 
 
Lainsäädännön alan käsitteen laajentuminen on johtanut siihen, että lähes kaikki 
alan kansainväliset sopimukset tulee saattaa voimaan lailla.

6. Vaikutus kilpailukykyyn ja hyvinvointiin

Kansallinen kilpailukyky on otettava huomioon jo EY-lainsäädäntöä tai kansainvä-
lisiä sopimuksia valmisteltaessa. Ilmailu ja merenkulku ovat erittäin kansainvälisiä 
aloja. Suomessa voi olla korkean teknologian tuotantoa ja pitkälle kehittynyttä 
suunnittelua vain, jos yhteydet suomalaisten yritysten pääasiallisille markkina-
alueille ovat kunnossa ja toimivat suomalaisista lähtökohdista käsin. Lentoturvalli-
suusnormistossa Suomen erityiset ilmasto-olot on otettu huomioon vaikuttamalla 
normistoa valmistelevissa elimissä (ICAO ja JAA).

EU:ssa tuodaan esille etäinen sijainti, pitkät sisäiset yhteydet, pieni väkiluku ja 
muut vastaavat erityisolot, jotta keskieurooppalaisesta näkökulmasta valmistellut 
ehdotukset olisivat siedettäviä myös Suomen kannalta. Jokainen EU-säännös ja 
kansallinen normi testataan ensisijaisesti näistä näkökulmista. 

3.3.12 Luonnonsuojelulainsäädäntö (YM)

1. Yleiset kehitystekijät

Vuodelta 1923 ollut luonnonsuojelulainsäädäntö uudistettiin kokonaisuudessaan 
vuonna 1996 annetulla luonnonsuojelulailla (1096/1996). Uudella lailla monipuo-
listettiin huomattavasti luonnonsuojelun toteuttamisen keinoja (luonnonsuojelu-
alueiden perustaminen, luontotyyppien ja erityisesti suojeltavien lajien esiintymis-
paikkojen suojelu). Lailla saatettiin voimaan EU:n luonnonsuojeludirektiivit Natura 
2000 -verkostoa koskevine säännöksineen.25 

2. Muutokset viranomaistoiminnassa

Poikkeuslupien käsittely on keskitetty alueellisille luonnonsuojeluviranomaisille. 
Viranomaistehtävien sääntelyssä on pyritty mahdollisimman suureen täsmällisyy-
teen ja tarkkarajaisuuteen. 

Lainsäädäntöön on lisätty hallinnollisia sanktiokeinoja. Rikossääntelyn osalta kehi-
tys on tapahtunut pääosin rikoslain uudistamisen kautta. 

25 Aluesuojelun tavoitteita on lisäksi toteutettu vuonna 1991 säädetyllä erämaalailla Ylä-Lapin alueella.
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Oma-valvonta on lisääntynyt lähinnä maa-aineslainsäädännössä.

3. Yleis- ja erityislainsäädännön suhde

Yleislainsäädännöstä poikkeavia säännöksiä sisältyy sekä luonnonsuojelulakiin 
että maa-aineslakiin. Valitusoikeus on laajempi. Asianosaisten kuulemisen osalta 
on myös erityissäännöksiä samoin kuin päätösten tiedoksi antamisen osalta. 

4. Sopeutuminen muuhun lainsäädäntökehitykseen

Perusoikeusuudistus otettiin huomioon luonnonsuojelulain valmistelun yhteydes-
sä. Luonnonsuojelulakiin on  tämän jälkeen tehty muutoksia (lait 553/2004 ja 
1069/2004), joista osa on johtunut perustuslaista. Lakia on vielä tarkoitus täs-
mentää eräiden erityisesti perustuslain 80 §:stä johtuen vaatimusten huomioon 
ottamiseksi.

5. Yhteisön oikeuden vaikutus

Yhteisön oikeuden vaikutus on ollut huomattava. Sääntely on aikaisempaa yksi-
tyiskohtaisempaa, ja se on käytännössä vaikuttanut jossain määrin haitallisesti 
säännösten ymmärrettävyyteen. Osaltaan EU-sääntely on voitu sovittaa ja su-
lauttaa kansalliseen sääntelyyn, osittain on jouduttu tekemään kokonaan uutta 
sääntelyä.

6. Vaikutus kilpailukykyyn ja hyvinvointiin

Luonnonsuojelun tavoitteet – luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen, luon-
nonvarojen kestävä käyttö, maisema-arvojen vaaliminen – turvaavat laadukkaan 
elinympäristön ylläpitämistä ja tätä kautta tulevien sukupolvien mahdollisuuksia 
nauttia luonnosta. Tavoitteet edistävät yleistä hyvinvointia. Lisäksi luonnonsuoje-
lualueilla, erityisesti kansallispuistoilla, on huomattavaa luonnon virkistyskäyttö-
merkitystä. 

3.3.13  Maataloustulojärjestelmästä EY:n yhteiseen maatalous-
politiikkaan ja maatalouden kansalliseen tukeen (MMM)

1. Yleiset kehitystekijät

Suomessa oli 1980-luvun puolivälissä voimassa silloiseen maataloustukilakiin pe-
rustuva maataloustulojärjestelmä. Lain nojalla oli annettu maataloustuloasetus ja 
asetus maatalouden markkinointineuvostosta. Laki oli määräaikainen ja sitä jat-
kettiin ja muutettiin useita kertoja.
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Lain nojalla käytiin valtion ja maataloustuottajien keskusjärjestöjen välillä ns. 
maataloustuloneuvotteluja, joissa sovittiin maataloustulon kehittämisestä, tavoi-
tehinnoista, maataloudelle maksettavasta tuesta sekä eräistä muista taloudellisis-
ta tai sosiaalisista eduista. Neuvotteluratkaisu hyväksyttiin valtioneuvoston yleis-
istunnossa. Käytännössä maatalouspolitiikan sisältö muodostui hallituksen sisällä 
lähinnä maa- ja metsätalousministeriön ja valtiovarainministeriön yhteisessä toi-
minnassa. 

Lain perusteella valtio oli sitoutunut kehittämään maataloustuottajien tulotasoa 
samassa suhteessa kuin mitä noudatettiin yleisillä työmarkkinoilla. Valtaosin maa-
taloustulon korotukset painottuivat maataloustuotteiden hintojen korotuksiin. 
Maataloustulon kehitystä seurattiin erityisellä indeksilaskelmalla. Kasvaneet kus-
tannukset kompensoitiin seuraavan vuoden maataloustuloratkaisussa tuotteiden 
hinnankorotuksina ja tuen korotuksena. Lisäksi valtio oli velvollinen maksamaan 
valtaosan maataloustuotteiden ylituotannosta aiheutuneista vientikustannuksista. 
Viljelijöiden osuus perittiin erityisinä veroina ja vientikustannusmaksuina.

Maatalouden markkinointineuvosto toimi maa- ja metsätalousministeriön yhtey-
dessä. Neuvosto teki päätöksiä tuontiin ja vientiin liittyvissä kysymyksissä. Tämän 
lisäksi useat maataloustuotteet olivat lisenssioinnin alaisena, minkä vuoksi niiden 
tuontiin tarvittiin lisenssiviraston myöntämä tuontilupa. Järjestelmään liittyi myös 
Valtion viljavarasto, jolla oli monopoli viljan ulkomaankaupassa. Markkinatilanne 
ei vaikuttanut maataloustuotteiden hintaan.

Viljelijöiden vastuuta ylituotannon markkinoinnista lisättiin 1990-luvulla. Vuosina 
1992 ja 1993 annettiin väliaikaiset lait maataloustulolain eräiden säännösten so-
veltamisesta, joilla poikettiin mainitusta laista. EU-jäsenyyden kynnyksellä 1994 
oli jo voimassa laki maataloustuotteiden markkinajärjestelmästä, joka oli askel 
kohti markkinalähtöisempää järjestelmää. EU-jäsenyyden voimaan tullessa ku-
mottiin samalla kansallinen maatalouspoliittinen lainsäädäntö.

Periaatteessa kansallisten tukijärjestelmien käyttöön ottaminen edellyttää komis-
sion valtiontukikäsittelyä ja riippuu näin ollen komission luvasta. EU-jäsenyyden 
aikana ja liittyen Suomen liittymissopimukseen on ollut mahdollista maksaa val-
tion talousarvioista maa- ja puutarhatalouden tukia (laki 1059/1994). Laki antaa 
valtioneuvostolle varsin laajat valtuudet tukiperusteista säätämiseen. Käytännössä 
tästä kansallisesta tuesta edelleenkin neuvotellaan maataloustuottajien keskusjär-
jestöjen kanssa. Tuottajajärjestöjen kanssa ei kuitenkaan enää tehdä sopimuksia. 
Mainittu tuki on ainoa jäljelle jäänyt kansallinen tukimuoto.

Valmisteluprosessia voidaan kuvata siten, että siinä ovat  perinteisesti olleet mu-
kana tuottajajärjestöjen edustajat. Valmisteluprosesseissa on ollut myös valtio-
varainministeriön edustus. Pieniä teknisiä muutoksia saatetaan tehdä virkatyönä. 
Varsinkin 1980-luvun valmistelussa oli käytäntönä, että maataloustulolain valmis-
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teluissa oli mukana myös ns. kuluttajapiirejä edustanut henkilö, joka oli tavan-
omaisesti SAK:ta edustanut ekonomisti. Mainittu käytäntö jatkui aina 1990-luvun 
alkupuolelle. Perustuslain voimaantulon jälkeen valmistelussa on koettu tärkeäksi 
olla yhteydessä oikeusministeriön valtiosääntöoikeutta tunteviin asiantuntijoihin.

2. Muutokset viranomaistoiminnassa

Teknisluontoisia tehtäviä hoitavat yksityiset toimijat. Maatalouden Laskentakeskus 
Oy huolehtii eräistä eläinmäärien laskentaan ja rekisteröintiin liittyvistä tehtävistä. 

Paikallistasolla maataloushallinto kuuluu kunnille. Tämä tehtävä perustuu erilli-
seen lakiin.

Valvontakeinot ovat pääosin jälkikäteisiä. Tuensaajien valvonta perustuu ensisijai-
sesti EU-säädöksiin. Kansallisten tukien valvonta on yhdenmukaistettu EU-tukien 
valvontaan, mikä on lisännyt valvonnan tehokkuutta. Jäsenyysaikana valvonta on 
kehittynyt teknisesti. Valvonta perustuu etukäteiseen valvontasuunnitelmaan, ris-
kianalyysiin ja rekisteritietojen käyttöön ns. ristiintarkastuksissa. Pinta-alavalvon-
nassa käytetään apuna satelliittivalvontaa.

Perusoikeussääntelyn vuoksi perinteinen yleiskirjeaineisto on tarkistettu ja muu-
tettu asetustasoiseksi sääntelyksi, mikä puolestaan edellytti valtuutussäännösten 
tarkistamista. Kansallisten tukien osalta muutokset toteutettiin vuonna 2002  voi-
maan tulleella lailla 1559/2001. 

Rikosoikeudellisessa sääntelyssä ei ole tapahtunut muutoksia.

Hallinnolliset sanktiot perustuvat yhteisön asetuksiin. Vähitellen kansallisia tukia 
koskevat sanktiosäännökset on yhdenmukaistettu näiden EU-tukien sanktiosään-
nösten kanssa. Vähäiset poikkeamat eivät aiheuta tukien alentamista. 

Omavalvonnalla ei ole näissä asioissa merkitystä.

3. Yleis- ja erityissääntelyn suhde

Lähinnä merkityksellinen tukipuolen yleislaki on valtionavustuksia koskeva laki, 
joka voi täydentää sääntelyä.

4. Sopeutuminen muuhun lainsäädäntökehitykseen

Perusoikeussääntelyn vuoksi korjauksia on jouduttu tekemään erityisesti säädös-
tasoon. Ministeriön asetusten osalta on edelleenkin kehittämistarvetta. Uudistukset 
on yleensä toteutettu osittaismuutoksin.
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Laajempia muutoksia on jouduttu tekemään rakenteellisissa ja periaatteellisesti 
merkittävissä asioissa. 

Valtion ja tuottajajärjestöjen sopimusjärjestelmä ei ole kaikissa tapauksissa tehnyt 
helpoksi tehdä lakeihin teknisiä parannuksia. Järjestöille jokin vakiintunut sana-
muoto on muodostunut ”lähes pyhäksi”. Järjestelmä, jossa valmistelua on toteu-
tettu yhteistoiminnassa tuottajajärjestöjen kanssa, on saattanut muokata säädös-
tekstejä ”monenkertaisesti kompromissatun näköisiksi”. 

5. Yhteisön oikeuden vaikutus

Yhteisen maatalouspolitiikan säännöt ja menettelytavat ohjaavat myös kansallis-
ten tukien täytäntöönpanoa. Tukien täytäntöönpano ja valvonta tapahtuu kussa-
kin jäsenmaassa käytössä olevan tietojärjestelmän avulla. Tukijärjestelmien osalta 
komission valtiontukikäsittely ja komission noudattamat valtiontukien suuntaviivat 
ohjaavat myös kansallisia säännöksiä. 

EU-sääntely lisää merkittävästi kansallisten säädösten yksityiskohtaisuutta ja 
myös monimutkaistaa sääntelyä.

6. Vaikutus kilpailukykyyn ja hyvinvointiin

Valmistelu tapahtuu aina yhteistoiminnassa etuuksia saavia edustavien järjestö-
jen kanssa. Valmistelussa keskustellaan ja otetaan huomioon etuuksien saajien 
toimeentulokysymykset myös pidemmällä aikavälillä. Valmisteluun kuuluu mer-
kittävänä osana taloudellinen laskentatyö, joka tehdään erilaisten vaihtoehtojen 
punnitsemiseksi. 

3.3.14 Nuorisolainsäädäntö (OPM)

1. Yleiset kehitystekijät

Nuorisotyön ja nuorisotoiminnan tukeminen alkoi Suomessa jo 1940-luvulla.26  
Alaa koskevat ensimmäiset erityislait ovat 1970-luvun alkupuolelta (vuonna 1972 
voimaan tullut laki kuntien nuorisolautakunnista ja kuntien nuorisotyöhön annet-
tavasta valtionavusta 117/1972 ja vuonna 1974 voimaan tullut nuorisojärjestölaki 
1035/1973). Nuorisolautakuntalailla kuntiin luotiin lakisääteinen nuorisolautakun-
tajärjestelmä. Laissa nuoret määriteltiin 7–24-vuotiaiksi. Tukijärjestelmän perusta 
oli valtion talousarvioon vuosittain otettavat määrärahat. Vuoden 1986 alusta voi-

26  Nuorisotyö tarkoittaa nuorisotoiminnan edellytysten luomista. Nuorisotoiminnalla tarkoitetaan 
nuorten vapaata kansalaistoimintaa. Edellisessä tuetaan erityisesti kuntien nuorisotyötä, jälkim-
mäisessä järjestöjä.
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maan tulleessa nuorisotyölaissa (1068/1985) järjestötoiminnan tukemisen osalta 
nuorten ikäraja nostettiin 29 vuoteen. 

Nykyinen nuorisotyölaki (235/1995) on tullut voimaan maaliskuun alusta 1995. 
Laissa nuorisotyö määritellään työksi, jolla parannetaan nuorten elinoloja ja edis-
tetään nuorten kansalaistoimintaa. Nuorisotoiminta määritellään nuorten kansa-
laistoiminnaksi, jolla edistetään nuorten kasvua ja kansalaisvalmiuksia. Laissa ei 
määritellä sen kohderyhmää. 

Lain perusteella nuorisotyön toteuttamisesta vastaavat ensisijaisesti valtio, kun-
nat ja valtakunnalliset nuorisojärjestöt. Nuorisotyö on säädetty kunnan toimialaan 
kuuluvaksi tehtäväksi. Laissa valtioneuvoston kanslia ja ministeriöt velvoitetaan 
sisällyttämään tarpeellisia toimenpiteitä nuorten elinolojen parantamiseksi toimin-
ta- ja taloussuunnitelmiinsa ja alueiden kehittämisestä annetun lain (1135/1993) 
mukaisiin valtakunnallisiin tavoiteohjelmiin. Toimenpiteiden yhteensovituksesta 
vastaavat valtakunnallisesti opetusministeriö, alueellisesti lääninhallitukset ja pai-
kallisesti kunnat.  

Eduskunnan käsiteltävänä olevassa hallituksen esityksessä (HE 28/2005 vp) eh-
dotetaan nykyisen lain kumoamista nuorisolailla. Laissa ehdotetaan otettavaksi 
käyttöön valtioneuvoston joka neljäs vuosi hyväksymä nuorisopolitiikan kehittä-
misohjelma, jonka valmistelusta opetusministeriö vastaisi muiden ministeriöiden 
kanssa. Resursseista ja toimeenpanosta vastaisi kukin ministeriö toimialallaan.27 

Nuorisotyölain mukaisia menoja rahoitetaan ensisijaisesti veikkaus- ja raha-arpa-
jaispelien voittovaroista (laki 1054/2001). Kunnille myönnetään normaalien valti-
onosuuksien lisäksi kohdennettuja valtionavustuksia (mm. nuorten työpajatoimin-
ta, koululaisten iltapäivätoiminta). Vuonna 2001 tulosperusteista valtionavustusta 
myönnettiin 101 järjestölle, joista 68 oli valtakunnallisia nuorisojärjestöjä tai val-
takunnallisia nuorisotyön palvelujärjestöjä.28 

Nyt käsillä olevan uudistuksen valmistelu on tapahtunut virkamiestyönä yhteis-
työssä Suomen Kuntaliiton, Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n, Nuorisotyöt
utkimusverkoston, nuorisotyöasiain neuvottelukunnan ja nuorisojärjestöjen avus-
tustoimikunnan kanssa.  Lain arvoista on käyty kansalaiskeskustelu (www.otakan-
taa.fi ). Vuoden 2004 aikana järjestettiin laaja alueellinen kuulemiskierros (mm. 
14 lääninhallitusten järjestämää alueellista tilaisuutta). Lakiluonnosta on käsitel-
ty erikseen ympäristöjärjestöjen, maahanmuuttajien ja etnisten vähemmistöjen 
sekä nuorisotutkijoiden kanssa.

27 Hallituksen esitys on hyväksytty eduskunnassa joulukuussa 2005. Nuorisolaki (72/2006) on tullut 
voimaan 1.3.2006.

28 Tuen saajista 33 oli muutoin nuorisotyötä tekeviä järjestöjä.
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Voimassa olevan lain ongelmana on ollut, että sen avulla ei ole voitu luoda selkeää 
rakennetta poikkihallinnolliselle yhteistyölle. Lain säännökset ovat monelta osin 
vanhentuneet, koska ne eivät vastaa yhteiskunnassa tapahtuneita muutoksia.

Alan kansainvälinen yhteistyö perustuu pääosin hallitusten välisiin kulttuurisopi-
muksiin tai vaihto-ohjelmiin. Kansainvälistä merkitystä on erityisesti lapsen oike-
uksien yleissopimuksella (SopS 60/1991).

2. Muutokset viranomaistoiminnassa

Viranomaistoiminnassa korostuu aikaisempaa enemmän yhteistoiminta. 

3. Yleis- ja erityislainsäädännön suhde

Lainsäädännön liitynnät ovat valtionosuus- ja valtionavustuslainsäädäntöön.

4. Sopeutuminen muuhun lainsäädäntökehitykseen

Uudessa laissa nuorten työpajatoiminta osoitetaan tarvittaessa kuntien nuoriso-
palvelujärjestelmän osaksi. Tähtäin liittyy hallitusohjelmassa nuorisotyöttömyy-
den poistamiseen.

5. Yhteisön oikeuden vaikutus 

Suomi osallistuu aktiivisesti EU:n nuorisopoliittiseen yhteistyöhön. Suomi on po-
liittisesti sitoutunut useisiin EU:n tavoitteisiin, joiden ottaminen huomioon kansal-
lisessa lainsäädännössä on tarpeen.

EU-jäsenyys on mahdollistanut täysipainoisen osallistumisen EU:n ohjelmiin ja 
edistänyt nuorten liikkuvuutta. Työttömien nuorten työpajatoimintaa on kehitetty 
EU:n sosiaalirahaston tuella.

6. Vaikutukset kilpailukykyyn ja hyvinvointiin

Ks. yleiset kehitystekijät.

3.3.15 Ohjesääntöiset elinkeinot (KTM)

1. Yleiset kehitystekijät

Lupahallinnon uudistaminen käynnistyi 1989 tehdyllä valtioneuvoston periaate- ja 
suunnittelupäätöksellä. Uudistuksen tavoitteena oli vähentää hallinnollisia lupia ja 
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selkeyttää lupamenettelyjen perustana olevia säädöksiä. Tavoitteena oli uudistaa 
lupahallinto vuoteen 1992 mennessä.

Vuonna 1980 hallintolupia arvioitiin olevan lainsäädännössä noin 1 700. Lupien 
vähentäminen ei edennyt oletusti, minkä johdosta valtioneuvosto tiukensi vuonna 
1992 asettamaansa vähentämistavoitetta katsoen, että voimassa olevien lupa-
menettelyjen määrä oli vähennettävä puoleen vuoden 1993 loppuun mennessä. 
Lupia oli edelleen yli 1 600. Vuonna 1994 ministeriöt esittivät, että lupamenettely 
säilytettäisiin noin 1 100 luvun osalta. 

Lupahanke oli vireillä useita vuosia ja se vaikutti ajattelutavan muuttumiseen. 
Lupien keventäminen osoittautui paljon vaikeammaksi kuin alun perin osattiin aja-
tella. Lupahanke päättyi vuonna 1994. 

Suomessa elinkeinot jaetaan vapaisiin elinkeinoihin ja ns. ohjesääntöisiin elinkei-
noihin. Vapaan elinkeinon harjoittaminen edellyttää yleensä ilmoitusta kauppa-
rekisteriin. Ohjesääntöisiä elinkeinoja rajoitetaan lupa-, rekisteröinti-, vahvistus-, 
hyväksymis- ja ilmoitusmenettelyllä.

Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalalla tehtiin 1990-luvulla mm. seuraavia 
ohjesääntöisiä elinkeinoja koskevat uudistukset:

-  lupa majoitus- ja ravitsemisliikkeen harjoittamiseen poistettiin
-  kiinteistön- ja asunnonvälitysliikkeen harjoittamiseen vaadittavan luvan sijas-

ta ilmoitus lääninhallitukselle
-  valmismatkaliikkeen harjoittamiseen vaadittiin luvan sijasta rekisteri-ilmoitus 

Kuluttajavirastolle
-  lupa liikkuvan kaupan (myymäläautotoiminta) sekä kulku- ja kiertokaupan 

harjoittamiseen poistettiin kumoamalla liikkuvasta kaupasta annettu laki
-  lupa huutokaupantoimittajan ammatin harjoittamiseen kaupungissa poistet-

tiin kumoamalla tätä koskeneet alemmanasteiset säännökset
-  asetus käytettyjen tavaroiden sekä romujen ja lumppujen kauppaliikkeistä 

kumottiin, jolloin poistuivat säännökset osto- ja myyntiliikkeiden, romu- ja 
lumppuliikkeiden sekä antiikkiliikkeiden luvanvaraisesta harjoittamisesta.

Asunnonvälitystoimintaa säänteli vuonna 1962 annettu asetus, jonka mukaan 
toimintaa varten tarvittiin lääninhallituksen enintään viideksi vuodeksi kerrallaan 
myöntämä lupa. Liikkeen vastaavan hoitajan hyväksyminen ratkaistiin samassa 
luvassa. 

Asunnonvälitystoiminnan luvanvaraisuus poistettiin vuonna 1993 voimaan tulleella 
asetuksella. Uudistus liittyi vuoden 1989 periaatepäätökseen. Asunnonvälitys-
toiminnassa edellytettiin ilmoituksen tekemistä lääninhallitukselle asunnonvälittäjä-
luetteloon. 
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Vuonna 2001 voimaan tulleessa kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneiston vä-
litysliikkeistä annetussa laissa asetetaan toiminnan harjoittamisen edellytykseksi 
velvollisuus rekisteröityä lääninhallituksen ylläpitämään rekisteriin. Välitystoiminnan 
harjoittamisen pätevyyden ja luotettavuuden vuoksi rekisteröinnille on asetettu tie-
tyt edellytykset. Rekisteröitymisvaatimus ei olennaisesti poikkea siitä, että välitys-
toiminta olisi tehty luvanvaraiseksi. Toiminnan harjoittaminen edellyttää vastaavaa 
hoitajaa, jolla tulee olla välittäjäkokeessa osoitettu ammattipätevyys.29

Majoitus- ja ravitsemisliikkeistä annettiin vuonna 1969 asetus. Yrittäjän oli ennen 
toiminnan aloittamista saatava lääninhallitukselta elinkeinolupa. Lupaharkintaan 
vaikuttavaa toimivaltaa oli myös paikallispoliisilla, alkoholiviranomaisilla sekä ter-
veysviranomaisilla.  

Lääninhallituksissa pidettiin majoitus- ja ravitsemisliikkeistä kortistoa, johon mer-
kittiin toiminnassa tehdyt rikkeet. Vuonna 1990 lääninhallituksissa oli vireillä noin 
7 000 majoitus- ja ravitsemisliikkeitä koskenutta asiaa (työmäärä vastasi 15 htv:ta). 
Lupajärjestelmän ylläpidosta aiheutui hallinnolle mainittuna vuonna noin 15 mil-
joonan markan kustannukset.

Alan yrittäjien järjestöt tekivät aloitteita lupajärjestelmän poistamiseksi. Erityisen 
tärkeänä pidettiin ravitsemisliikkeiden luokituksen poistamista ja aukioloaikojen 
tuntuvaa väljentämistä. Alan työntekijöiden ammattijärjestö kannatti periaat-
teessa sääntelyn ajanmukaistamista, mutta vastusti konkreettisia uudistuksia. 
Osaltaan tämä johtui voimassa olleen asetuksen vahvoista kytkennöistä alan työ-
ehtosopimukseen.

Kauppa- ja teollisuusministeriössä aloitettiin alaa koskeva uudistus vuonna 1989. 
Valmistelu tapahtui työryhmässä, jossa olivat edustettuina sekä yrittäjä- että työn-
tekijäpuoli. 

Uusi asetus tuli voimaan vuoden 1992 alusta. Aiemman 64 pykälän sijasta ase-
tuksessa oli 17 pykälää. Asetuksessa luovuttiin lupamenettelystä, ravitsemisliik-
keiden luokituksesta ja vastaavan hoitajan hyväksymismenettelystä. Toiminnan 
aloittamisesta oli annettava valvontaluonteinen selvitys sijaintipaikan poliisille. 
Aukioloaikaa pidennettiin.

Eduskunnan käsiteltävänä on hallituksen esitys majoitus- ja ravitsemistoiminnasta 
annettavaksi laiksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 138/2004 vp).30    

29 Koska vuokraustoiminnan osalta vaatimus oli uusi, laissa asetettiin kahden vuoden siirtymäaika jo 
toiminnassa olleille liikkeille.

30 Hallituksen esityksen käsittely oli vuoden 2006 alussa edelleen kesken. Asiasta oli annettu pe-
rustuslakivaliokunnan ja hallintovaliokunnan lausunnot (PeVL 49/2004 vp ja HaVL 5/2005 vp). 
Hallituksen esitys on sittemmin hyväksytty. Majoitus- ja ravitsemustoiminnasta annettu laki 
(308/2006) tulee voimaan 1.10.2006.
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Perintätoiminnan luvanvaraistamisen osalta on mielenkiintoista erityisesti lainval-
misteluprosessi. Asiaa valmisteltiin alun perin oikeusministeriössä, jossa laadittiin 
hallituksen esitys laiksi saatavien perinnästä (HE 199/1996 vp). Lakiin ehdotet-
tiin säännöksiä hyvästä perintätavasta, kuluttajasaatavien perinnästä ja perintä-
kuluista sekä lain noudattamisen valvonnasta. Esityksessä ei ehdotettu perintä-
toiminnan luvanvaraistamista eikä muutakaan elinkeino-oikeudellista sääntelyä. 
Huomiota kiinnitettiin muun ohella siihen, että luvanvaraistaminen olisi ollut vas-
toin suuntausta vähentää elinkeino-oikeudellista sääntelyä. 

Lakivaliokunta kuitenkin katsoi, että esityksen hyväksyminen edellytti perintätoi-
minnan luvanvaraistamista. 

Tämän jälkeen kauppa- ja teollisuusministeriö asetti työryhmän maaliskuussa 
1998, johon kuului kolme mainitun ministeriön ja kaksi oikeusministeriön virka-
miestä. Työryhmän tehtäväksi annettiin laatia hallituksen esitys saatavien perintää 
koskevaksi elinkeino-oikeudelliseksi sääntelyksi. Työryhmän tuli selvittää luvanva-
raisuutta suhteessa ilmoitusmenettelyyn, lupa- ja rekisteriviranomaista koskevaa 
sääntelyä sekä luvan tai rekisteröinnin edellytyksiä, luvan peruuttamista ja rekis-
teristä poistamista sekä seuraamuksia ja valvontaa. 

Työryhmä katsoi lupajärjestelmän paremmaksi vaihtoehdoksi, kun pyritään 
varmistamaan etukäteisesti perintätoiminnan harjoittamisen asianmukaisuus. 
Työryhmän mietinnöstä pyydettiin 24 lausuntoa viranomaisilta ja järjestöiltä. Uusi 
hallituksen esitys annettiin lokakuussa 1998 (HE 178/1998 vp), minkä jälkeen la-
kivaliokunnassa jatkettiin asian käsittelyä.

Asiaan vaikutti erityisesti se, että lakivaliokunnan tietoon oli tullut asiaa käsiteltä-
essä moottoripyöräjengien harjoittama kovaotteinen saatavien perintä. 

2. Muutokset viranomaistoiminnassa

Välittäjäkokeiden järjestäminen on Keskuskauppakamarin välittäjälautakunnan 
tehtävänä. Kiinteistönvälittäjäkokeita järjestänyt kauppa- ja teollisuusministeriön 
kiinteistönvälittäjälautakunta lopetti toimintansa lain tullessa voimaan. 

Uudessa laissa on annettu valvontaviranomaisten käyttöön tehokkaampia keinoja 
puuttua lainvastaiseen toimintaan. Lain mukaan lääninhallitus voi poistaa vaka-
vasti tai jatkuvasti säännöksiä rikkovan välitysliikkeen rekisteristä. Muita keinoja 
ovat kehotus, kielto ja määräaikainen (enintään 6 kk) toimintakielto. 

Majoitus- ja ravitsemisliikkeiden osalta valvonta on muuttunut jälkivalvonnaksi. 
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3. Yleis- ja erityislainsäädännön suhde

Alaa koskevan erityislainsäädännön kumoaminen ei välttämättä johda sääntele-
mättömään tilaan. Esimerkiksi liikkuvasta kaupasta annetun lain kumoamisen joh-
dosta haitat voidaan estää kuluttajansuojasäännösten sekä terveydensuojelu- ja 
elintarvikelainsäädännön avulla.

Huutokauppatoimintaa koskee sama huomio. Vaikka elinkeino-oikeudellinen lain-
säädäntö ei enää ole voimassa, huutokauppaa koskevat lukuisat muut säännök-
set (esim. oikeustoimilain 9 §, kauppalain irtaimen kauppaa ja käytetyn tavaran 
myyntiä koskevat säännökset). Kuluttajansuojalain 5 luvun säännöksiä sovelle-
taan, kun ammattimainen huutokaupantoimittaja myy huutokaupalla muita kuin 
käytettyjä tavaroita. Asuntokauppalakia sovelletaan, kun asunto-osakkeita myy-
dään huutokaupalla. Kiinteistön myymiseen vapaaehtoisella huutokaupalla sovel-
letaan puolestaan maakaaren säännöksiä.

4. Sopeutuminen muuhun lainsäädäntökehitykseen

Perustuslakivaliokunta on korostanut elinkeinojen harjoittamista koskevien lupa-
edellytysten täsmällistä määrittelyä laissa sekä lupaharkinnan perustumista oi-
keusharkintaan. Perusoikeusuudistuksen jälkeen elinkeinon harjoittamista koske-
via rajoituksia ei voi enää säätää asetuksella.

Majoitustoimintaan liittyy henkilötietolainsäädäntöön liittyviä kysymyksiä, joista ei 
myöskään voida säätää lakia alemmalla tasolla. 

5. Yhteisön oikeuden vaikutus

Yhteisön oikeudella on ollut varsin vähän vaikutusta elinkeinoja koskevaan lain-
säädäntöön. Poikkeuksen muodostaa matkatoimistoja koskevan sääntelyn uudis-
taminen.31  

6. Vaikutus kilpailukykyyn ja hyvinvointiin

Elinkeinotoiminnan lupamenettelyjen uudistuksissa on otettu huomioon lupame-
nettelyjen kustannukset sekä hyödyt ja haitat kansalaisille, yrityksille, yhteiskun-
nalle ja kilpailulle sekä se, mitä tarkoitusta varten lupamenettely on ollut olemas-
sa. Perusteettomista lupamenettelyistä on luovuttu.

31 Asiaa valmisteltiin aluksi asetuksen muutoksena kauppa- ja teollisuusministeriössä. Laki valmis-
matkaliikkeistä (1080/1994) ja valmismatkalaki (1079/1994) tulivat voimaan 1.7.1995.



145

Lupamenettelyjen uudistuksissa on ollut myönteistä viranomaistyön konkreettinen 
väheneminen. Poistaminen on vähentänyt myös yrittäjien rasitusta (mm. säästöt 
asiakirjojen hankintakustannuksissa). 

Saatujen kokemusten perusteella näyttää siltä, että lupamenettelyjen keventämi-
nen on ollut mahdollista hyvinkin erilaisten elinkeinojen osalta. Toteutuskelpoiset 
menettelytavat ovat kuitenkin vaihdelleet. Majoitus- ja ravitsemistoiminnan yhtey-
dessä suoritettua lupamenettelyn poistamista ei voitu toteuttaa esimerkiksi mat-
katoimistojen osalta, koska kuluttajien taloudelliset ja muut riskit ovat huomatta-
van suuret. 

3.3.16 Ortodoksista kirkkoa koskeva lainsäädäntö (OPM) 

1. Yleiset kehitystekijät

Ortodoksisen kirkon järjestysmuodosta ja toiminnasta säädetään ortodoksises-
ta kirkosta annetulla lailla (521/1969) ja samannimisellä asetuksella (179/1970). 
Henkilöstön palvelussuhdeasioita käsittelevästä virka- ja työehtovaliokunnasta 
säädetään erillisellä lailla (158/1984). 

Lainsäädäntöä on pääosin uudistettu suppeilla muutoksilla. Laajin uudistus tehtiin 
vuonna 1998, jolloin uudistettiin mm. viranhaltijoita koskeva ojennusmenettely. 

Lainsäädännön uudistukset ovat yleensä perustuneet esivalmisteluun 
Kirkollishallituksessa ja muutosten tekemistä lainsäädäntöön on valtioneuvostol-
le ehdottanut kirkolliskokous. Henkilöstön palvelussuhteita koskevien säännösten 
valmistelusta on vastannut edellä tarkoitettu valiokunta. Jatkovalmistelu on suori-
tettu opetusministeriössä.32  

Vireillä olevan kokonaisuudistuksen valmistelu on tapahtunut laajapohjaisessa toi-
mikunnassa. Kokonaisuudistuksessa lainsäädännön rakennetta on tarkoitus uu-
distaa siten, että ei-laintasoista sääntelyä edellyttävistä asioista, kuten kirkon si-
säisestä toiminnasta ja hallinnon järjestämisestä, säädettäisiin kirkolliskokouksen 
antamalla kirkkojärjestyksellä. Uudistuksen jälkeen käytössä ei enää olisi asetus-
tasoista sääntelyä. Perustuslain vaatimusten vuoksi uudesta laista on tulossa var-
sin laaja (yli 100 pykälää).

Voimassaolevaa lakia on luonnehdittu melko kasuistiseksi. Lainsäädännön koko-
naisuudistuksessa tarkoitus on kehittää sääntelyä yleispiirteisempään suuntaan.

32  Ortodoksista kirkkokuntaa koskeva lainsäädäntö on tarkoitus uudistaa kokonaisuudessaan. Asiaa 
ksokeva hallituksen esitys (HE 59/2006) on eduskunnan käsiteltävänä.
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2. Muutokset viranomaistoiminnassa

Yleisenä kehityspiirteenä kirkkolainsäädännössä on viime vuosina ollut kirkkojen 
itsehallinnon vahvistaminen (mm. piispan nimittämisen siirtäminen pois presiden-
tiltä kirkolle itselleen perustuslakiuudistuksen yhteydessä). Kokonaisuudistuksessa 
itsehallinnon vahvistamista jatketaan siirtämällä kirkon keskus- ja hiippakuntahal-
linto kirkon itsensä ylläpidettäväksi. Opetusministeriölle vielä kuuluvaa toimivaltaa 
siirretään samoin kirkon omille elimille.

3. Yleis- ja erityislainsäädännön välinen suhde

Menettelyllistä yleislainsäädäntöä sovelletaan laajasti. Poikkeuksia on tehty mm. 
muutoksenhaun osalta (valitustiet hallinnon sisäisiä ja ainoa tuomioistuinaste 
KHO). Hallintolaista poiketaan esteellisyyssääntelyn sekä tiedoksiantosääntelyn 
osalta. Uudistuksessa säädettäisiin pakollisesta oikaisuvaatimusmenettelystä en-
nen muutoksenhakua hallinto-oikeuteen

4. Sopeutuminen muuhun lainsäädäntökehitykseen
 
Lainsäädäntöä ei ole ennen kokonaisuudistusta systemaattisesti tarkastel-
tu suhteessa perustuslakiin. Muutosvaatimuksia perustuslaista kohdistuu eri-
tyisesti siihen, että eräistä asioista säädetään nykyisin vain asetustasoisesti. 
Asetuksenantovaltuudet ovat myös puutteellisia. 

Lainsäädäntöön on jouduttu tekemään muutoksia myös verolainsäädännön ja vä-
estökirjanpitoa koskevan lainsäädännön muutosten johdosta. 

Virkamiehiä koskevaan sääntelyyn puolestaan yleiset virkamiesoikeudelliset sään-
telymuutokset eivät ole vaikuttaneet, minkä johdosta sääntely poikkeaa nykyisin 
huomattavasti muusta virkamieslainsäädännöstä. 

5. Yhteisön oikeuden vaikutus

Ei vaikutusta.

6. Vaikutus kilpailukykyyn ja hyvinvointiin

Tämäntyyppiset näkökulmat eivät olleet valmistelussa esillä.
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3.3.17 Pelastustoimilainsäädäntö (SM)

1. Yleiset kehitystekijät

Pelastustoimen lainsäädäntöä on uudistettu laajasti tarkastelujaksolla. 
Pelastustoimilailla (561/1999) korvattiin syyskuun alusta 1999 lukien vuodelta 
1975 ollut laki palo- ja pelastustoimesta sekä vuodelta 1958 ollut väestönsuoje-
lulaki. Lakien yhdistämisellä vakiinnutettiin se kehitys, jonka seurauksena palovi-
ranomaiset toimivat lähes kaikissa kunnissa samalla myös väestönsuojeluviran-
omaisina. Käytännössä yhdistämisen myötä voitiin luopua erillisistä suunnittelu- ja 
rahoitusjärjestelmistä. Uudistuksella vähennettiin myös kunnallista hallintoa kos-
kevia säännöksiä. Vastuu pelastustoimesta kuuluu kuitenkin edelleen kunnille.

Lain kanssa saman aikaan on tullut voimaan pelastustoimen teknisistä vaatimuk-
sista ja tuotteiden paloturvallisuudesta annettu laki (562/1999).

Pelastustoimen alueiden muodostamisesta annettu laki (1214/2001) tuli voimaan 
vuoden 2002 alusta. Sen mukaan kuntien on tullut vuoden 2004 alusta järjestää 
kunnan pelastustoimen palvelujen tuottaminen yhteistoiminnassa valtioneuvoston 
määräämillä pelastustoimen alueilla (22 pelastustoimialuetta). Alueellistaminen 
edellytti pelastustoimilain ja eräiden muiden lakien muuttamista järjestelmää vas-
taaviksi. Pelastustoimilain korvannut pelastuslaki (468/2003) on tullut voimaan 
järjestelmän käynnistyessä vuoden 2004 alusta. 

Myös hätäkeskusjärjestelmässä on tapahtunut merkittäviä muutoksia. 
Aluehälytyskeskusten perustamisvelvollisuus annettiin kunnille palo- ja pelastus-
toimesta annetun lain voimaantulon yhteydessä vuonna 1976. Vuosina 1996–2001 
kokeiltiin erillisen lain (1257/1993) nojalla pelastustoimen, sairaankuljetuksen ja 
poliisin hälytystoimintojen yhdistämistä. Kuntien ylläpitämät hätäkeskukset ja val-
tion ylläpitämät poliisin hälytyskeskukset siirrettiin valtion ylläpitovastuulle vuoden 
2001 alusta tuolloin voimaan tulleella hätäkeskuslailla (157/2000). Uuteen jär-
jestelmään siirtymisvaihe päättyy vuoden 2006 lopussa. Hätäkeskusuudistuksella 
pyritään siihen, että kaikki hätäkeskuspalvelut saadaan ilman viivytyksiä. 

Pelastustoimen sääntelyn laajuus ja yksityiskohtaisuus on laajentunut aikaisem-
masta. Lainsäädäntöä uudistettaessa on kuitenkin samalla karsittu kuntien yksi-
tyiskohtaista lainsäädännöllistä ohjausta.

Poikkihallinnollisten tavoitteiden tehokas toteuttaminen edellyttää säännön-
mukaista ja suunniteltua yhteistyötä ministeriöiden kesken lainvalmistelussa. 
Merkityksellistä on muun ohella riittävä yhteistyö asumisen ja rakentamisen tur-
vallisuuteen liittyvän lainsäädännön valmistelussa sekä pelastustoimen ja tervey-
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denhuollon yhteistoiminnan kehittämisessä (lääkinnällinen pelastustoiminta, ensi-
vastetoiminta ja sairaankuljetus).

2. Muutokset viranomaistoiminnassa

Yksittäisten kuntien tehtävät on siirretty kuntien lakisääteiseen yhteistoimintaan 
perustuviksi tehtäviksi. Kunnallinen hätäkeskustoiminta on siirretty valtion vas-
tuulle.

Pelastustoimen palvelutason määrittelyssä ja valvonnassa on siirrytty uuteen jär-
jestelmään. Nykyisin alueen pelastustoimi päättää pelastustoimen palvelutasosta 
riskianalyysin perusteella. Lääninhallitukset valvovat palvelutason riittävyyttä.

3. Yleis- ja erityislainsäädännön suhde

Pelastustoimen lainsäädännössä ei ole säädetty merkittäviä poikkeuksia suhteessa 
yleislainsäädäntöön. Yleislainsäädäntöä täydentävää sääntelyä on annettu mm. 
palotarkastustoiminnasta sekä pelastustoimen ja hätäkeskustoiminnan tietojen 
rekisteröinnistä ja tietojen luovuttamisesta.

4. Sopeutuminen muuhun lainsäädäntökehitykseen

Koska lainsäädäntöä on uudistettu kokonaisuudistuksin, perustuslain linjaukset on 
voitu ottaa kattavasti huomioon. Lainsäädäntötyössä on pyritty ottamaan huomi-
oon  myös muu yleislainsäädännössä tapahtunut kehitys. 

Lainsäädännön vaikutuksia seurataan uudistushankkeiden asettamisen yhteydes-
sä suunniteltujen linjausten mukaisesti. Pelastustoimen alueellistamisen seurantaa 
varten on tilattu erilliset tutkimukset. Hätäkeskusuudistuksesta annetaan edus-
kunnalle selonteko vuonna 2007, mitä varten myös kerätään kattavasti tietoja. 

5. Yhteisön oikeuden vaikutus

EY-lainsäädännöllä on vaikutuksia lähinnä suuronnettomuuksien ehkäisyssä. Myös 
eräät pelastustoimen laitteisiin liittyvät säännökset edellyttävät yhteisön myötä-
vaikutusta (notifi ointi). Pelastustoimessa yhteisön toiminta painottuu keskeisesti 
yhteisiin toimintaohjelmiin.

6. Vaikutus kilpailukykyyn ja hyvinvointiin

Lainsäädännössä on keskeisesti kysymys kansalaisten hyvinvoinnin turvaamises-
ta. Pelastustoimen alueellistamisessa tavoitteena on ollut vähentää onnettomuuk-
sien määrää ja niistä aiheutuvia vahinkoja sekä ylläpitää turvattua elämänlaatua. 
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Uudistuksen strategiset päämäärät liittyvät pelastustoimen vaikuttavuuteen, te-
hokkuuteen ja palvelujärjestelmään.

3.3.18 Rahoitusmarkkinalainsäädäntö (VM)

1. Yleiset kehitystekijät

Rahoitusmarkkinalainsäädännöllä tarkoitetaan tässä yksinomaan luottolaitosten 
ja arvopaperimarkkinoiden toimintaa ja valvontaa koskevaa sääntelyä. Oheisen 
selvityksen lisäksi viitataan erityisesti kysymyksen 5. osalta Paremman säänte-
lyn toimintaohjelmahankkeelle aikaisemmin toimitettuun valtiovarainministeriön 
rahoitusosaston muistioon ”Rahoitusmarkkinoiden EU-sääntelyn valmistelun vii-
meaikainen kehitys”.

Useimmat lainvalmisteluhankkeet on organisoitu työryhmiksi. Työryhmiin koo-
taan edustajia sekä viranomaispuolelta (kuten Rahoitustarkastus, oikeusministe-
riö, kauppa- ja teollisuusministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, Suomen Pankki) 
että erilaisista muista toimija- ja intressiryhmistä (kuten Suomen Pankkiyhdistys, 
Arvopaperivälittäjien yhdistys, Suomen Sijoitusrahastoyhdistys, OMX Exchanges 
Oy, EK, Keskuskauppakamari, Suomen Asianajajaliitto ja Osakesäästäjien keskus-
liitto). Eräissä erityishankkeissa on lisäksi ollut mukana osapuolia, jotka tavallisesti 
eivät osallistu rahoitusmarkkinalainsäädännön valmisteluun. 

Työryhmien toimeksiannot pitävät useimmiten sisällään hallituksen esityksen val-
mistellun. Lähtökohtaisesti vain pienempiä tai yksinkertaisia hankkeita on toteu-
tettu epävirallisissa työryhmissä tai virkatyönä.

Rahoitusmarkkinalainsäädännön hankkeissa ei pääsääntöisesti järjestetä erillisiä kuu-
lemistilaisuuksia. Hankkeissa kuuleminen perustuu laajaan lausuntokierrokseen.33  

Rahoitusmarkkinoiden EY-sääntely sekä markkinoiden integraatiokehitys ovat 
merkinneet lainsäädäntötoimien ulottamista eräille vielä 1990-luvun puolivälissä 
sääntelemättömille alueille (esimerkiksi sijoituspalvelutoiminnan, kiinteistörahas-
tojen ja kiinnitysluottopankkien sääntely). Suurin osa yhteisön lainsäädännöstä on 
kuitenkin koskenut asioita, joita on jo aikaisemminkin säännelty. 

Lainsäädännön laajuus ja yksityiskohtaisuus ovat kasvaneet merkittävästi. 
Käytännössä tämä kehitys johtaa siihen, että useissa hankkeissa käytetään rinnan 

33 Kuulemistilaisuuksia on kuitenkin järjestetty muun muassa hankkeessa, jossa luottolaitoslain-
säädäntöä yhdenmukaistettiin uuden osakeyhtiölain kanssa selvitystilaa ja purkamista koskevien 
säännösten ohella, sekä hankkeessa, jossa selvitettiin liikkeeseenlaskijan vahingonkorvausoikeu-
dellista vastuuta esitteessä antamistaan tiedoista. 
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lakia ja alemmanasteisia ministeriön asetuksia tai Rahoitustarkastuksen standar-
deja, määräyksiä ja ohjeita.

2. Muutokset viranomaistoiminnassa

Rahoitusmarkkinoiden EY-sääntely on edellyttänyt Rahoitustarkastuksen toimival-
tuuksien sääntelyn merkittävää uudistamista. Yhteisön lainsäädännölle on ollut 
ominaista, että viranomaistenkin toimivaltuuksista säädetään yksityiskohtaisesti. 
Direktiivit sisältävät nykyisin lähes poikkeuksetta luettelon toimivaltuuksista, joita 
valvovalla viranomaisella on vähintään oltava. Rahoitustarkastukselle on jouduttu 
antamaan uusia toimivaltuuksia sekä laajentamaan sen valvonnan kohteena ole-
vaa henkilöpiiriä.

Rahoitusmarkkinoiden yhdentyminen sekä yhteisön lainsäädäntö on edellyttänyt 
lisäksi Rahoitustarkastuksen kansainvälistä yhteistoimintaa koskevien säännösten 
ottamista lainsäädäntöön. Säännökset koskevat Rahoitustarkastuksen mahdolli-
suuksia suorittaa valvontatoimia ulkomailla sekä ulkomaisten valvontaviranomais-
ten vastaavia toimintamahdollisuuksia Suomessa. Lisäksi on ollut tarpeen säätää 
tietojen vaihdosta Rahoitustarkastuksen ja vastaavien ulkomaisten valvontaviran-
omaisten välillä.

Yhteisön sääntely on edellyttänyt nimenomaisesti myös hallinnollisista seuraa-
muksista säätämistä. Näiden vaatimusten kansallista täytäntöönpanoa on vai-
keuttanut merkittävästi se, että oikeusministeriössä ei ole tehty hallinnollisia seu-
raamuksia koskevaa perusselvitystä. Tällainen etenemistapa, jossa hallinnollisista 
seuraamuksista säädetään sektorilainsäädännössä ilman yleisempää oikeuspoliit-
tista keskustelua, johtaa eriytyneeseen sääntelyyn, jossa yleisemmille linjauksille 
ei myöhemminkään jää enää tilaa. 

3. Yleis- ja erityislainsäädännön suhde

Rahoitusmarkkinasääntelyä on pyritty pitämään viimeisen noin 10 vuoden aika-
na yleissääntelynä. Tämän lähtökohdan mukaan rahoitusmarkkinoihin sovelletaan 
yleistä lainsäädäntöä, jollei rahoitusmarkkinoiden erityispiirteiden vuoksi ole vält-
tämätöntä antaa yleislainsäädäntöä täydentäviä tai siitä poikkeavia säännöksiä. 
Tällaisia erityissääntelyyn johtavia syitä voivat olla esimerkiksi luvanvaraisen toimin-
nan erityisluonne, toiminnan julkinen luotettavuus sekä valvontaan liittyvät syyt.34

34 Esimerkiksi luottolaitosten toimintaa koskevassa lainsäädännössä on säädetty yleisestä yhtiö-
lainsäädännöstä poikkeavasti lähinnä vain yritysjärjestelyistä, kuten sulautumisesta ja purkautu-
misesta. Tältä osin on ollut syytä ottaa huomioon luottolaitosten purkamista koskeva direktiivi, 
Eurooppayhtiöasetus sekä toisaalta tallettajien aseman ja Rahoitustarkastuksen valvontamahdolli-
suuksien turvaamisen tarpeet. Lisäksi luottolaitosten tilinpäätösinformaatiota säännellään direktii-
vien perusteella eräiltä osin muista yrityksistä poikkeavasti. 
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4. Sopeutuminen muuhun lainsäädäntökehitykseen

Perustuslaista johtuvia tarkastuksia on tehty kaikissa viime vuosina annetuissa 
hallituksen esityksissä. Muutoksia pyritään tekemään siinä yhteydessä, kun lain-
säädäntöä muutoinkin muutetaan. Perustuslaista on johtunut erityisesti tarvetta 
tarkentaa norminantoa koskevia säännöksiä sekä luvanvaraisen toiminnan harjoit-
tamisedellytyksiä koskevaa sääntelyä. 

Rahoitusmarkkinalainsäädännön ja sosiaali- ja terveysministeriön vastuulle kuulu-
van vakuutuslainsäädännön sopeuttaminen on katsottu tärkeäksi tavoitteeksi, sillä 
osa näiden lohkojen sääntelystä koskee toisilleen hyvin rinnakkaista toimintaa. 
Eniten sopeuttamista on tehty muutamassa selvästi yhteisessä hankkeessa (fi -
nanssikonglomerattien sääntelyä koskenut hanke sekä Vakuutusvalvontaviraston 
perustamishanke). Pääosin yhteistyö on epävirallisempaa tietojenvaihtoa ja kom-
mentointia. 

Rahoitusmarkkinalainsäädännön ja verolainsäädännön suhde on eräissä yksittäi-
sissä kysymyksissä ongelmallinen. Ratkaisujen aikaansaaminen on osoittautunut 
hankalaksi, koska myös verolainsäädäntö on ollut laajojen muutospaineiden koh-
teena. Ongelmat ovat toisaalta niin spesifi siä, että niiden ratkaiseminen muun 
verolainsäädännön valmistelun yhteydessä ei usein ole mahdollista.

5. Yhteisön oikeuden vaikutus

Rahoitusmarkkinoiden yhteisön sääntelyssä ovat viime aikoina korostuneet yh-
täältä pyrkimykset sääntelyprosessin avoimuuden lisäämiseen ja prosessin no-
peuttamiseen sekä toisaalta säädösten laajuuden ja yksityiskohtaisuuden kasvu. 
Jälkimmäiseen vaikuttaa erityisesti sääntelyyn etenevässä määrin tunkeutuva 
anglo-amerikkalainen kasuistinen sääntelyperinne. Näitä kehityspiirteitä on viime 
aikoina entisestään korostanut yhteisön sääntelyn perustuminen yksityiskohtaisiin 
glabaaleihin standardeihin, joita anglo-amerikkalainen sääntelyperinne erityisen 
vahvasti leimaa.

Rahoitusmarkkinoiden intregraation etenemistä on tuettu vuosina 2000–2005 voi-
makkaasti toteuttamalla komission antaman Rahoituspalvelujen toimintasuunni-
telman (Financial Services Action Plan, FSAP) mukaisia hankkeita. Alun perin toi-
mintasuunnitelma kattoi noin 40 säädöshanketta ja se on nyt loppusuoralla. 

Vuonna 2001 Tukholman Eurooppa-neuvostossa tehdyillä päätöksillä on edel-
leen vauhditettu arvopaperimarkkinasääntelyn valmistelua. Keskeinen toimenpi-
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de oli päätös uudesta arvopaperimarkkinasääntelyn valmistelun nelitasoisesta ns. 
Lamfalussy-mallista.35 

Vuonna 2001 perustettiin Euroopan Arvopaperikomitea (ESC), joka sai sittemmin 
ensimmäiset neuvoston komitologiapäätöksen mukaiset valtuutensa markkinoi-
den väärinkäyttödirektiivin ja esitedirektiivin antamisen yhteydessä vuonna 2003. 
Uusia toimivaltuuksia on hyväksytty sittemmin vuonna 2004 yritysostotarjousdi-
rektiivin, avoimuusdirektiivin sekä rahoitusvälineiden markkinoista annetun direk-
tiivin yhteydessä. Samanaikaisesti toimintansa on käynnistänyt myös Euroopan 
Arvopaperivalvojien komitea (CESR), jolle komissio on jo muutaman vuoden ajan 
antanut lukuisia toimeksiantoja sääntelyä koskevien neuvojen antamiseksi. 

Valtiovarainministeriössä tehdyn arvion mukaan Lamfalussy-mallin tavoitteena ta-
solla 1 ollut puitedirektiiveihin perustuva sääntely ei ole onnistunut. Esimerkiksi 
rahoitusvälineiden markkinoista annettu direktiivi on yli 100-sivuinen sisältäen yli 
70 artiklaa, joista kaikkiaan 17 artiklassa annetaan komissiolle valtuus antaa li-
säsääntelyä komitologiamenettelyssä. Luottolaitosdirektiiviin sisältyvä vakavarai-
suusuudistus käsittää yhteensä yli 100 uutta tai merkittävästi muutettua artiklaa. 
Uudistukseen liittyy lisäksi yli 200 sivua uusia, pääosin sinänsä teknisiä, mutta 
taloudellisilta yhteisvaikutuksiltaan hyvin merkittäviä liitteitä. Tällaisen sääntelyn 
täytäntöönpano on Suomessa vaikeaa vakiintuneita normihierarkkisia toimintape-
riaatteita noudattaen.

6. Vaikutus kilpailukykyyn ja hyvinvointiin

Rahoitusmarkkinoiden toiminnan tehokkuus ja kotimaisten toimijoiden ja markki-
noiden toimintaedellytykset suhteessa kansainvälisiin kilpailijoihin ovat useimpien 
valmisteluhankkeiden keskeisiä lähtökohtia. Lainvalmistelussa kiinnitetään erityis-
tä huomiota hallinnollisiin rasitteisiin ja velvoitteisiin.

35 Tasolla 1. valmistellaan aiemman päätöksentekojärjestelmän mukaisesti periaatetasoista EU:n pui-
telainsäädäntöä mukaan lukien asetuksia, jotka turvaisivat nopean ja yhdenmukaisen täytäntöön-
panon. Mallin tasolla 2. on erillisellä direktiivillä perustettu Arvopaperikomitea (sääntelykomitea), 
jossa käytännössä päätetään puitelainsäädännön täytäntöönpanon periaatteiden yksityiskohdista 
ja päivityksestä. Komitean tueksi perustettiin kansallisten valvontaviranomaisten neuvoa-antava 
komitea (”valvojien komitea”), joka avustaa komissiota sääntelyn täytäntöönpanon teknisissä yk-
sityiskohdissa ja huolehtii markkinaosapuolten näkemysten kanavoinnista komission ja sääntely-
komitean työhön. Mallin tasolla 3. on jäsenvaltioiden ja kansallisten valvontaviranomaisten tiiviim-
pi yhteistyöverkko, jonka tehtävä on pyrkiä yhdenmukaistamaan sääntelyä koskevia tulkintoja. 
Viimeisellä tasolla on komission tehostunut sääntelyn täytäntöönpanon valvonta. Malli on laajen-
nettu vuonna 2002 pankki- ja vakuutussektorille, joille on perustettu Euroopan Pankkikomitea 
(EBC) ja Euroopan Vakuutuskomitea (EIOPC). Käytännössä viimeksi mainitut sääntelykomite-
at avustavat komissiota valmistelutyössä. Vastaavat valvontaviranomaiset ovat aloittaneet tiivis-
tetyn yhteistyön omissa komiteoissaan (Euroopan Pankkivalvojien komitea, CEBS ja Euroopan 
Vakuutusvalvojien komitea, CEIOPS).  
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3.3.19 Rakentaminen (YM)

1. Yleiset kehitystekijät

Ks. Alueiden käyttö (rakentamista koskeva sääntely sisältyy maankäyttö- ja ra-
kennuslakiin).

Rakentamiseen välittömästi liittyvän lainsäädännön valmistelu suoritetaan yleensä 
virkatyönä. Verraten yleisesti valmistelua varten asetetaan työryhmä, johon koo-
taan keskeiset tahot. Ehdotuksista hankitaan laajalti lausuntoja. Erityistä huomio-
ta kiinnitetään Suomen Kuntaliiton, rakennusalan toiminta- ja etujärjestöjen sekä 
Rakennustarkastusyhdistyksen kannanottoihin. Ehdotusten taloudelliset, ympäris-
tölliset ja muut vaikutukset selvitetään tarvittaessa ulkopuolista asiantuntemusta 
käyttäen. 

Edellä kuvatut valmistelukäytännöt koskevat myös Suomen rakentamismääräys-
kokoelmassa julkaistavia ministeriön asetuksia. Näiden kohdalla tarvittava tekni-
nen erityisosaaminen hankitaan yleensä konsulttityönä.

Sääntelyn yksityiskohtaisuus on jossain määrin lisääntynyt lähinnä EY-lainsäädän-
nön johdosta. Painopiste on edelleen rakennuksiin ja rakennusprosessiin kohdis-
tuvissa vaatimuksissa, vaikka uutena ulottuvuutena on tullut mukaan käytön ai-
kaiset vaatimukset.

Rakentamisen vaatimuksissa ollaan siirtymässä enemmän yksityiskohtaisista vaa-
timuksista toiminnallisiin vaatimuksiin. Alan sääntelyssä kiinnitetään enemmän 
huomiota rakentamisen vastuukysymyksiin sekä alan eri toimijoiden pätevyysvaa-
timuksiin.

Standardisoinnin merkitys on kasvanut olennaisesti. Rakennussuunnittelussa siir-
rytään vuoteen 2010 mennessä lähes kokonaan eurooppalaisiin suunnittelustan-
dardeihin eli ns. Eurokoodeihin. Rakennustuotteiden sääntelyssä tukeudutaan yhä 
laajemmin eurooppalaisiin tuotestandardeihin.

2. Muutokset viranomaistoiminnassa

Maankäyttö- ja rakennuslain muutoksella (231/2003) sekä rakennustuotteiden 
hyväksynnästä annetulla lailla (230/2003) mahdollistetaan rakennustuotteiden 
tyyppihyväksyntätoiminnan siirtäminen asianmukaiset vaatimukset täyttävälle yk-
sityiselle toimijalle.

Rakentamisen valvontaa koskevissa säännöksissä on vahvistettu rakentamisen eri 
toimijoiden ja erityisesti rakennushankkeeseen ryhtyvän vastuu. Omavalvonnan 
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merkitys on olennaisesti kasvanut. Valvontaviranomaisen rooli on vastaavasti ke-
hittynyt ohjaavaan ja neuvoa-antavaan suuntaan.

EY-lainsäädännön seurauksena viranomaisten osallistuminen tuotekohtaiseen val-
vontaan on olennaisesti vähentynyt. Viranomaisen suorittaman ennakkohyväk-
synnän sijaan valmistajan/urakoitsijan asiana on osoittaa tuotteen kelpoisuus 
aiottuun kohteeseen. Rakennustuotteillekin avautuneet EU:n sisämarkkinat ovat 
synnyttäneet tarpeen luoda uusi viranomaisvalvonta, joka kohdistuu markkinoilla 
CE-merkinnän nojalla vapaasti liikkuviin rakennustuotteisiin.

Rikosoikeudellisessa sääntelyssä ei ole tapahtunut muutoksia. Hallinnollisten 
sanktioiden käyttöalaa ei ole laajennettu.

3. Yleis- ja erityislainsäädännön suhde

Menettelysäännökset sisältyvät aineelliseen lainsäädäntöön. Ei ole esiintynyt tar-
vetta sinänsä poiketa yleislainsäädännöstä.

4. Sopeutuminen muuhun lainsäädäntökehitykseen

Vuonna 2003 annettiin kokonaan uusi lainsäädäntö rakennustuotteiden hyväksyn-
nästä. Rakennusalan järjestökentässä oli tapahtunut merkittäviä muutoksia ja tuo-
tehyväksyntään liittyviä palveluja oli ryhdytty tarjoamaan yhtiömuodossa. Uudella 
lainsäädännöllä koottiin tuotehyväksynnän pelisäännöt yhteen säännöstöön ja yh-
tenäistettiin tuotehyväksyntään osallistuvia toimielimiä koskevat pätevyys- ja riip-
pumattomuusvaatimukset sekä laitosten toimintaa koskevat vaatimukset. Samalla 
tarkistettiin rakennustuotteiden hyväksynnän osalta perusoikeussääntelyn vaiku-
tukset.

5. Yhteisön oikeuden vaikutus

Yhteisölainsäädäntö on edellyttänyt uutta tuotekohtaista lainsäädäntöä ja koros-
tanut standardisointia. Yhteisölainsäädäntö on myös lisännyt lainsäädännön yk-
sityiskohtaisuutta. Rakennustuotteita koskevasta yhteisölainsäädännöstä puuttuu 
selkeää ymmärrettävyyttä. Rakennustuotedirektiivin osalta tilannetta kuvaa se, 
että on ollut tarvetta luoda yhteensä 13 ohjekirjaa (Guidance Paper) laajan direk-
tiivin liittyvän tulkinta-asiakirjakokoelman lisäksi.

Energiatehokkuutta koskeva yhteisön sääntely on tuonut rakentamisen sektorille 
aivan uusia sääntelykohteita. Tarvitaan muun ohella uutta lainsäädäntöä energia-
todistuksista rakennusten käyttöönotto-, vuokraus- ja myyntitilanteissa sekä uutta 
lainsäädäntöä lämmityskattiloiden ja ilmastointijärjestelmien säännöllisistä käytön 
aikaisista tarkastuksista. 



155

6. Vaikutus kilpailukykyyn ja hyvinvointiin

Rakentamisen viranomaisohjauksen keskeisiä tavoitteita ovat kansalaisten ter-
veellisyys, turvallisuus ja tarpeiden huomioon ottaminen kestävän kehityksen ja 
laadun varmistamiseksi.

Toiminnanharjoittamisen edellytyksiä ja tasapuolista kohtelua on pyritty ottamaan 
huomioon  esimerkiksi säilyttämällä rakennustuotteiden CE-merkintä vapaaehtoi-
sena menettelynä, yhtenä vaihtoehtona osoittaa tuotteen kelpoisuus.

3.3.20  Sosiaalihuoltoa ja terveyspalveluja koskeva lainsäädäntö 
(STM)

1. Yleiset kehitystekijät

Yleiskuvaus nykyisestä valmisteluprosessista

Sosiaalihuollon ja terveyspalveluja koskeva lainsäädäntö valmistellaan sosiaali- ja 
terveysministeriössä yleensä vähintään kaksivaiheisesti lukuun ottamatta erittäin 
kiireellisessä aikataulussa valmisteltavia esityksiä (esimerkiksi jotkut talousarvioon 
liittyvät esitykset) tai pieniä teknisluonteisia uudistuksia. 

Ensin asetetaan työryhmä tai selvityshenkilö laatimaan selvitys uudistamistarpeis-
ta ja -keinoista. Erityisen laajakantoisissa uudistuksissa on käytetty myös toimi-
kuntia (kuten maksusäännösten laajat uudistushankkeet). Muistioon sisältyy toi-
meksiannosta riippuen ehdotus säädösvalmistelun aloittamisesta tai jo luonnokset 
tai tarkemmat ehdotukset tarvittavaksi lainsäädännöksi. Työryhmän kokoonpano 
ja laajuus riippuvat asian merkityksestä. Suppeimmillaan työryhmässä on sosiaa-
li- ja terveysministeriön oman edustuksen lisäksi muiden valtion viranomaisten 
(esim. muut ministeriöt, sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan keskusvi-
rastot) ja Suomen Kuntaliiton edustus. Sekä työryhmien että selvityshenkilöiden 
toimeksiannoissa on usein velvoite kuulla työskentelyn aikana sosiaali- ja terve-
ysalalla toimivia järjestöjä (asiakas- ja potilasjärjestöt, sosiaali- ja terveysalan yrit-
täjäjärjestöt, työntekijäjärjestöt).

Muistiot toimitetaan lisäksi yleensä lausunnolle keskeisille intressitahoille. 
Valmistuneista muistioista järjestetään monesti tiedotustilaisuus tai vähintään jul-
kaistaan tiedote. Tiedotteet ja julkaistut muistiot ovat saatavilla ministeriön in-
ternetsivuilta tai hankittavissa painettuna versiona. Laajoista lausuntokierroksis-
ta laaditaan yleensä yhteenveto, joka on saatavissa ministeriöstä pyydettäessä. 
Lausuntoyhteenvetoja yksittäisistä hankkeista on julkaistu internetissä.
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Yksityiskohtainen lainvalmistelu tehdään yleensä virkatyönä. Valmistelun koko-
naiskeston ja asian kiireellisyyden mukaan hallituksen esitysehdotus saatetaan 
toimittaa vielä erilliselle lausuntokierrokselle tai siitä saatetaan järjestää kuulemis-
tilaisuus tai käydä neuvotteluja keskeisten intressitahojen kanssa.

Kuntien hallintoa ja velvoitteita koskevat asiat käsitellään kunnallistalouden ja hal-
linnon neuvottelukunnassa. Valmisteltavana oleva lainsäädäntöä voidaan käsitellä 
sääntelykohteen mukaan myös jossakin sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä 
toimivassa neuvottelukunnassa. 

Työterveyshuoltoa koskevat säännökset valmistellaan kolmikantaisesti työterveys-
huollon neuvottelukunnassa, joka toimii sosiaali- ja terveysministeriön yhteydes-
sä. Ks. myös erillinen kuvaus työsuojelulainsäädännön lohkosta.

Keskeiset hallituksen esitykset käsitellään yleensä myös sosiaalipoliittisessa minis-
terityöryhmässä.

Sosiaalihuoltoa koskeva lainsäädäntö

Tarkastelujakson alussa 1985 sosiaalihuoltoa nykyisin koskevan lainsäädännön 
runko oli muodostunut (sosiaalihuoltolaki sosiaalihuoltoa sääntelevänä yleislakina 
voimaan 1984). Vuonna 1985 voimassa olleesta lainsäädännöstä ovat edelleen 
voimassa sosiaalihuoltolain lisäksi seuraavat keskeiset lait: laki lasten päivähoi-
dosta vuodelta 1973, laki kehitysvammaisten erityishuollosta vuodelta 1977 ja 
lastensuojelulaki vuodelta 1983. 

Keskeisiä muutossuuntia ovat olleet säädösten lukumäärän lisääntyminen ja lain-
säädännön tarkentuminen. Suuri osa sosiaalihuoltoa sääntelevästä erityislainsää-
dännöstä on tarkastelujakson aikana uudistettu kokonaan (esim. päihdehuoltolaki 
1986, lapsilisälaki 1992, äitiysavustuslaki 1993, sotilasavustuslaki 1993, elatustur-
valaki 1998).

Sosiaalihuollon etuuksia ja palveluita koskevaan lainsäädäntöön liittyvät kiinteästi 
rahoitusta ja asiakasmaksuja koskevat säännökset, jotka on samoin uudistettu 
tarkastelujakson aikana: sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtion-
osuudesta annettu laki (1992) ja sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 
annettu laki (1992).  

Sosiaalihuoltoa koskevia lakeja on korjattu runsaasti sekä yksittäisiä lainkohtia 
koskevin muutoksin (esim. sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksusäädösten 
lukuisat muutokset) että laajemmin muutoksin, (esim. lastensuojelulain uudistus 
1990, sosiaalihuollon hallintoa koskeneet uudistukset 1992). Lisäksi on annettu 
kokonaan uusia lakeja aiemmin sääntelemättömistä asioista (esim. laki sosiaali-
alan osaamiskeskustoiminnasta 2001 ja laki sosiaalisesta luototuksesta 2002). 
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Sääntelyn tarkentamistarve on monesti johtanut aiemmin osana yleislakia olleiden 
säännösten erottamiseen omaksi laikseen. Esimerkiksi yksityisten sosiaalipalve-
lujen valvontaa koskeva sääntely uudistettiin säätämällä erillislaki yksityisten so-
siaalipalvelujen valvonnasta (1996) ja samalla kumoamalla palvelujen valvontaa 
koskevat säännökset sosiaalihuoltolaissa. Vastaavasti säädettiin erillinen laki so-
siaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (2000) ja laki toimeentulotuesta 
(1997). 

Parhaillaan eduskunnan käsiteltävänä on hallituksen esitys (HE 131/2005) laiksi 
omaishoidon tuesta, jolla korvattaisiin omaishoidon tukea koskevat sosiaalihuolto-
lain säännökset ja asetus omaishoidon tuesta.36

Aiemmin (tasavallan presidentin) asetuksella tai valtioneuvoston päätöksellä (valtio-
neuvoston asetuksella) säädettyjä kokonaisuuksia on nostettu lain tasolle, esimer-
kiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut (1992) ja toimentulotuki (1997) 
sekä sosiaalihuollon henkilöstön kelpoisuusvaatimukset (2005).

Pysyvien säännösten ohella on säädetty määräajan voimassa olleita kokeilusään-
nöksiä (kotipalvelumaksut, toimeentulotuki, kotihoito).

Terveyspalveluja koskeva lainsäädäntö

Terveyspalveluja koskevista keskeisistä säädöksistä kansanterveyslaki on vuodel-
ta 1972 ja muut keskeiset säädökset on annettu tarkastelujakson alkupuoliskolla 
seuraavasti:

1) tartuntatautilaki 1986
2) erikoissairaanhoitolaki 1989
3) mielenterveyslaki 1990
4) laki yksityisestä terveydenhuollosta 1990
5) laki potilaan asemasta ja oikeuksista (potilaslaki) 1992
6) laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä (ammattihenkilölaki) 1992
7) työterveyshuoltolaki 2001.

Kuntien järjestämisvelvollisuutta sääntelevät kansanterveyslaki, erikoissairaanhoi-
tolaki ja mielenterveyslaki. Ne ovat yhteydessä rahoitusta ja asiakasmaksuja kos-
keviin säännöksiin eli sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuu-
desta annettuun lakiin (1992) ja sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 
annettuun lakiin (1992). 

36 Omaishoidon tuesta annettu laki (937/2005) tuli voimaan vuoden 2006 alusta.
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Kansanterveyslaki ja erikoissairaanhoitolaki ovat säilyneet puitelakeina. 
Mielenterveyslaissa ovat keskeisiä mielenterveystyötä koskevien yleisten säännös-
ten ohella tahdosta riippumatonta hoitoa koskevat säännökset.

Säädösteknisesti sekä kansanterveyslaki että erikoissairaanhoitolaki ovat hajanai-
sia, koska lakeihin on tehty lukuisia osittaisuudistuksia.
 
Potilaslaki merkitsi aikanaan sääntelyn alan laajentumista terveydenhuollon toi-
mintayksikön ja potilaan välisessä suhteessa. Lain ydinaluetta on potilaan kohte-
lua koskevat periaatteet julkisessa ja yksityisessä terveydenhuollossa. Sen sijaan 
laki ei muuttanut muun lainsäädännön perusteella määräytyvää potilaan oikeutta 
saada kunnan järjestämiä terveyspalveluja.

Terveydenhuollon ammattihenkilöitä koskevassa lainsäädännössä ammattihenki-
löiden laillistamiseen liittyy ammatinharjoittamisoikeus ja asetuksella säädettyihin 
ammattien rekisteröintiin nimikesuoja. Laillistettujen ja nimikesuojattujen ammat-
tien määrä laajeni vuoden 1994 lainsäädännön myötä.  Myöhemmin soveltamisen 
piiriin on tullut edelleen lisää ammattiryhmiä.

Työterveyshuoltolaki on vuodelta 2001. Lailla kumottiin 1978 annettu työterveys-
huoltolaki. Nykyisessä laissa on säännökset työnantajien velvollisuudesta järjestää 
työterveyshuolto sekä säännökset työterveyshuollon sisällöstä ja toteuttamisesta. 
Kustannusten korvaaminen perustuu laissa olevan viittaussäännöksen mukaan 
sairausvakuutuslakiin.

Kuntien sosiaali- ja terveystoimen hallintoa ja velvollisuuksia koskevaan sääntelyn 
on eri aikoina kohdistunut erisuuntaisia muutospaineita. Kuntien toimintavapautta 
palvelujen järjestämisessä lisättiin vuoden 1992 valtionosuusuudistuksen yhtey-
dessä, jolloin muun muassa hallinnon järjestämistä koskevia säännöksiä vähen-
nettiin. Vuonna 2005 toteutetussa hoitoon pääsyn turvaamista koskevassa uudis-
tuksessa kuntien järjestämisvelvollisuutta täsmennettiin hoidon tarpeen arviointiin 
ja hoitoon pääsyä koskevilla aikarajoilla ja muilla menettelyllisillä säännöksillä.

Pysyvien säännösten ohella terveydenhuollossa on säädetty määräajan voimas-
sa olleita kokeilusäännöksiä. Esimerkiksi saumattoman palveluketjun kokeilua on 
toteutettu erillisen lain nojalla (2000). Kansanterveyslain ja sosiaalihuoltolain vä-
liaikaisella muutoksella (2004) on mahdollistettu eräiden lähinnä vanhusten palve-
luihin liittyvä järjestämistä koskeva kokeilu, jossa kotipalvelun ja kotisairaanhoito 
voidaan yhdistää kotihoidoksi. Kumpikin mainituista kokeiluista liittyy sosiaali- ja 
terveydenhuollon rajapintaan ja asiakkaan palvelukokonaisuuden muodostami-
seen yli toimialarajojen. Kumpikin sisältää myös tietosuojaa koskevia säännöksiä.
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2. Muutokset viranomaistoiminnassa

Sosiaalihuoltoa koskeva lainsäädäntö

Sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuusuudistuksen yhteydessä (1992) toteu-
tettiin kaikkia sosiaali- ja terveydenhuollon lakeja koskenut osittaisuudistus, jossa 
muun muassa korjattiin viittaukset rahoitusjärjestelmiin ja vähennettiin kuntien 
hallintoa ohjaavia säännöksiä.

Valtaosa aiemmin sosiaalitoimistojen maksamista sosiaaliavustuksista (lapsilisä, 
äitiysavustus, sotilasavustus sekä lasten kotihoidon tuki) siirrettiin KELA:n makset-
taviksi 1990-luvun alkupuolella toteutetuilla lakiuudistuksilla.

Julkisten hallintotehtävien uskomista yksityisille toimijoille liittyy muun muassa 
pakotteiden ja rajoitustoimien käyttöön lastensuojelussa. Tehtäviä voivat hoitaa 
esimerkiksi yksityiset lastensuojelulaitokset (luvanvaraista toimintaa). Nykyistä 
lainsäädäntöä täsmentävä ja täydentävä lastensuojelun rajoitustoimien uudistus 
on parhaillaan eduskunnan käsiteltävänä (hallituksen esitys laiksi lastensuojelu-
lain muuttamisesta, HE 225/2004 vp).37 

Yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annettu laki lähtee viranomaisten ja 
palvelun tuottajien yhteistyöstä, jonka avulla pyritään etukäteen varmistamaan 
toiminnan asianmukaisuus ja riittävä laatu. Laissa otettiin käyttöön uusia valvon-
takeinoja, joita ovat toiminnan ilmoituksen- ja luvanvaraisuuteen liittyvä läänin-
hallituksen määräys em. velvollisuuden toteuttamiseksi sekä lääninhallituksen 
määräysten noudattamisen tehostamiseksi annettava uhkasakko. 

Valvonnan välineinä sosiaalihuollossa toimivat myös asiakkaiden kantelut, joita 
käsitellään pääosin lääninhallituksissa. Asiakkailla on myös vuodesta 2001 ollut 
sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain nojalla oikeus teh-
dä muistutus asianomaiselle sosiaalihuollon vastaavalle viranhaltijalle. Menettelyn 
tarkoituksena on saada asiakkaan tyytymättömyyttä aiheuttanut tilanne ratkais-
tavaksi asianomaisessa toimintayksikössä, jolloin muistutukset voivat parhaimmil-
laan palvella yksikön omaa valvontaa ja kehittämistyötä. Uudenlaisena keinona 
asiakkaan aseman vahvistamiseksi on myös luotu sosiaaliasiamiesjärjestelmä. 
Asiamiehet ohjaavat ja neuvovat asiakkaita ja raportoivat kunnalle havaitsemis-
taan epäkohdista.

Rikosoikeudellisessa sääntelyssä on lakeja uudistettaessa seurattu oikeusministe-
riön linjauksia siitä, minkä säännösten tulee sisältyä rikoslakiin ja minkä erityisla-
keihin, esim. asiakaslaissa on eräitä sanktiosäännöksiä.

37 Lastenhoitolain muutos (583/2006) tulee voimaan 1.11.2006.
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Terveyspalveluja koskeva lainsäädäntö

Terveydenhuollon keskushallintoviranomaisia ja niiden tehtäviä uudistettiin laajas-
ti 1990-luvun alussa. Sosiaalihallituksesta ja lääkintöhallituksesta muodostettiin 
ensin sosiaali- ja terveyshallitus vuonna 1991 ja se muutettiin vuonna 1992 sosi-
aali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskukseksi Stakesiksi (laki sosiaali- ja 
terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksesta). 

Stakesilla ei ole perinteisiä viranomaistehtäviä lukuun ottamatta sitä, että se toi-
mii tilastolain tarkoittamana tilastoviranomaisena. Stakesin toiminta on tiedolla 
vaikuttamista. Stakesin toiminnan tarkoitus on palvella niin sosiaali- ja terveyden-
huollon kansallista kuin kunnallista päätöksentekoa sekä laajemmin sosiaali- ja 
terveysalan työtä ja sosiaalisen turvallisuuden ja terveyden edistämistä yhteis-
kunnassa.

Stakesin lisäksi perustettiin erilliset valvontaviranomaiset: Terveydenhuollon oi-
keusturvakeskus (TEO) valvomaan terveydenhuollon ammattihenkilöiden toimin-
taa (laki 1991), Lääkelaitos lääkehuollon ja veripalvelutoiminnan valvontaa varten 
(laki 1993) ja Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus (STTV) alkoholi-
lain, kemikaalilain ja toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain edel-
lyttämää valvontaa ja eräitä muita tehtäviä varten (laki 1994).

Uusin virasto on Lääkelaitoksen yhteydessä toimiva Lääkehoidon kehittämiskes-
kus, jonka tehtävänä on rationaalisen lääkehoidon edistäminen, lääkehoitoa kos-
kevan tiedon keruu, koulutus ja tiedonvälitys lääkehoitokäytäntöjen kehittämisek-
si (laki 2002).

Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen harjoittamaan ammattihenkilöiden ohja-
ukseen ja valvontaan sisältyy mahdollisuus turvaamistoimenpiteisiin, väliaikaisiin 
turvaamistoimenpiteisiin sekä kurinpitotoimiin. Terveydenhuollon oikeusturvakes-
kuksen tehtäviä on tarkoitus laajentaa vuodesta 2006 alkaen koskemaan tervey-
denhuollon ammatinharjoittajien ohella terveydenhuollon toimintayksikköjä. Tämä 
on keino parantaa jälkikäteisen valvonnan vaikuttavuutta terveydenhuollossa.

Yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain mukaan terveydenhuollon palvelu-
jen antaminen yksityisesti väestölle on luvanvaraista. Luvanvaraisuus painottaa 
etukäteisvalvonnan keinoja yksityisissä palveluissa. Valvonta- ja lupaviranomai-
sena toimii lääninhallitus. Laki sisältää myös jälkikäteisen valvonnan keinoja. 
Lääninhallitus voi antaa määräyksiä ja asettaa määräaikoja epäkohtien poistami-
seksi sekä käyttää pakkokeinoja.

Potilaslaissa otettiin käyttöön muistutusmenettely ja potilasasiamiesjärjestelmä. 
Niiden tavoitteena on ratkaista tyytymättömyyttä hoitoon tai kohteluun aiheutta-
neet tilanteet siellä, missä ne ovat syntyneet, eli terveydenhuollon toimintayksi-
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kössä. Potilasasiamiesjärjestelmän ongelmina on pidetty toiminnan osin heikkoa 
resursointia ja asiamiesten vaikeutta toimia muusta työyhteisöstä riippumattomi-
na potilaan oikeuksien edistäjinä.

Perusoikeusuudistuksen vaikutuksesta mielenterveyslakiin otettiin vuonna 2002 
säännökset potilaan perusoikeuksien rajoittamisesta tahdosta riippumattoman 
hoidon ja tutkimuksen aikana. Lääninhallitusten tehtäviä tahdosta riippumatto-
man mielenterveyshoidon valvonnassa täsmennettiin.

Perusoikeuksien edistäminen on ollut yhtenä tekijänä lainsäädännön täsmentämi-
sessä. Esimerkiksi hoitoon pääsyn turvaamista koskevaa vuoden 2005 lainmuu-
toksia perusteltiin riittävien terveyspalvelujen (perustuslain 19.2 §) ja yhdenver-
taisuuden turvaamisella (perustuslain 6 §).

Valvonnan välineinä terveydenhuollossa toimivat myös asiakkaiden kantelut, joita 
hallinnonalalla käsitellään pääasiassa lääninhallituksissa ja Terveydenhuollon oi-
keusturvakeskuksessa.

Rikosoikeudellisessa sääntelyssä on seurattu oikeusministeriön linjauksia siitä, 
minkä säännösten tulee sisältyä rikoslakiin ja minkä erityislakeihin. Esimerkiksi 
tartuntatautilaissa, yksityisestä terveydenhuollosta annetussa laissa ja potilaslais-
sa  on viittauksia rikoslain rangaistussäännöksiin ja/tai lievempien rikosten  ran-
gaistussäännöksiä.

3. Yleis- ja erityislainsäädännön suhde

Julkisuuden ja salassapidon alueella sosiaalihuollon asiakkaan asemasta annet-
tuun lakiin sisältyy osittaisia laajennuksia ja täydennyksiä viranomaisten toimin-
nan julkisuudesta annettuun lakiin. 

Sosiaalihuollon lainsäädäntöön sisältyy joitakin muutoksenhakukieltoja. Kuitenkin 
esim. toimeentulotukea (perustuslain 19.1 §:n mukaista oikeutta täsmentävä 
etuus) koskeva valituskielto korkeimpaan hallinto-oikeuteen on poistettu 1990-
luvun lopun lainvalmistelussa.

Myös terveyspalveluja koskevan lainsäädännön valmistelussa on otettu huomioon 
yleislainsäädäntö, kuten julkisuuslaki. Potilaslakiin sisältyy erityissäännöksiä poti-
lasasiakirjoista ja salassapidosta.



162

4. Sopeutuminen muuhun lainsäädäntökehitykseen 

Sosiaalihuoltoa koskeva lainsäädäntö

Perusoikeusuudistus on johtanut sääntelytason nostamiseen valtioneuvoston pää-
töksestä/asetuksesta lain tasolle (esim. toimeentulotuen perusteet ja eräät mak-
susäännökset). Pakon käytön aiempaa tarkempi sääntely on osittain edelleen val-
misteluvaiheessa. 

Lainvalmistelua ohjaavat ensi sijassa kulloisenkin hallituksen ohjelmassa ja halli-
tuksen sen lisäksi määrittelemät muut uudistuskohteet. Lamavuosina 1990-luvulla 
muutosten taustalla olivat säästöt tai voimavarojen uudelleenkohdentamistarve. 
Nykyisessä hallitusohjelmassa osoitettuja muutosten perusteita ovat esimerkiksi 
väestön ikääntymisen tuomat haasteet ja vammaisia koskevien sosiaalihuollon 
lakien yhteensovittamistarve. Sosiaalialan kehittämisohjelmalla korjataan palve-
lujen puutteita.

Vaikeutena on lainvalmisteluun käytettävissä olevien voimavarojen niukkuus suh-
teessa lainsäädäntöohjelmaan. Esimerkiksi säädöshuoltoon on vain vähäiset mah-
dollisuudet. 

Terveyspalveluja koskeva lainsäädäntö

Myös tältä osin pääasiallinen ohjaus tulee hallitusohjelmista sekä hallituksen tai pe-
ruspalveluministerin määrittämistä muista uudistamiskohteista. Lamavuosina 1990-
luvulla muutosten taustalla olivat säästöt tai voimavarojen uudelleen kohdentamis-
tarve. Nykyisessä hallitusohjelmassa osoitettujen muutosten perusteita ovat esi-
merkiksi hoidon saatavuuden, laadun ja riittävän määrän turvaaminen. Kansallisen 
terveysprojektin periaatepäätöksen mukaista kehittämistyötä jatketaan.

Sosiaali- ja terveyspalveluja koskevan lainsäädännön rakenteiden ja sääntelyalan 
suunnittelua on tuettu tarkastelujakson aikana kolmesti sosiaali- ja terveysminis-
teriön palvelulainsäädäntöprojektilla. Viimeksi vuonna 2003 asetettiin palvelulain-
säädäntöhanke, jolla on ohjausryhmä ja projektiryhmä. Ohjausryhmässä on myös 
Suomen Kuntaliiton edustus. Projektille osoitetut valmisteluvoimavarat on suun-
nattu pääosin muiden kuin nykyisen hallitusohjelman toteuttamisesta johtuvien 
lainsäädäntömuutosten eteenpäin viemiseen, joihin on kuulunut myös perusoike-
usuudistuksesta johtuvia muutoksia. Projektin määräaika päättyy 2007 lopussa. 

Perusoikeusuudistuksen muutostarpeet on toteutettu voimassa olevan lainsää-
dännön osittaisuudistuksina. Vaikeutena ovat vähäiset lainvalmisteluvoimavarat 
suhteessa lainsäädäntöohjelmaan. Säädöshuollon mahdollisuudet ovat vähäisiä. 
Myös yhteisön lainsäädännön normien täytäntöönpano vaatii voimavaroja. 
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5. Yhteisön oikeuden vaikutus

Välitön vaikutus sosiaalihuollon lainsäädäntöön on ollut melko vähäinen. Yksi esi-
merkki on ollut kotihoidon tuen maksamisen laajentuminen ulkomaille.

Välillistä vaikutusta sosiaalihuollon palvelujen järjestämistä ja järjestämistapoja 
koskevaan käytäntöön on ollut esimerkiksi julkisia hankintoja koskevilla EY-nor-
meilla ja EY-tuomioistuimen käytännöllä.

Jos tarkastellaan terveydenhuollon lainsäädäntöä palvelujen sääntelyä laajemmin, 
EY-normien vaikutukset ovat olleet merkittäviä useilla alueilla. Tällaisia säänte-
lyalueita ovat esimerkiksi lääkkeet, lääkinnälliset laitteet, veripalvelu, lääketut-
kimukset sekä ympäristöterveydenhuolto, kuten terveydensuojelu, kemikaalit ja 
geenitekniikka (ks. erillinen selvitys ympäristöterveydenhuollon lohkolta).

Ammattihenkilölakiin on sisällytetty direktiivien edellyttämät säännökset ulkomail-
la suoritettujen tutkintojen tunnustamisesta. Erikoissairaanhoitolakiin on lisätty 
säännökset hoidon järjestämisestä ulkomailla. 

Välillistä vaikutusta terveyspalvelujen järjestämistä ja järjestämistapoja koske-
vaan soveltamiskäytäntöön on ollut julkisia hankintoja koskevalla yhteisön lain-
säädännöllä ja sitä koskevalla oikeuskäytännöllä. 

6. Vaikutus kilpailukykyyn ja hyvinvointiin

Sosiaalihuollon koko lainsäädännön tavoite on yksilön, perheen ja yhteisön hyvin-
voinnin lisääminen. Toimiva sosiaalipalvelujen ja etuuksien järjestelmä edistää 
yhteiskunnan toimivuutta sekä väestön työelämään osallistumista ja työelämäs-
sä toimimista. Sosiaalityöllä ehkäistään syrjäytymistä. Lasten päivähoitojärjestel-
män yksi vaikutus on ollut pienten lasten vanhempien työelämään osallistumisen 
tukeminen.

Terveydenhuollon lainsäädännön tavoite on väestön terveydentilan ylläpitäminen 
ja edistäminen. Siihen kuuluvat sairauksien ehkäisy, tutkiminen ja hoito sekä lää-
kinnällinen kuntoutus. Tavoite palvelee kansalaisen hyvinvointia.

Kansallisen kilpailukyvyn edistämistä ei ole kirjattu lainsäädännön uudistamisen 
tavoitteiksi. Terveydenhuollon lainsäädännön yleiset tavoitteet, kuten terveyden 
edistäminen sekä kattavien ja laadukkaiden palvelujen järjestäminen, edistävät 
yhteiskunnan toimivuutta sekä väestön hyvinvointia, työelämään osallistumista ja 
työelämässä toimimista ja tätä kautta myös kansallista kilpailukykyä.

Työelämään liittyy erityisesti työterveyshuoltoa koskeva lainsäädäntö. 
Työterveyshuollon tavoitteena on edistää työhön liittyvien sairauksien ja tapatur-
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mien ehkäisyä, työn ja työympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta, työntekijöi-
den terveyttä sekä työ- ja toimintakykyä työuran eri vaiheissa sekä työyhteisön 
toimintaa. Kolmikantainen valmistelu varmistaa myös kilpailukyvyn ja hyvinvoin-
nin näkökulmien esille tuloa valmistelussa.

3.3.21 Sosiaalivakuutus (STM)

1. Yleiset kehitystekijät

Sosiaalivakuutuslainsäädännön valmistelu koskee kansalaisten toimeentulotur-
vaa, nykyisin sekä ansioturvaa että vähimmäisturvaa täydentävää perusturvaa. 
Työeläkejärjestelmää ja tapaturmavakuutusta koskevaa järjestelmää valmistel-
laan täysin kolmikantaisesti siten, että työelämän osapuolet yhdessä valtiovallan 
edustajien kanssa valmistelevat lainsäädännön.

Kansalaisten kuulemien ja kansalaisvaikuttaminen on osa valmistelua, koska myös 
vähimmäisturvassa ja perusturvassa on aikaisemmasta poiketen omaksuttu kol-
mikantainen valmistelutapa ja lainsäädäntöehdotuksiin sisällytetään syntyneiden 
sopimusten sisältö.

Valmistelussa kuultavia ja siihen usein osallistuvia viranomaistahoja ovat työeläke-
laitosten, tapaturmavakuutuslaitosten ja Kansaneläkelaitoksen lisäksi verohallinto, 
työvoimahallinto ja osittain oikeushallinto.

Työryhmien ja komiteoiden käyttö on tarkastelujakson aikana vähentynyt. Esimerkki 
komiteasta on toimeentuloturvan muutoksenhakukomitea (KM 2001:9).38 

Kokonaisuutena arvioituna sääntely on laajentunut ja se on entistä yksityiskohtai-
sempaa. Sääntelyä on pyritty keskittämään poistamalla selviä päällekkäisyyksiä ja 
yhtenäistämällä eri lakien käsitteistöä ottaen huomioon myös perustuslain edel-
lyttämät muutostarpeet.

Esimerkki lainsäädännön viimeaikaisista selkeyttämisprojekteista on sairausva-
kuutuslain (2004) uudistaminen sekä KELA:n kuntoutuslainsäädännön uudistami-
nen. Myös tapaturmavakuutuslakia (1948) on osittain uudistettu. 

Eduskunnan käsiteltävänä on hallituksen esitys, jonka tarkoituksena on yksityisten 
alojen palkansaajien työeläkettä koskevan lainsäädännön yhdistäminen eli hallituk-
sen esitys työntekijän eläkelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 45/2005 vp). 
Hallituksen esitys kansaneläkelaiksi ja laiksi vammaisetuuksista sekä eräiksi niihin 

38 Mainittu komitea oli oikeusministeriön asettama.
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liittyviksi laeiksi (HE 209/2005 vp) on vastikään annettu eduskunnalle.39  Esityksen 
mukaan kansaneläkelainsäädäntö sisältäisi säännökset vanhuus-, työkyvyttömyys- 
ja perhe-eläketurvasta. Vammaisetuudet koottaisiin omaksi lainsäädännöksi.

2. Muutokset viranomaistoiminnassa

Esimerkkejä kysymyksessä tarkoitetuista muutoksista ovat seuraavat:

 •  Oikeusturvan sääntelyssä on vahvennettu yksityisen sektorin työeläkejär-
jestelmän ja tapaturmavakuutusjärjestelmän julkisen hallinnon hoitamista 
koskevaa luonnetta.

 •  Työeläkelainsäädännön vireillä olevaan uudistukseen (HE 45/2005 vp) liit-
tyvässä rikoslain muutosesityksessä ehdotetaan rikoslakiin ankarampaa 
rangaistusasteikkoa (lukuun rikokset julkista taloutta vastaan) tilanteisiin, 
joissa työnantaja ei järjestä pakollista eläketurvaa.

 •  Omavalvonnan merkitystä työeläkejärjestelmässä on lisätty. Eläkekertymän 
(perustuslain 19.2 §:ssä tarkoitettu etuus) valvontaa on tehostettu työn-
tekijän osalta siten, että hän saa oikeuden/velvollisuuden tarkistaa työ-
suhteen olemassaolon perusteella kertyvän eläketurvan. Jos hän laiminlyö 
valvonnan, se voi näkyä jatkossa eläketurvassa. Myös työnantajan valvon-
tavelvollisuutta on lisätty.

3. Yleis- ja erityislainsäädännön suhde

Toimeentuloturvassa yleislainsäädännön, kuten hallintolainkäyttölain (1996), vi-
ranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (1999, jäljempänä julkisuusla-
ki), henkilötietolain (1999) sekä hallintolain (2003) sisältö pyritään sisällyttämään 
erityislainsäädännön mukaiseen käytäntöön. Sosiaalivakuutuksen alueella julkisia 
tehtäviä hoidetaan osin yksityisessä järjestelmässä. Esimerkiksi hallintolakia so-
velletaan työeläke- ja tapaturmalaitoksissa.

Säännökset sosiaalivakuutusetuuksiin liittyvien tietojen saamisesta ja luovuttami-
sesta uudistettiin julkisuuslain ja henkilötietolain voimaantulon jälkeen vuonna 
2002. Uudistus koski paitsi KELA:n myös muiden sosiaaliturvalaitosten tiedon-
saantioikeutta.

Valitusoikeus toimeentuloturvaetuuksia koskevista päätöksistä on hallintovalituk-
sessa noudatettavien hallintolainkäyttöperiaatteiden mukainen. Muutoksenhaku-

39 Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksen (HE 45/2006) muutettuna 15.3.2006. Työntekijän elä-
kelaki (395/2006) tulee voimaan vuoden 2007 alusta samoin kuin muut lainmuutokset 396–
398/2006. Hallituksen esitys (HE 209/2005 vp) peruutettiin toukokuussa 2006. 



166

järjestelmää on uudistettu siten, että vakuutusoikeudesta on pyritty kehittämään 
toimeentuloturvan ylin muutoksenhakuelin. Sosiaalivakuutuslautakunnat lakkau-
tetaan. Muutoksenhakuelimet saatetaan riippumattomiksi etuuksia käsittelevästä 
hallinnosta ja etuuksien rahoituksesta. Muutokset ovat osin vielä kesken.

4. Sopeutuminen muuhun lainsäädäntökehitykseen

Perusoikeusuudistuksesta ja perustuslaista johtuvat muutostarpeet on toteutet-
tu sairausvakuutuksessa ja kuntoutuslainsäädännössä. Työeläkelainsäädännön 
uudistuksessa (HE 45/2005 vp) osa asetuksen tasoisista säännöksistä noste-
taan lain tasolle. Kansaneläkkeen muutokset on tarkoitus toteuttaa kohdassa 
1. mainitulla hallituksen esityksellä kansaneläkelainsäädännön uudistamisesta. 
Tapaturmavakuutuksen ja kansaneläkkeen muutoksenhakujärjestelmän uudis-
tukset on osittain toteutettu, ja jäljellä olevat uudistukset on tarkoitus toteuttaa 
vuoden 2007 alkuun mennessä. Sen lisäksi tapaturmavakuutuslainsäädäntö on 
tarkoitus selkeyttää vuoteen 2008 mennessä.

Sosiaalivakuutuksen keskeisiä haasteita ovat väestön ikääntyminen ja perusturvan 
varmistaminen. Merkittävä uudistus on ollut työeläkejärjestelmän asettaminen en-
sisijaiseksi kansaneläkkeeseen nähden ja kansaneläkkeen pohjaosan poistaminen 
vuonna 1995. Pohjaosan poistamisella pystyttiin turvaamaan niiden henkilöiden 
vähimmäisturva, jotka eivät kykene saamaan omalla työllä ansiotuloa, ja tämän 
vähimmäisturvan kehittäminen.

Lainvalmistelussa on voimavarasyistä jouduttu käyttämän apuna sidosryhmien 
asiantuntemusta, jolloin osa lainvalmistelusta tapahtuu yhteistyössä sosiaali- ja 
terveysministeriön hallinnonalan eläke- ja vakuutuslaitosten kanssa.

5. Yhteisön oikeuden vaikutus

EY-lainsäädännöstä keskeinen on asetus siirtotyöläisten ja heidän perheenjäsen-
tensä oikeudesta sosiaaliturvaan (1408/71, ns. sosiaaliturva-asetus). Asetus koskee 
maasta toiseen liikkuvia työntekijöitä, opiskelijoita ja muita ryhmiä. Perusturvan 
lainsäädännön ja sen ymmärrettävyyden kannalta on ongelmana, pitäisikö taval-
lisen ihmisen toimeentuloturvaa koskevasta lainsäädännöstä näkyä myös ETA-ta-
lousalueen lainsäädäntö, joka vaikuttaa eläketurvaan. 

Kokonaisuutena arvioituna yhteisön lainsäädännön vaikutus on marginaalinen. 
Etuuksien rahoitus on kansallisessa päätösvallassa, ja EU:n vaikutus on sosiaali-
turva-asetuksen vaikutuksia lukuun ottamatta luonteeltaan välillistä. 
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6. Vaikutus kilpailukykyyn ja hyvinvointiin

Valmistelussa on kiinnitetty huomiota eri osapuolten (työnantajat, työntekijät, 
yrittäjät) velvoitteiden oikeasuhtaisuuteen hyvän hallinnon periaatteiden mukai-
sesti. Lainsäädännön yksinkertaistamisessa on pyritty selkeyttämään työnantajan 
velvollisuuksia ja työntekijän oikeuksia. Esimerkiksi palkkakäsite on vuoden 2006 
alusta lukien sama työeläkkeessä, sairausvakuutuksessa, kansaneläkkeessä, tapa-
turmavakuutuksessa ja myös työttömyysturvassa.

Koska työelämän osapuolet ovat mukana etuuslainsäädännön valmistelussa, muu-
tosten toimeenpanosta vastaavat tahot saavat tiedot uudistuksista ja voivat omak-
sua muutokset jo etukäteen. Se takaa omalta osaltaan, että eduskunnan hyväk-
symät lainmuutokset pannaan täytäntöön niin kuin eduskunta on ne päättänyt. 
Elinkeinoelämän järjestöt informoivat jäsenkirjeillään työnantajia. Kolmikantainen 
valmistelu merkitsee avoimuutta, joka helpottaa lainsäädännön toteuttamista.

Esimerkki kansalaisten hyvinvoinnin näkökulmasta sisältyy vastaukseen kohdassa 
4. (vuoden 1995 eläkeuudistus).

3.3.22 Sähkömarkkinalainsäädäntö (KTM)

1. Yleiset kehitystekijät

Sähkömarkkinalaki (386/1995) annettiin maaliskuussa 1995 ja laki tuli voimaan 
vaiheittain kesäkuusta 1995 alkaen. Lailla kumottiin vuoden 1980 sähkölaki. Lain 
antaminen saattoi käyntiin alan kaupallisten olosuhteiden ja rakenteiden kehityk-
sen. Muutosvaihe on edelleenkin käynnissä. 

Uudistuksen taustalla oli sähkömarkkinoilla aikaisemman lainsäädännön aikana 
vallinnut puute toimivista markkinoista ja terveestä kilpailusta. Sähkömarkkinoilla 
oli ollut rajoitetusti kilpailua sähkön tuotannossa ja tukkumyynnissä, mutta ei vä-
hittäismyynnissä. Tuottajat  ja myyjät olivat hallinneet sähköverkkoja ja pystyneet 
siten rajoittamaan muiden pääsyä markkinoilleen. Myyjät saattoivat siirtää toimin-
tansa taloudelliset riskit pitkälti asiakkailleen. Sähköyhtiöt olivat voineet soveltaa 
markkinahinnoista poikkeavia tariffi rakenteita, joilla subventointiin tiettyjä asia-
kasryhmiä toisten kustannuksella, mistä aiheutui lisäkustannuksia paikoin pienille 
ja keskisuurille yrityksille. Kunnat olivat lisäksi saattaneet käyttää sähkölaitostensa 
hinnoittelua piiloverotukseen. 

Näissä olosuhteissa sähkömarkkinoiden kehittämisen lähtökohdaksi omaksuttiin 
periaate, että alan toiminnan tehostamiseksi hyödynnetään mahdollisimman pit-
källe kilpailutalouden kautta saatavia kannustimia turvaten samalla eri lohkojen 
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tarvitseman sähköenergian saatavuus kohtuulliseen ja kilpailukykyiseen hintaan. 
Keskeiseksi keinoksi muotoutuu sähköverkkojen avaaminen säädösteitse tasapuo-
lisesti kaikkien halukkaiden käyttöön, mikä lisää asiakkaiden valinnanmahdolli-
suuksia ja myyjien välistä kilpailua. 

Hallituksen esityksessä (HE 138/1994 vp) todetaan, että uudistuksella on pyritty 
vähentämään kilpailun esteitä ja poistamaan tarpeetonta sääntelyä siitä markki-
noiden osasta, jolla kilpailu on mahdollinen eli sähkön tuotannossa, ulkomaankau-
passa ja myynnissä. Kilpailun ja sääntelyn purkamisen on katsottu edesauttavan 
voimavarojen tehokasta käyttöä ja sitä kautta tuovan kustannussäästöjä kansan-
taloudelle ja sähkön käyttäjille.

Uudistuksen toisena päätavoitteena on ollut asettaa selkeät pelisäännöt monopo-
litoiminnaksi jääville sähköverkkotoiminnoille. Rinnakkaisten verkkojen rakenta-
minen ei ole taloudellisesti mahdollista eikä ympäristön kannalta suotavaa. Verkot 
ovat yleensä myyjien hallussa, jotka ovat siten voineet estää muiden myyjien 
pääsyn markkina-alueelleen. Sähkömarkkinalailla verkonhaltijoille on säädetty 
siirtovelvollisuus, jonka perusteella kaikkien verkonhaltijoiden on tullut avata verk-
konsa asianmukaista korvausta vastaan. Tarkoituksena on ollut, että sähköverkot 
muodostaisivat markkinapaikan. 

Kilpailun esteiden purkaminen on kohdistunut laajimmin sähköntuotantoon ja 
-myyntiin. Sähköntuotannon ja -myynnin luvanvaraisuus sekä sähkön vähittäis-
myyjien alueellinen yksinmyyntioikeus on kumottu. Tavoitteena  on ollut, että os-
tajalla on vapaus valita sähköntoimittajansa. Tämä mahdollisuus toteutettiin ensi 
vaiheessa tukkuportaassa jälleenmyyjille ja teollisuusyrityksille, toisessa vaiheessa 
vähittäisportaassa muun muassa pk-yrityksille, kolmannessa vaiheessa kotitalouk-
sille ja muille pienkäyttäjille sekä neljännessä vaiheessa lopuksi kiinteistöverkko-
jen kautta sähkönsä ostaville.40 

Uudistuksen tavoitteena on lisäksi ollut edistää uusiutuvan energian markkinoil-
le pääsyä. Verkkojen avautumisella on pyritty alentamaan markkinoille pääsyn 
kynnystä, millä on pyritty edistämään paikallisen voimantuotannon edellytyksiä. 
Uudistuksella on pyritty myös valmistamaan sähköalaa yhdentyviin pohjoismaisin 
ja eurooppalaisiin markkinoihin. 

Tavoitteeksi ei sen sijaan ole omaksuttu valtiollisessa ja kunnallisessa omistuk-
sessa olevien sähköalan yritysten yksityistämistä. Uudistus on omistuksellisesti 

40 Suomen 2,8 miljoonasta sähkönkäyttäjästä sähkönhankinnan kilpailuttamismahdollisuuden ar-
vioitiin saaneen ensimmäisessä vaiheessa 1 500 –2 000 sähkönkäyttäjää ja toisessa vaiheessa 
25 000–30 000 sähkömarkkinoiden osapuolta. Kotitaloudet pääsivät kilpailuttamaan hankintansa 
1.9.1998 ja 1.11.1998 lukien. Nykyisin käytännössä lähes kaikilla sähkönkäyttäjillä on mahdolli-
suus kilpailuttaa sähkönhankintansa. 
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neutraali. Lainsäädännön seurauksena on kuitenkin ollut, että valtio ja monet kun-
taomistajat ovat sittemmin päättäneet sähköyritystensä myynnistä tai yksityistä-
misestä.

Sähkömarkkinoiden avaamiskehitys haluttiin käyntiin, vaikka kaikki markkinade-
sign ei ollut valmiina. Markkinoiden kehitys onkin ohjannut merkittävällä tavalla 
markkinoiden pelisääntöjen kehittämistä. 

Lakiin on tehty seuraavat lainmuutokset:

-  sähkönhinnan ja sähkökauppojen selvittämisen kilpailuperiaatteita koskenut 
muutos (HE 227/1997 vp, laki 332/1998, voimaan 1.9.1998). 

-  sähkömarkkinoiden kuluttajansuojaa koskenut muutos (HE 162/1998 vp, laki 
466/1999, voimaan 1.9.1999)

-  sähkönkäyttäjien aseman parantamiseen tähdännyt muutos, jolla helpotettiin 
sähkönmyyjien vaihtamista, avattiin kiinteistöverkon kautta sähkönsä ostajil-
le mahdollisuus kilpailuttamiseen sekä säädettiin sähkökatkojen korvauksista 
(HE 218/2002 vp, laki 444/2004, voimaan 1.9.2003)

-  uusiutuvan ja hajautetun tuotannon verkkoonpääsyn edistämiseen tähdännyt 
lainmuutos, jolla muutettiin tuotannon ja kulutuksen välistä kustannustenja-
koa verkkotariffeissa (HE 95/2003 vp, laki 1130/2003, voimaan 1.1.2004)

-  laaja erityisesti sähkön sisämarkkinadirektiiviin perustunut uudistus (HE 
127/2004, laki 1172/2004, voimaan 27.12.2004).39 

Pohjoismaiden ministerineuvoston puitteissa tapahtuvalla pohjoismaisella yhteis-
työllä on tärkeä ja konkreettinen merkitys sähkömarkkinalainsäädännön kehittä-
misessä. Sähkömarkkinoiden avaamiseen on liittynyt pyrkimys yhteisten pohjois-
maisten sähkömarkkinoiden luomiseen. Tässä tavoitteessa on onnistettu siten, 
että nykyisin pohjoismaisia sähkön yhteismarkkinoita voidaan pitää maailmanlaa-
juisestikin edistyneimpinä sähkömarkkinoina ja niistä on muodostunut esikuva EY:n 
sähkön sisämarkkinoiden kehittämiselle. 

Kauppa- ja teollisuusministeriön vastaukseen liittyy kattava kuvaus sähkömarkki-
nalainsäädännön valmistelusta. Kuvaus on aikanaan annettu talousvaliokunnalle 
vastauksena tuolloin esitettyyn valmisteluun kohdistuneeseen arvosteluun.
39 Lakiuudistukseen sisältyi verkkomonopolin valvonnan  uudistaminen (osittain ennakollinen hinnoit-

telun valvonta), sähköliiketoimintojen eriyttäminen (mm. oikeudellinen eriyttäminen 1/3 sähköver-
kosta), paikallisen sähkönmyyjän toimitusvelvollisuuden rajaaminen pienempiin sähkönkäyttäjiin, 
edellytysten luominen markkinahintaisten sähkötarjousten tehokkaalle julkistamiselle pienkäyttä-
jiä varten, sähkön toimitusvarmuuden seuranta ja parantaminen, liittymisjohtojen rakentamisen 
helpottaminen tuottajille ja suurille käyttäjille sekä uuden perustuslain edellyttämät muutokset.
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2. Muutokset viranomaistoiminnassa

Uudella lailla perustettiin kokonaan uusi viranomainen, Sähkömarkkinakeskus 
(nyttemmin Energiamarkkinavirasto). Viranomaisen alkuperäisenä tehtävänä oli 
monopoliksi jääneen verkkotoiminnan, erityisesti neutraalin verkkoonpääsyn ja 
hinnoittelun valvonta sekä kilpailun edistäminen sähkön myynnissä ja tuotannos-
sa. EY:n energialainsäädännön kehitys sekä kotimaiset soveltamiskokemukset 
ovat sittemmin lisänneet ja monipuolistaneet viraston tehtäviä. Kehitys näyttäisi 
olevan johtamassa energialan keskusviraston perustamiseen.

Keskeiset uudet tehtävät ovat olleet:

- sähkömarkkinaviranomainen vuodesta 1995
- sähköpörssin valvontatehtävä vuodesta 1996
-  maakaasumarkkinaviranomainen ja siihen liittyvä norminantovalta 

vuodesta 2000
- sähkön alkuperän valvonta vuodesta 2004
- päästökauppaviranomainen vuodesta 2004
-  rajat ylittävää sähkökauppaa koskevan EY:n asetuksen valvonta, sähkön toi-

mitusvarmuuden seuranta ja sähkömarkkinoihin liittyvä määräystenantovalta 
vuodesta 2004.

EY:n sähkön ja maakaasun sisämarkkinoiden kehittäminen ovat johtaneet kansal-
listen energiaregulaattoreiden aseman ja tehtävien virallistamiseen yhteisötasolla 
sekä Energiamarkkinaviraston laajamittaiseen toimintaan komission suojissa ta-
pahtuvassa EY-tason regulaattoriyhteistyössä (neuvoa-antava ERGEG-komitea). 

Viraston toimivalta rakentuu jälkikäteisvalvontaan. Toisen sähkö- ja maakaasu-
markkinadirektiivin antaminen on johtanut siihen, että virasto sai vuonna 2004 
etukäteisen toimivallan sähkön ja maakaasun siirtotariffi en laskuperusteiden ja 
myyntiehtojen sekä järjestelmävastuun piiriin kuuluvien ehtojen vahvistamisessa. 
Tähän vastaavaan etukäteisvalvontapainotukseen ovat olleet johtamassa myös 
kotimaiset kokemukset verkkohinnoittelun valvonnasta. Vuonna 2004 virastolle on 
annettu toimivalta siirtää voimalaitosten suunniteltuja huoltoseisokkeja talvikau-
den ulkopuolelle, jos sähköntarjontatilanne kiristyy kriittiseksi. 

Laissa säädetään järjestelmävastuusta eli siirtojärjestelmäoperaattorille kuuluvas-
ta tehtävästä huolehtia sähkö- ja maakaasujärjestelmän toimintavarmuudesta ja 
kehittämisestä. Järjestelmävastaavalla on oikeus asettaa toimijoille järjestelmän 
ja verkkojen käyttöön liittyviä ehtoja. Perustuslakivaliokunta on pitänyt tätä teh-
tävää julkisena hallintotehtävänä. Sittemmin järjestelmävastaavalle on säädetty 
viranomaistehtävä myös sähkön alkuperäoikeuden myöntäjänä.
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Perusoikeussääntely on vaikuttanut voimakkaasti lainsäädännön kehittämiseen. 
Kysymykset ovat liittyneet omaisuuden suojaan (liittämis-, siirto- ja kehittämis-
velvollisuudet, uusien säännösten soveltaminen voimassa oleviin sopimuksiin), 
elinkeinovapauteen (toimiluvat) sekä kotirauhan suojaan (tarkastusvaltuudet). 
Perusoikeussääntely ei ole ollut esteenä sääntelylle, mutta sisältöön se on vaikut-
tanut merkittävästi muun ohella velvoitteiden ja toimivaltuuksien rajaamisessa.

Rikosoikeudellisten sanktioiden merkitys on vähäinen. Luvaton verkkotoiminnan 
harjoittaminen ja luvaton verkon rakentaminen on kriminalisoitu. Rangaistavaksi 
on säädetty myös voimalaitoksen käyttörikkomus. Vuonna 2004 säädet-
tiin järjestelmävelvoitteisiin liittyvän salassapidon rikkominen rangaistavaksi. 
Voimalaitosrakentamisen lupajärjestelmän rippeiden poistamisella luovuttiin sa-
malla ko. järjestelmän rikosoikeudellisista sanktioista. 

Energiamarkkinaviraston toimivaltuuksia on vuonna 2004 täydennetty jälkikä-
teisten valvontakeinojen osalta. Energiamarkkinavirastolle on säädetty toimivalta 
määrätä korjaavien toimenpiteiden sisältö. Verkkohinnoittelun valvonta muutet-
tiin valvontajaksoon perustavaksi etukäteisvalvonnaksi, johon säädettiin yhdistet-
täväksi valvontajakson lopussa tehtävä hinnoittelun lainmukaisuuden valvonta. 
Energiamarkkinavirastolle annettiin toimivalta määrätä mahdollinen verkonhalti-
jan perimä ylituotto palautettavaksi hinnoittelun kautta asiakkaille.42  

Sähkömarkkinoiden avaamiskehitys on merkinnyt omavalvonnasta luopumista. 
Valtiojohtoisen sähköhuollon suunnittelujärjestelmän tilalle on tullut markkinapoh-
jainen järjestelmä, jossa viranomaiset vastaavat valvonnasta. Sähköntuottajien 
sopimuspohjainen yhteiskäyttöjärjestelmä purettiin Kilpailuviraston vaatimukses-
ta jo vuonna 1993. Yhteiskäyttöinen järjestelmä on korvattu pääosin markkina-
pohjaisilla ratkaisuilla, mutta niitä on ollut välttämätöntä täydentää järjestelmä-
vastuuta ja toimitusvarmuuden varmistamiseksi säädettyjä viranomaisvaltuuksia 
koskevilla säännöksillä.

3. Yleis- ja erityislainsäädännön suhde

Suhteita yleislainsäädäntöön voidaan nähdä ainakin seuraavissa relaatioissa: 
1) suhde kilpailunrajoituslainsäädäntöön; 2) suhde kuluttajansuojalainsäädän-
töön; 3) suhde hallintomenettelyn yleisperiaatteisiin sekä 4) suhde hallintolain-
käytön yleisperiaatteisiin.

Sähkömarkkinalainsäädäntö on alun perinkin mielletty kilpailulainsäädännöstä 
poikkeavaksi erityislainsäädännöksi. Verkkojen avaaminen kilpailulle edellytti tek-

42 Palautettavaan tuottoon on lisättävä korko, jos verkkotoiminnan tuotto on ylittänyt säännellyn 
määrän vähintään 5 prosentilla. 
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nisen ympäristön vuoksi kilpailunrajoituslain mahdollistamia keinoja yksityiskoh-
taisemman ja suunnatumman keinovalikoiman käyttöön ottamista (mm. liittämis-, 
siirto- ja kehittämisvelvoitteet). Sähkön luonne tuotteena, jota ei voida varastoida, 
on myös vaikuttanut erityislainsäädännön antamistarpeeseen.

Markkinoiden kehittymisen myötä ero yleiseen kilpailulainsäädäntöön on koko 
ajan kasvanut. Verkkomonopolin valvonnassa kilpailunrajoituslakiin perustuva val-
vontamalli on osoittautunut valvottavien kannalta vaikeasti ennakoitavaksi sekä 
valvottavien asiakkaiden näkökulmasta tehottomaksi. Näistä syistä ja erityisesti 
sähkön sisämarkkinadirektiivin vuoksi on siirrytty osittain etukäteiseen verkko-
sääntelyyn. Erilaisista ohjausmekanismeista huolimatta lainsäädäntöjen voidaan 
silti katsoa pohjautuvan yhdensuuntaisille tavoitteille.

Kuluttajien ja pienkäyttäjien sähkösopimusten yleiset ehdot vahvistettiin kauppa- 
ja teollisuusministeriön normipäätöksellä jo sähkölain voimassa ollessa, mitä me-
nettelyä jatkettiin sähkömarkkinalainkin voimaantulon jälkeen. Sopimusehtojen 
vahvistamisesta luovuttiin vuonna 1999 voimaan tulleella lainmuutoksella, ja säh-
köyritykset saivat itse asettaa yleiset sopimusehtonsa. Samalla lakiin otettiin säh-
kösopimuksia koskevat vähimmäissäädökset, jotka sisältävät kuluttajansuojalakia 
täydentävän, sähkösopimusten erityispiirteet huomioon ottavan, erityissäännös-
tönsä.43 

Hallintolaista poiketaan lähinnä siltä osin, että lakiin sisältyy erityissäännökset vi-
rastolle tehtävien tutkimuspyyntöjen käsittelystä. Tutkimuspyyntöjen käsittelylle on 
asetettu tiukat määräajat. Säännökset perustuvat sähkön sisämarkkinadirektiiviin.

Muutoksenhaussa on ollut aikaisemmin erityispiirteenä yksiportainen muutok-
senhaku korkeimpaan hallinto-oikeuteen käsittelyn nopeuden turvaamiseksi. 
Vuonna 2004 on siirrytty kaksiportaiseen muutoksenhakuun. Pääsääntönä on 
normaali hallintolainkäyttölain mukainen muutoksenhaku. Keskeisissä asiaryh-
missä muutoksenhaku on ensi vaiheessa ohjattu markkinaoikeuteen asioiden 
kilpailuoikeudellisen luonteen vuoksi. Energiamarkkinavirastolle on erikseen sää-
detty jatkomuutoksenhakuoikeus yleistä etua valvovana viranomaisena. Eräistä 
Energiamarkkinaviraston päätöksistä tulee mahdollistaa päätösten täytäntöönpa-
no muutoksenhausta huolimatta. Tämä perustuu edellä tarkoitettuun direktiiviin. 

4. Sopeutuminen muuhun lainsäädäntökehitykseen

Lain uudistukset on toteutettu vanhaa säännöstä täydentämällä ja sitä muutta-
malla. Varsinaiseen kokonaisuudistukseen ei ole ollut tarvetta, sillä aikanaan luo-

43 Säännösten sisällyttäminen sähkömarkkinalakiin perustui eduskunnan lain käsittelyn yhteydessä 
hyväksymään ponteen. Sopimusehtoja koskevia säännöksiä on sittemmin täydennetty mm. vuo-
sien 2002–2003 myrskytuhojen korjaamisen viivästymisen aiheuttaman julkisen keskustelun joh-
dosta laaditulla sähköntoimituksen keskeytyskorvauksia koskevalla järjestelmällä. 
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dut peruspuitteet ovat osoittautuneet kestäviksi. Kauppa- ja teollisuusministeriös-
sä on ollut koko ajanjakson vireillä sähkömarkkinalainsäädäntöön liittyviä lainsää-
däntöhankkeita, jotka on viety eteenpäin sopivissa yhteyksissä. Osa hankkeista 
on toteutettu hyvinkin nopealla aikataululla, osa puolestaan muissa sopivissa yh-
teyksissä. Viimeisintä 2004 uudistusta voidaan pitää kokoluokaltaan lähes tulkoon 
lainsäädännön kokonaisuudistuksena.

Keskeisimmät syyt säädösmuutoksiin ovat olleet:

-  markkinoilta tai joltakin markkinaosapuolten ryhmältä usein julkisuuden 
tai valvontaviranomaisten kautta tullut paine (esimerkiksi lait 332/1998, 
444/2003 ja 1172/2004)44 

-  uuden direktiivin asettamat vaatimukset (esimerkiksi lait 1130/2003 ja 
1172/2004)45 

-  eduskunnan tai ministerin aloitteellisuus (lait 466/1999 ja 1172/2004 koskivat 
kuluttajasopimusehtojen sääntelyä ja tuottajien liittymisjohtojen rakentami-
sen helpottamista)

-  markkinadesigniin liittyvät ministeriön lainvalmistelusuunnitelmat (lait 
332/1998, 444/2003 ja 1172/2004 järjestelmävastuun sääntelyn kehittämi-
sestä; laki 444/2003 sähkön tuonnin ja viennin sääntelyn kehittämisestä; lait 
466/1999 ja 1172/2004 sääntelyn purun jatkamisesta). 

Lainsäädännön kehittämisen ominaispiirre ovat olleet erittäin voimakkaat etu-
ryhmien väliset ristiriidat, mikä on ollut työssä myös merkittävin vaikeus. Koko 
lainsäädäntö lähtee saavutettujen etujen purkamisesta. Sähköyhtiöiden asiakkaat 
ovat olleet hyötyjiä, mutta myös asiakaskunnassa on ollut voimakasta tyytymättö-
myyttä aikanaan valittuihin sääntelyratkaisuihin. 

Uudistuksia on hidastanut se, että sähköala on vuodesta 2000 lähtien pyrkinyt 
järjestelmällisesti vastustamaan muutoksia, joita ei ole toteutettu alan vaatimalla 
tavalla. Vastustuksen seurauksena yksi hallituksen esitys on rauennut eduskunta-
käsittelyn viivästyttyä vaalikauden päättymiseen saakka. Mainittu lakiesitys saatet-
tiin tosin voimaan suurelta osin samanlaisena seuraavan hankkeen yhteydessä. 

44 Lait sisälsivät seuraavia toimia: ulkopuolisten myyjien sähköntoimitukset jakeluverkkoihin, pien-
käyttäjien mahdollisuus kilpailuttaa sähkönostonsa, sähkökauppojen selvityksen pelisäännöt, jär-
jestelmävastaavan tasesähköyksikön organisaatiomalli.

45 Lait sisälsivät seuraavat toimet: uusiutuvan ja hajautetun tuotannon verkkoonpääsyn edistämi-
nen, verkkomonopolin ennakolliseen valvontaan siirtyminen, sähköverkkotoiminnan oikeudellinen 
ja toiminnallinen eriyttäminen, sähkön toimitusvarmuuden seuranta ja parantaminen.
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5. Yhteisön oikeuden vaikutus

Yhteisön lainsäädäntö on vaikuttanut merkittävästi. Vaikutuksen voidaan enna-
koida lisääntyvän tulevaisuudessa. EY:n tavoitteena on luoda yhteisön laajuiset 
sähkön sisämarkkinat. Yhteisön lainsäädännön vaikutus kasvaa, koska yhteisön 
energiapolitiikalla on kasvavaa merkitystä. Samaan suuntana vaikuttaa ilmastopo-
litiikan merkityksen kasvu. 

Sähkön sisämarkkinadirektiivi (96/92/EY) annettiin vuonna 1996. Sähkömarkkinalaki 
on aikoinaan ennakollisesti valmisteltu direktiivi huomioon ottaen, joten direktii-
vin hyväksyminen ei sinällään edellyttänyt käytännössä lainmuutoksia. Sen sijaan 
vuonna 2003 annettu toinen sähkön sisämarkkinadirektiivi (2003/54/EY) sekä 
siihen liittyen annettu rajat ylittävää sähkökauppaa koskeva EY:n asetus (N:o 
1228/2003, ns. CBT-asetus) edellyttivät kansalliseen lakiin merkittäviä sisällöllisiä 
muutoksia (mm. verkkomonopolin ennakolliseen valvontaan siirtyminen, sähkö-
verkkotoiminnan oikeudellinen ja toiminnallinen eriyttäminen, sähkön toimitus-
varmuuden seuranta ja parantaminen). Osaa muutoksia oli kuitenkin valmisteltu 
myös kotimaisista näkökohdista käsin, joten voidaan olettaa, että osa muutoksista 
olisi joka tapauksessa toteutettu myös ilman direktiivin vaikutusta. CBT-asetuk-
seen perustuvat harmonisointivaltuudet ja niiden täytäntöönpanoa varten luotu 
komitologiaprosessi tulevat osaltaan muuttamaan verkkotoiminnan toimintapuit-
teita jatkossa. 

Uusiutuvien energialähteiden edistämistä koskeva ns. RES-E -direktiivi (2001/77/
EY) on myös vaikuttanut sähkömarkkinoiden sääntelyjärjestelmään. 

Yhteisön oikeuden vaikutus on ulottunut sekä menettelyyn että aineellisiin ky-
symyksiin. Yhteisön lainsäädännön sisällyttäminen on vaikuttanut myös säänte-
lytekniikkaan. Direktiivien yksityiskohtaisuuden vuoksi lainsäädännön selkeyden 
ylläpitäminen on haasteellisempaa. Joustavien yleissäännösten sijasta on jouduttu 
turvautumaan kasuistiseen luettelotekniikkaan (tähän suuntaan vaikuttaa tosin 
myös perustuslaki ja lainsäädännön luonne kilpailunrajoituslakia täydentävänä 
erityislakina). Myös uusien normistojen kytkeminen suomalaisen oikeusjärjestyk-
sen osaksi on ollut välillä vaikeaa. Yhteisön lainsäädäntö on edellyttänyt säänte-
lemään jossain määrin myös sellaisia asioita, jotka pohjoismaisessa sähkömarkki-
namallissa tai ylipäätään suomalaisessa yhteiskunnassa on tähän asti onnistuttu 
pitämään sääntelyn ulkopuolella.  

6. Vaikutukset kilpailukykyyn ja hyvinvointiin

Suomella ei ole vientitarkoituksiin riittäviä kotimaisia primäärienergialähteitä. 
Sähköntuotanto perustuu valtaosaltaan tuontipolttoaineisiin. Tämän vuoksi säh-
kötoimiala on nähty energiapolitiikassa resurssitoimialana, jonka tehtävänä on 
tuottaa energiaintensiiviselle teollisuudelle ja muille kansantalouden sektoreille 
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sähköä kilpailukykyiseen hintaan hyvällä toimitusvarmuudella ympäristötavoitteet 
huomioon ottaen. Tämän tavoiteasetannan vuoksi kansallinen kilpailukyky ja kan-
salaisten hyvinvointi ovat olleet keskeisiä sähkömarkkinalainsäädännön valmiste-
lun tavoitteita.  

Uudistuksilla on pyritty vähentämään kilpailun esteitä ja poistamaan tarpeetonta 
sääntelyä. Kilpailun edistämisen ja sääntelyn purun uskotaan edesauttavan voi-
mavarojen tehokasta käyttöä ja tuovan sitä kautta kustannussäästöjä sekä säh-
kön käyttäjille että kansantaloudelle. 

Kilpailukyky- ja hyvinvointitavoitteet ovat olleet lähes poikkeuksetta esillä kaikissa 
sektorin lainsäädäntöhankkeissa. Ne ovat vaikuttaneet siten, että valitut ratkaisut 
ovat vaikeissa eturistiriitatilanteissa painottuneet useimmiten enemmän sähkön-
käyttäjien etujen huomioon ottamiseen kuin sähköyhtiöiden ja niiden omistajien 
etujen huomioimiseen. Tämä selittää osaltaan sähköalan voimakasta vastustusta. 

Valmistelussa on silti pyritty kiinnittämään huomiota toiminnanharjoittajien vel-
voitteiden oikeasuhteisuuteen sekä hallinnolliseen taakkaan. Tällaisia tapoja ovat 
olleet esimerkiksi seuraavat:

-  vaihtoehtoisista toimintatavoista on valittu sellaisia, joiden kustannukset, hal-
linnolliset rasitukset yms. ovat olleet toiminnanharjoittajille mahdollisimman 
pienet

-  kustannuksia tai hallinnollista rasitusta aiheuttavien velvoitteiden ulkopuolelle 
on jätetty osa toimijoista, joille velvoitteet olisivat kohtuuttomia saavutetta-
viin hyötyihin nähden

-  hallinto ja hallinnolliset menettelyt on pyritty pitämään mahdollisimman ke-
vyinä

- siirtymäaikojen asettaminen

-  vanhojen sopimusjärjestelyjen sekä vanhojen teknisten ratkaisujen ja mah-
dollisesti jo toteutettujen investointien rajaaminen uudistusten ulkopuolelle

-  ei ole lähdetty vaatimaan esimerkiksi sähköyhtiöiden pilkkomista pienemmäk-
si, vaan pidetty tärkeänä, että tuottajat ovat kilpailukykyisiä myös rajat ylittä-
villä markkinoilla
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3.3.23 Työaikalainsäädäntö (TM)

1. Yleiset kehitystekijät

Työaikalainsäädäntö uudistettiin kokonaisuudessaan vuonna 1996. 
Työaikalainsäädäntöön kuuluu myös vuosilomalainsäädäntö, joka uudistettiin ko-
konaisuudessaan vuonna 2005. 

Työaikasuojelua koskevassa lainsäädännössä tapahtuneet painopistemuutokset 
voidaan pelkistää toisaalta lakien soveltamisalaa koskeviin muutoksiin ja toisaalta 
lain pakottavuutta ja toisin sopimista koskeviin muutoksiin.

Sekä työaikalain että vuosilomalain soveltamisala on yleinen. Lakeja sovelletaan 
työsuhteisiin työntekijöihin, valtion virkamiehiin, kunnallisiin viranhaltijoihin sekä 
seurakuntien viranhaltijoihin. Lakeja valmisteltaessa todettiin, että työ- ja virka-
suhteet olivat lähentyneet siinä määrin toisiaan, että työntekijöiden ja virkamies-
ten työajasta ja vuosilomasta voidaan säätää yhteisellä lailla. Kummassakin laissa 
on hyvin vähän vain virkamiehiä koskevia erityissäännöksiä, joiden perusteena on 
julkisen vallan käyttöön liittyvät erityispiirteet.

Työaikalaki ja vuosilomalaki ovat osa perustuslain 18 §:ssä tarkoitettua työsuo-
jelua. Tämän vuoksi työaikalainsäädäntö on lähtökohdiltaan pakottavaa lainsää-
däntöä, mutta sekä työaikalaki että vuosilomalaki antavat työmarkkinaosapuolille 
mahdollisuuden alakohtaisten tarpeiden huomioon ottamiseen.

Ns. semidispositiivisten säännösten lisääntyminen työaikalainsäädännössä 
on merkinnyt työmarkkinajärjestöjen tunnustamista vastuullisiksi toimijoiksi. 
Valtakunnallisten toimijoiden välillä on katsottu vallitsevan riittävä sopimustasa-
paino, kun taas yksilötason sopimiselta tämän sopimustasapainon on – työsuh-
teen alistussuhteen vuoksi – katsottu edelleen puuttuvan. Tosin työehtosopimus-
järjestelmän sisällä myös paikallinen sopimustoiminta on mahdollista. Modernille 
työehtojen asetannalle onkin tyypillistä, että valtakunnallisilla työehtosopimuksilla 
sopimusoikeutta delegoidaan työpaikkatasolle, jossa on mahdollisuus tehdä toi-
minnan ja henkilöstön kannalta tarkoituksenmukaisia ratkaisuja. Tällöin myös työ-
paikkakohtaiset sopimukset tehdään työehtosopimuksissa sovitun neuvottelu- ja 
sopimusjärjestelmän mukaisesti ja sopimuksiin sovelletaan työehtosopimuslain 
(tai virkaehtosopimuslain) säännöksiä laissa säädettyine sanktioineen.

Työ- ja virkaehtosopimuksella sovittavien asioiden ala on vuosien varrella laajentu-
nut. Työaikalaissa säädetyn sopimusvapauden ulkopuolelle jäävät ainoastaan lähin-
nä lisä- ja ylitöiden määritelmää, ylitöiden enimmäismäärää, hätätyötä, kanneaikaa 
ja työnantajan kirjanpitovelvollisuutta koskevat säännökset. Työaikalain mukaan 
työmarkkinaosapuolilla on sen sijaan oikeus sopia jopa työajaksi luettavasta ajasta.
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Vuoden 1996 työaikalain merkittävin avaus oli se, että myös yksittäiselle työnanta-
jalle annettiin oikeus sopia säännöllisen työajan järjestelyistä yrityskohtaisella työ-
ehtosopimuksella. Samalla säädettiin yleissitovaa työehtosopimusta noudattavan 
järjestäytymättömän työnantajan oikeudesta tehdä työehtosopimuksessa sovi-
tuissa rajoissa säännöllistä työaikaa koskeva paikallinen sopimus. Tämä yleissito-
vuuskenttään ulottuva oikeus tehdä yleissitovaan työehtosopimukseen perustuvia 
työpaikkakohtaisia ratkaisuja on edelleen ainoa laatuaan, sillä tällaista oikeutta ei 
ole työsopimuslaissa eikä vuosilomalaissa.

Vuoden 2001 työsopimuslain myötä yleissitovaa työehtosopimusta noudattavan 
työnantajan asema on selkiintynyt. Työsopimuslaissa tehdyt muutokset ovat vai-
kuttaneet suoraan myös työaikalain ja vuosilomalain asianomaisiin säännöksiin.

2. Muutokset viranomaistoiminnassa

Työaikalain ja vuosilomalain valvonta kuuluu edelleen työsuojeluviranomaisille. 
Työehtosopimusmääräysten valvonta kuuluu puolestaan työehtosopimukseen si-
dotuille tahoille.

Siltä osin kuin kysymys on yleissitovaan työehtosopimukseen perustuvien määrä-
ysten valvonnasta, tehtävä kuuluu sekä työsuojeluviranomaisille että asianomai-
sille työmarkkinajärjestöille. Työsopimuslain mukaan työsuojeluviranomaisten on 
valvontatehtävässään toimittava kiinteässä yhteistyössä niiden työntekijöiden ja 
työnantajien yhdistysten kanssa, joiden tekemien yleissitovien työehtosopimusten 
määräyksiä työnantajien on noudatettava.

Työsuojeluviranomaisten valvontakeinoista säädetään työaikalaissa, vuosiloma-
laissa ja parhaillaan uudistettavana olevassa työsuojelun valvontalaissa. Valvonta 
on sekä asiakas- että viranomaisaloitteista. Valvonta on sekä jälki- että ennakko-
valvontaa. Työaikasäännösten valvonta perustuu usein työaika- ja vuosilomakir-
janpidon (jälkikäteiseen) tarkastamiseen.

Rikosoikeudellinen sääntely perustuu rikoslain työrikoslukuun. Työaika- ja vuosilo-
malaissa säädetään rikkomuksista.

3. Yleis- ja erityislainsäädännön suhde

Työoikeudellisessa lainsäädännössä yleisenä kehityksen on ollut sääntelyn pai-
nottuminen yleisiin normeihin. Vuoden 1996 työaikalaissa yhdistettiin eri alojen 
työaikalait yhdeksi yleislaiksi.46 

46 Lain säätämisen yhteydessä kumottiin vanhan työaikalain lisäksi kauppaliikkeiden ja toimistojen 
työaikalaki, talonmiesten työaikalaki, maatalouden työaikalaki ja leipomotyöaikalaki (lukuun otta-
matta yhtä yhä voimassa olevaa pykälää). 
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Uudenkin lain mukaan asetuksella voidaan rajata lain soveltamisalan ulkopuolelle 
virkamiehen ja viranhaltijan työ, jossa toiminnan erityispiirteiden vuoksi työajan 
pituutta ei voida määritellä ennalta tai joissa virkamiehet ja viranhaltijat itse voivat 
päättää työajan pituudesta.47  

4. Sopeutuminen muuhun lainsäädäntökehitykseen

Perusoikeusuudistus ja uusi perustuslaki ovat vaikuttaneet työoikeudelliseen lain-
säädäntöön yleisemminkin kuin vain työaikasääntelyyn. Perustuslain 80 §:n vai-
kutusta on pohdittu erityisesti työmarkkinajärjestöjen sopimuskompetenssin nä-
kökulmasta. Lopputuloksena on ollut, että työaikasuojelu on osa perusoikeuksissa 
turvattua työvoiman suojelua, jonka perussäännöt tulee olla laissa.48 

Perustuslain vaatimukset näkyvät myös säännösten yksityiskohtaisuudessa. 
Säännökset ovat vaikuttaneet lisäksi myös kanneoikeutta koskevaan sääntelyyn. 
Perusoikeusuudistuksen myötä kanneoikeudesta ei ole voinut enää sopia työehto-
sopimuksella työntekijän etua heikentäen.

Toimintaympäristön muutoksista on otettu huomioon erityisesti tuotantoraken-
teen muutokset, jotka korostavat paikallistason joustavien ja yksilöllisten ratkai-
sujen tarvetta. Näiden tarpeiden kokonaisuus on moniulotteinen, koska entistä 
tietointensiivisemmässä luovan talouden ympäristössä myös levon ja perhe-elä-
män tarpeet korostuvat entistä enemmän. Yhteensovitus säädöstasolla ei välttä-
mättä ole helppoa, koska joustavuuden vastapainona on helposti turvattomuutta 
ja suojan puutetta. 

Toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset heijastuvat myös lainsäädännön 
valmisteluun muutoinkin kolmikantayhteistyön kautta.

5. Yhteisön oikeuden vaikutus

Vuoden 1996 työaikalakia säädettäessä lähtökohtana oli EU:n työaikadirektiivin 
toimeenpano. Työaikadirektiivin säännökset lepoajoista ja enimmäistyöajoista on 
otettu kansallisen lainsäädännön lähtökohdiksi. Tältä osin sääntelyn yksityiskoh-
tainen sisältö on muotoutunut yhteisön oikeudessa.

Vuoden 2005 vuosilomalakia valmisteltaessa työaikadirektiivin 7 artiklan vuosilo-
maa koskevalla säännöksellä (ja sitä koskevalla oikeuskäytännöllä) oli ratkaiseva 

47 Tällaisia asetuksia ovat valtion virkamiesten työaika-asetus ja Suomen evankelis-luterilaisen kirkon 
työaika-asetus. Merenkulkijoiden työajasta ja vuosilomasta säädetään erikseen. 

48 Vaikka perustuslain 80 §:ssä ei oteta kantaa lailla säätämisen ja työehtosopimuksilla normeeraami-
sen rajanvetoon, perustuslakivaliokunta on todennut muun muassa, että virkamiesten vuosilomis-
ta on säädettävä lailla ja että asiaa ei voida jättää pelkästään sovittavaksi virkaehtosopimuksilla. 
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merkitys ansaintajärjestelmän ulkopuolelle jäävien ”lomaoikeuksien” järjestämi-
sessä (oikeus lomaa vastaavaan vapaaseen). Vuosilomalaissa on lisäksi otettu 
huomioon määräaikaista työtä ja osa-aikatyötä koskevat direktiivit (ns. syrjimät-
tömyyden periaate), samanpalkkaisuusdirektiivi, raskaussuojeludirektiivi ja van-
hempainlomadirektiivi. Direktiiveillä on ollut suora vaikutus Suomessa säädettyyn 
lainsäädäntöön.

Kokonaisuudistuksessa yhteisön oikeus on voitu ottaa huomioon suomalaista 
sääntelyperinnettä kunnioittaen. Järjestelmään ei ole tarvinnut viedä keinotekoi-
sia uusia palikoita, vaan velvoitteet on istutettu uusiin rakenteisiin.

6. Vaikutus kilpailukykyyn ja hyvinvointiin

Työoikeudellisessa lainsäädännössä johtava periaate on edelleenkin työntekijän 
suojeluperiaate. Yritysten henkilöstön suojaaminen on mahdollista, jos saman-
aikaisesti huolehditaan samalla yritysten kilpailukyvystä ja toimintaympäristöstä. 
Työlainsäädännössä ja sosiaaliturvalainsäädännössä on rakennettava turvaverkot, 
mutta samalla on huolehdittava riittävän joustavilla normeilla siitä, että ala- ja yri-
tyskohtaiset tarpeet tulevat otetuiksi huomioon.

Ala- ja yrityskohtaisten tarpeiden huomioon ottaminen on tapahtunut pitkälti työ-
markkinajärjestöjen sopimustoiminnalle sijaa antamalla. Sopimustoiminnan ase-
man tunnustaminen on toisaalta edellyttänyt työntekijöiden edustajien asemaa 
koskevien säännösten kirjoittamista ja toisaalta yleissitovuusjärjestelmän luomis-
ta vähimmäistyöehtojärjestelmänä. Voidaan sanoa, että työmarkkinajärjestöjen 
sopimustoiminta ja kolmikantainen lainsäädännön valmistelu luovat edellytyksiä 
sekä kilpailukyvyn että hyvinvoinnin huomioon ottamiselle. 

Yhä useammassa valtakunnallisessa työehtosopimuksessa mahdollistetaan pai-
kalliset/yrityskohtaiset järjestelyt. Tällöin paikallisella tasolla tehtyjä sopimuksia 
sovelletaan osana työehtosopimusta.

Tulevaisuudessa toimintaympäristön haasteita voi syntyä kansainvälisen työnjaon 
muutoksista, yritysten verkottumisesta ja tytäryhtiötaloudesta, teknologian kehi-
tyksestä, luovan talouden vaatimuksista, väestöön ikääntymisestä ja eläköitymi-
sestä. Lisäksi joudutaan ottamaan huomioon Suomea sitovat kansainväliset sopi-
mukset. Työlainsäädännön valmistelun erityispiirre tältäkin osin on tiivis yhteistyö 
työmarkkinaosapuolten kanssa. 

Toimintaa säädeltäessä joudutaan pohtimaan sitä, miltä osin lainsäädäntö on yli-
päätään oikea instrumentti ja miltä osin tärkeiksi koettuja asioita voitaisiin viedä 
eteenpäin muilla keinoin, kuten ohjelmaperusteisella toiminnalla (esimerkiksi työ-
elämän kehittämisohjelma). Niin ikään sopimustoiminnan rooli työsuhteen ehto-
jen ja työelämän pelisääntöjen asettajana tulee lähitulevaisuudessa arvioitavaksi.
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3.3.24 Työelämän tietosuoja (TM)

1. Yleiset kehitystekijät

Yksityisyyden suojaa työelämässä koskevan sääntelyn tavoitteet on ilmaistu työ-
ministeriön strategiassa, hallitusohjelmassa ja työmarkkinajärjestöjen välillä käy-
dyissä neuvotteluissa. Eduskunta on myötävaikuttanut lainsäädännön kehittä-
miseen edellyttämällä hyväksyessään ensimmäisen lain yksityisyyden suojasta 
työelämästä, että hallitus valmistelee yksityiskohtaisemmat säännökset huume-
testauksesta, sähköpostin suojasta ja kameravalvonnasta. Tämä tavoite kirjattiin 
sittemmin hallitusohjelmaan. 

Lait on valmisteltu työministeriön nimittämissä kolmikantaisissa työryhmissä, jois-
sa työmarkkinaosapuolten lisäksi ovat olleet edustettuina oikeusministeriö, tieto-
suojavaltuutetun toimisto, sosiaali- ja terveysministeriö ja liikenne- ja viestintä-
ministeriö. Nämä viimeksi mainitut osapuolet ovat edustaneet perusoikeuksien ja 
henkilötietojen käsittelyn, valvonta- ja terveydenhuoltolainsäädännön ja sähköi-
sen viestinnän tietosuojan asiantuntemusta.49 

Uusin laki yksityisyyden suojasta työelämässä (759/2004) tuli voimaan lokakuun 
alusta 2004. Lain ohella sovelletaan henkilötietolakia ja lakia sähköisen viestinnän 
tietosuojasta. Laki lienee laajin yksityisyyden suojaa ja henkilötietojen käsittelyä 
erityisesti työelämässä koskeva erityislaki Euroopassa. EU:ssa on valmisteltu asiaa 
koskevaa erityisdirektiiviä ja komission virkamiehet ovat olleet useaan otteeseen 
yhteydessä työministeriöön omaa ehdotustaan valmistellessaan.50  

Parhaillaan valmistellaan säännöksiä työnantajan edellytyksistä puhalluttaa työn-
tekijää tämän päihteettömyyden toteamiseksi. Oikeusministeriön luottotietolakia 
valmistellut toimikunta on lisäksi ehdottanut, että työministeriö valmistelisi sään-
nökset, millä edellytyksillä työnantajalla olisi oikeus käsitellä työntekijän luotto-
tietoja.

Työministeriön ohella erityisesti työmarkkinaosapuolet ovat pitäneet tarpeellise-
na säätää yleislainsäädäntöä tarkemmin työntekijän henkilötietojen käsittelystä. 
Samalla on osoittautunut välttämättömäksi sisällyttää lakiin myös menettelysään-
nöksiä. 

49 Valmistelun yhteydessä on kuultu asiantuntijoita sähköisen viestinnän ja kameravalvonnan teknii-
koista, mahdollisuuksista ja käytännöistä terveydenhuollossa ja sitä koskevasta lainsäädännöstä. 
Lisäksi on kuultu yksittäisiä työnantajien ja henkilöstön edustajia niin yksityiseltä kuin julkiseltakin 
sektorilta. Työryhmän ehdotuksista on järjestetty lisäksi laaja lausuntokierros. Valmistellut ehdo-
tukset ovat olleet yksimielisiä. 

50 Komissio edelleen harkitsee, annetaanko asiasta direktiivi, suositus vai tiedonanto. Suomalaisesta 
laista on oltu kiinnostuneita monissa Euroopan ulkopuolisissa maissa, kuten Israelissa ja 
Australiassa.
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2. Muutokset viranomaistoiminnassa

Työsuojeluviranomaiset valvovat myös yksityisyyden suojasta työelämäs-
sä annettua lakia. Valvonta on lähinnä asiakasaloitteista (ohjeet ja neuvot). 
Työsuojelutarkastuksissa voidaan kiinnittää huomiota esimerkiksi siihen, että ka-
meravalvonnasta tiedotetaan työpaikalla asianmukaisesti näkyvällä tavalla. 

Säännösten rikkominen on säädetty rangaistavaksi. Rangaistussäännökset on kir-
joitettu hyvin tarkkarajaisesti perusoikeussääntelyn vuoksi. 

Lain noudattamisessa on tärkeä merkitys työpaikan luottamushenkilöillä jo siitä 
syystä, että useat kysymykset on käsiteltävä yhteistoiminnassa henkilöstön edus-
tajien tai henkilöstön kanssa. Tavoitteena on ollut, että työpaikat itse pystyisivät 
paremmin selviytymään työntekijöiden henkilötietojen käsittelystä perusoikeudet 
toteuttavalla tavalla. 

3. Yleis- ja erityislainsäädännön suhde

Laki on erityislaki, joka ei sinällään puutu yleislakien periaatteisiin vaan lähinnä 
täsmentää niitä. Lakia valmisteltaessa pidettiin tarkoituksenmukaisena, että me-
nettelyllistä yleislainsäädäntöä ei sisällytetä lakiin. Tämän vuoksi laissa on viitta-
ussäännös henkilötietolakiin ja sähköisen viestinnän tietosuojalakiin. Esimerkiksi 
säännökset henkilötietojen tarkastusoikeudesta ja tietojen korjaamista koskevas-
ta menettelystä ovat vain henkilötietolaissa.

4. Sopeutuminen muuhun lainsäädäntökehitykseen

Lakia säädettäessä on jouduttu arvioimaan myös perustuslain takaamaa henkilö-
kohtaista koskemattomuutta, koska laissa käsitellään epäsuorasti myös työnanta-
jan oikeutta teettää tiettyjä testejä työntekijöillä. 

Perustuslain säännökset ovat vaikuttaneet merkittävällä tavalla uusien säännök-
sien sisältöön. 

5. Yhteisön oikeuden vaikutus

Henkilötietojen käsittelyä ja sähköistä viestintää koskevat direktiivit vaikuttivat 
säännöksiin epäsuorasti, sillä ko. direktiivit on Suomessa toteutettu yleislaeilla. 
Yhteisön lainsäädäntö määrittää kuitenkin ne periaatteet, joiden puitteissa myös 
erityislaki on toteuttava. Erityislain valmistelussa yksityiskohtaisuus ei sen sijaan 
ole ollut määräävä tekijä.
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6. Vaikutus kilpailukykyyn ja hyvinvointiin

Perusoikeussäännöksien rajoissa säännökset pyrittiin kirjoittamaan sisällöltään 
sellaisiksi, että velvoitteet olisivat mahdollisimman oikeasuhtaisia myös työnan-
tajille.51  
 

3.3.25 Työsuojelulainsäädäntö (STM)

1. Yleiset kehitystekijät

Työsuojelusäädökset valmistellaan kolmikantaisesti. Työsuojeluhallinnosta anne-
tun lain (16/1993) 2 §:n mukaan työsuojeluhallinnon tulee harjoittaa kiinteää yh-
teistoimintaa työnantajien ja työntekijöiden järjestöjen kanssa työsuojelun alalla. 
Kolmikantaperiaate perustuu Kansainvälisen työjärjestön (ILO) sopimuksiin (esi-
merkiksi sopimukset nro 144 ja 150).

Työsuojeluosastolla on erityinen säädösyksikkö, jonka tehtäviin kuuluu säädösval-
mistelu. 

Asioiden valmistelevaa käsittelyä varten on kaksi valtioneuvoston asettamaa neu-
vottelukuntaa. Molemmat neuvottelukunnat ovat kolmikantaisia. Niissä valmistel-
laan myös yhteisölainsäädännön valmistelussa tarvittavia aineellisia kysymyksiä 
koskevia kannanottoja, joiden perusteella Suomen kannanotot sitten valmistel-
laan EU-asioiden komitean toimielimissä.

Kemian työsuojeluneuvottelukunta (1214/1994) käsittelee valmistelevasti kemial-
liseen ja biologiseen työsuojeluun liittyvät säädökset. Muut työsuojelusäädökset 
käsittelee valmistelevasti työturvallisuussäännöksiä valmisteleva neuvottelukunta 
(1048/2003).  Viime vuosina on vakiintunut käytännöksi, että säädösyksikön pääl-
likkö on ollut työturvallisuussäännöksiä valmistelevan neuvottelukunnan puheen-
johtaja ja hänen sijaisensa kemian työsuojeluneuvottelukunnan puheenjohtaja. 
Neuvottelukuntien sihteereinä on ollut ministeriön virkamiehiä sekä joissakin ta-
pauksissa myös ministeriön alaisten laitosten asiantuntijoita.

Erityisistä syistä, yleensä vaikutuksiltaan merkittävimpien säädösten valmistelua 
varten, on asetettu toimikuntia tai aikaisemmin myös komiteoita. Myös ne ovat 
olleet kolmikantaisia.

51 Lain valmistelussa EK:n edustajat toivat esille erityisesti työnantajien näkökulmaa. Hallituksen esi-
tystä käsitellyt eduskunta kiristi jonkin verran säännösten työnantajavelvoitteita. 



183

Tarkastelujakson loppupuolella on uusittu kaikki keskeiset työsuojelua koskevat 
lait:

1. työturvallisuuslaki (738/2002)
2.  laki työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa 

(131/1973).52 
3. työterveyshuoltolaki (1383/2001)
4. laki nuorista työntekijöistä (998/1993)
5. työsopimuslaki (55/2001)

Uudessa työturvallisuuslaissa on fyysisten vaarojen ohella entistä enemmän 
otettu säätelyn piiriin ”pehmeämpiä” työsuojelukysymyksiä kuten työasennot, 
työliikkeet, työn kuormitustekijät, väkivallan uhka, häirintä ja yksintyöskentely. 
Lainsäädännön rakennetta on muutettu uuden perustuslain mukaiseksi siten, että 
uudessa lainsäädännössä on yksilöity ne asiat, joista voidaan antaa tarkempia 
säädöksiä.

Alempiasteiset säädökset perustuvat nykyisin lähes yksinomaan EU:n direktiivei-
hin. Aikaisemmin malleina oli käytetty Kansainvälisen työjärjestön (ILO) yleissopi-
muksia ja muiden pohjoismaiden lainsäädäntöä.

2. Muutokset viranomaistoiminnassa

Vuodelta 1971 alun perin peräisin oleva laki työsuojelun valvonnasta ja muutok-
senhausta työsuojeluasioissa on antanut työsuojeluviranomaisille hyvät puitteet 
säädösten noudattamisen valvonnalle. Valvonta on pääsääntöisesti ollut ennakko-
valvontaa. Näitä seikkoja ei ole tarkoitus muuttaa uudessa laissa.

Joitakin uusia alueita on säädetty työsuojeluviranomaisten valvottaviksi mm. ulko-
maalaislaissa (301/2004), yhdenvertaisuuslaissa (21/2004) ja laissa yksityisyyden 
suojasta työelämässä (759/2004).

3. Yleis- ja erityislainsäädännön suhde

Tämä ongelmanasettelu ei ole ollut työsuojelun osalta esillä.

4. Sopeutuminen muuhun lainsäädäntökehitykseen

Säädökset valmistellaan yhteistyössä työmarkkinajärjestöjen ja muiden ministeri-
öiden edustajien kanssa. Muiden hallinnonalojen toivomukset pyritään ottamaan 
valmistelussa huomioon. Ks. vastaus kohtaan 1.

52 Uusi lakiehdotus on parhaillaan eduskunnan käsiteltävänä.
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5. Yhteisön oikeuden vaikutus

Yksityiskohtaisempi lainsäädäntö perustuu nykyisin lähes yksinomaan EU:n di-
rektiiveihin. Aikaisemmin malleja haettiin mm. ILO:n yleissopimuksista ja muiden 
pohjoismaiden lainsäädännöstä.

Direktiivien myötä on yksityiskohtaisen säätelyn piiriin tullut uusia asioita, kuten 
biologiset tekijät, näyttöpäätetyö, raskaat nostot ja tärinä.

6. Vaikutus kilpailukykyyn ja hyvinvointiin

Periaatteessa koko työsuojelulainsäädäntö tähtää kansalaisten (työntekijöiden) 
hyvinvointiin. Yhteisölainsäädäntöön perustuvassa kansallisessa lainsäädännössä 
ei kansallista kilpailukykyä voida ottaa huomioon.

Toiminnanharjoittajille aiheutuvien velvoitteiden oikeasuhtaisuus ja hallinnollinen 
taakka otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon jo yhteisölainsäädäntöä val-
misteltaessa.

3.3.26 Työvoimapoliittinen lainsäädäntö (TM)

1. Yleiset  kehitystekijät

Työllisyyden hoitoa ja työvoimapalveluja koskeva lainsäädäntö uudistettiin koko-
naisuudessaan vuoden 2003 alusta voimaan tulleella julkisesta työvoimapalve-
lusta annetulla lailla (1295/2001). Samalla uudistettiin kokonaisuudessaan myös 
työttömyysturvalaki (1290/2002), joka valtioneuvoston työnjaossa kuuluu pääosin 
sosiaali- ja terveysministeriön hoidettavaksi. Työvoimapoliittiseen järjestelmään 
kuuluvat lisäksi työllistämis- ja muut tuet, jotka otettiin lakiin julkisesta työvoima-
palvelusta. Työttömien toimeentuloetuuksia koskevat säännökset kerättiin puoles-
taan työttömyysturvalakiin. Asioiden läheisen yhteyden vuoksi tässä jaksossa kä-
sitellään yhdessä työvoimapolitiikan, työvoimapalvelujen sekä tukien ja etuuksien 
sääntelyn kehitystä.

Työvoimapoliittisen lainsäädännön tavoitteena on turvata työmarkkinoi-
den toimivuutta. Sääntelyllä voidaan vaikuttaa pääosin työvoiman tarjontaan. 
Työnvälityksellä, työllistämistuilla ja muilla avustusmuodoilla voidaan vaikuttaa 
myös työvoiman kysyntään ja sen suuntautumiseen. Keskeiset kysyntään vaikut-
tavat ratkaisut tehdään yleisessä talouspolitiikassa.

Julkisia työvoimapalveluja koskeva laki määrittää yleisten työvoimapoliittisten 
tavoitteiden lisäksi neljä toimintalohkoa: työvälitystä, ammatillisen kehittymisen 
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palveluita, työllistymisen tukemista työllisyysmäärärahojen avulla sekä tukia, 
avustuksia ja etuuksia toimenpiteisiin osallistuvan toimeentulon turvaamiseksi. 
Taloudelliset suhdanteet ja työelämässä tapahtuneet muutokset ovat johtaneet 
lohkojen välisiin ja lohkojen sisäisiin muutoksiin.

Viime vuosikymmenen alussa massatyöttömyys johti eri järjestelmien ehtojen no-
peatahtisiin muutoksiin, joista mittavampia olivat ns. säästölait. Aluksi järjestel-
män ehtojen muutokset tapahtuivat kullakin hallinnonalalla erikseen. Keskeinen 
kehityslinja on ollut työvoimapolitiikan ja muiden järjestelmien yhteyksien koros-
tuminen. Taloudellisen laman myötä työttömyyteen liittyvät ongelmat, erityises-
ti syrjäytyminen, korostuivat. Lainsäädännössä tämä johti työvoimapalvelujen ja 
taloudellisten tukien ja etuuksien keskinäisten yhteyksien ja heijastusvaikutusten 
korostamiseen. Vaikeassa työllisyystilanteessa tuli samoin uusia järjestelmiä, jois-
ta sinänsä säädettiin jonkin muun hallinnonalan kuin työhallinnon erityislainsää-
dännöllä, mutta joiden toimeenpanossa julkinen työvoimapalvelu oli keskeisessä 
asemassa (esimerkiksi laki kuntouttavasta työtoiminnasta sekä omaehtoisen opis-
kelun eri tukijärjestelmät).

Sääntelyn painopiste muuttui 1990-luvun loppupuolella työvoiman kysynnän lisään-
tyessä ja varauduttaessa työvoiman ikärakenteen muutokseen. Lainsäädännössä 
keskeiseksi kysymykseksi tuli työttömien työnhakijoiden omatoimisen työnhaun 
vahvistaminen kautta linjan. Lainsäädännössä (vuoden 1998 alussa voimaan tul-
lut työvoimapolitiikan uudistusta koskeva lainsäädäntö) määriteltiin julkisen työ-
voimapalvelun ja työnhakijan oikeudet ja velvollisuudet entistä kattavammin. 
Pelkistettynä määrittelyssä oli kysymys perustuslain 18 §:n 2 momentin ja 19 §:n 
1 momentin suhteista, toisin sanoen siitä, millaisia vastasuorituksia esimerkiksi 
omatoimisena työnhakuna ja osallistumisena erilaisiin  aktiiviohjelmiin työttömältä 
voidaan edellyttää suhteessa oikeuteen saada taloudellista turvaa työttömyyden 
varalta. Omatoimisen työnhaun tukemiseksi luotiin yksilölliset työnhakusuunnitel-
mat, jotka oikeudelliselta luonteeltaan ovat ns. hyvinvointisopimuksia.

Lainsäädäntöratkaisut ovat muuttuneet entistä kokonaisvaltaisemmiksi ja poikki-
hallinnollisemmiksi. Käytännössä kaikissa uudistuksissa on muutettu julkisen työ-
voimapalvelun palveluprosessien lisäksi ainakin  etuuksien tai eläkkeiden saamise-
dellytyksiä sekä aktiiviohjelmia. Useissa tapauksissa lainsäädäntökokonaisuuteen 
liittyy myös verotusta koskevia tai työ-/virkaehtosopimuksin sovittuja muutoksia.

Työvoimapoliittisen lainsäädännön ja erityisesti työttömyysturvaa koskevan lain-
säädännön valmistelu on perinteisesti tapahtunut kolmikantaisesti. Korkea työt-
tömyys sekä nyttemmin taloudellisen kasvun edellytykseksi nouseva työvoi-
man riittävyys ovat lisänneet työllisyyteen liittyvien kysymysten yhteiskunnallis-
ta painoarvoa. Tällöin valmistelun kolmikantaisuus on entisestään vahvistunut. 
Tulopoliittisissa ratkaisuissa on sovittu varsin mittavista palvelu- ja etuusjärjes-
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telmiin tehdyistä muutoksista. Esimerkkinä tällaisesta mainittakoon 1.7.2005 voi-
maan tullut työllistymisen ja muutosturvan toimintamalli.

Tulevaisuuden lainsäädännössä joudutaan ottamaan huomioon toimintaympäris-
tön haasteet (ns. megatrendit). Yleisiä kehityskulkuja ovat kansainvälisen työn-
jaon muutokset, yritysten verkottuminen sekä teknologian kehitys. Keskeisin jul-
kisen työvoimapalvelun kansallinen haaste on työvoiman ikärakenteen muutos. 
Tämä työmarkkinoiden sukupolvenvaihdoksen hoitaminen niin, että turvataan 
osaavan työvoiman saatavuus, nykyistä selkeästi korkeampi työllisyysaste ja sitä 
kautta kansantalouden kestävyys, tulee olemaan keskeinen tekijä usealla lain-
säädäntölohkolla lähivuosina. Tavoitteiden toteutumisessa joudutaan arvioimaan 
eri ohjauskeinojen keskinäisiä hyötyjä ja haittoja. Ilmeistä on, että perustuslaissa 
asetetun lailla säätämisen vaatimuksen rajoissa ilman säännöksiä toteuttavat oh-
jelmaperusteiset toimintamallit ja verkostoyhteistyö eri toimijoiden kesken tulevat 
lisääntymään.

2. Muutokset viranomaistoiminnassa

Julkisen työvoimapalvelun toimeenpano kuuluu työvoimaviranomaisil-
le. Etuuksiin liittyviä toimeenpanotehtäviä on lisäksi työttömyyskassoilla ja 
Kansaneläkelaitoksella. Siten periaatteessa kaikki lainsäädäntömuutokset vaikut-
tavat suoraan viranomaistoimintaan.

Paikallisena viranomaisena toimii työvoimatoimisto ja alueorganisaationa työvoi-
ma- ja elinkeinokeskuksen työvoimaosasto. Tehtävänjaossa suhteessa yksityisiin 
toimijoihin ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Tehtäviä ei ole siirretty yk-
sityisille toimijoille eikä niitä perustuslakisidonnaisuuden vuoksi juuri voidakaan 
siirtää muille toimijoille. Sen sijaan työvoimatoimistojen mahdollisuuksia järjestää 
toimenpiteitä ostopalveluina on lisätty. Tämä koskee erityisesti koulutusta. Samoin 
yhteistyömahdollisuuksia yksityisten työvoimapalvelujen kanssa on lainsäädäntö-
tasolla täsmennetty ja parannettu. 

Työvoimatoimistojen ja paikallisten toimijoiden (kunta, KELA:n paikallistoimisto) 
yhteistyötä on tehostettu perustamalla yhteispalvelupisteitä ja nyttemmin työvoi-
man palvelukeskuksia. Ne toimivat verkosto-organisaationa eikä niistä ole lain-
säädäntöä.

3. Yleis- ja erityislainsäädännön suhde

Yleisenä kehityspiirteenä on ollut sääntelyn painottuminen yleislakeihin. Vuoden 
1994 työvoimapalvelulaissa yhdistettiin eri palvelut työvoimapoliittista aikuiskou-
lutusta lukuun ottamatta yhdeksi yleislaiksi. Vuoden 2003 alusta voimaan tulleen 
julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain keskeinen tarkoitus on ollut selkeyttää 
lainsäädäntöä rakenteellisesti ja kielellisesti. Laki on leimallisesti yleislaki.
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Rangaistus-, tietosuoja- ja valtionavustussäännösten osalta on pyritty siihen, että 
niitä on hallinnonalan lainsäädännössä mahdollisimman vähän ja että yleislain-
säädäntöä sovelletaan mahdollisimman laajasti. Työvoimapalvelulaissa ei ole eril-
liskriminalisointeja. Valtionavustuslain soveltamisen osalta on säädetty työllistä-
mistukia koskevia poikkeuksia vain työvoimapalvelulain 12 luvussa. Työhallinnon 
tietojärjestelmistä on sinänsä annettu erillinen laki. Muutoksenhausta on työvoi-
mapalvelulaissa omat säännöksensä, mutta ne vastaavat asiallisesti työllisyysmää-
rärahojen osalta valtionavustuslainsäädäntöä ja henkilölle maksettavien etuuksien 
osalta työttömyysturvalain muutoksenhakusäännöksiä.

Palvelujen ja toimenpiteiden osalta on säädetty vähäisiä poikkeuksia maahan-
muuttajille laissa maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden 
vastaanotosta. Työvoimapalvelulaissa poikkeuksista on säädetty lain 7 luvun ase-
tuksenantovaltuuksien nojalla. Poikkeukset koskevat lähinnä yhteensovitustilan-
teita, joissa työllistämistukea saava työnantaja saa rahoitusta myös veikkausvoit-
tovaroista tai Raha-automaattiyhdistykseltä.

Hallinnolliset sanktiot liittyvät oikeuteen saada työttömyysturvaa. Muut hallinnol-
liset sanktiot (ns. porttikielto työvoimatoimistoon) poistettiin henkilöasiakkailta jo 
vuoden 1994 työvoimapalvelulailla. Työnantaja-asiakkaan osalta julkiset työvoima-
palvelut tai osa niistä voidaan evätä, jos työnantajan ilmoittama työpaikka tai siihen 
liittyvä menettely on jossakin suhteessa lainvastainen tai epäsiveellinen tai työnan-
taja on aiemmin olennaisesti laiminlyönyt noudattaa työelämälainsäädäntöä.

4. Sopeutuminen muuhun lainsäädäntökehitykseen

Perusoikeusuudistus ja uusi perustuslaki ovat vaikuttaneet säännöksiin olennai-
sesti. Perustuslain 80 §:n vaatimus lailla säätämisestä ja perusoikeuksien keski-
näiset kytkökset ovat olleet erityisen merkittäviä.

Perustuslain 18 §:n 2 momentissa säädetään julkisen vallan velvollisuudesta huo-
lehtia työllisyydestä. Sinänsä lainkohta ei aseta erityisen korkeita sääntelyn täs-
mällisyyttä tai tarkkarajaisuutta eikä välttämättä edes säädöstasoa koskevia vaa-
timuksia. Perustuslain 18 §:n 3 momentin mukaan kuitenkin työllistymistä edis-
tävästä koulutuksesta säädetään lailla. Tällainen keskeinen koulutusjärjestelmä 
on työvoimapoliittinen aikuiskoulutus. Perustuslain 19 §:n 2 momentin mukaan 
jokaisella on muun muassa oikeus turvaan työttömyyden varalta siten kuin lailla 
säädetään. Oikeus saada työttömyysturvaa on ehdollistettu velvollisuutena ottaa 
vastaan työtä, hakea kokoaikatyötä ja osallistua tarjottuihin aktiiviohjelmiin. Lailla 
säätämisen vaatimus koskee siten myös työvoimapalveluja ja aktiiviohjelmia. 

Perustuslain vaatimukset näkyvät myös säännösten yksityiskohtaisuudessa. 
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Muutosten heijastusvaikutuksia on pystytty hallitsemaan toteuttamalla muutoksia 
suunnitelmallisesti aikaisempaa laajempina, usein monen hallinnonalan lainsää-
däntökokonaisuuksina. Heijastusvaikutusten hallintaa on helpottanut myös tukeu-
tuminen mahdollisimman pitkälle yleislainsäädäntöön. 

Työvoimapoliittista lainsäädäntöä valmisteltaessa otetaan huomioon luonnollisesti 
toimintaympäristön muutokset. Itse asiassa ne johtavat yleensä nopeasti säädös-
muutoksiin.53 Työttömyyden alentuessa ja työllisyystilanteen parantuessa ollaan 
siirtymässä uudentyyppiseen tilanteeseen, jossa uhkat ovat työvoiman niukke-
neminen ja korkea rakenteellinen työttömyys. Samanaikaisesti tuotantorakenne 
muuttuu. Tietointensiivisemmässä yhteiskunnassa myös työvoiman rekrytointita-
vat muuttuvat. 

Muutosten kiihtyvä tahti ei ole helpottanut ainakaan säädöstasomuutoksia. 
Lainsäädännön lähteinä on toisaalta poliittiset päätökset ja toisaalta työmarkki-
najärjestöjen tulopoliittiset sopimukset, joihin myös valtiovalta on säännönmu-
kaisesti omalta osaltaan sitoutunut. Säädösmuutosten valmistelu-, käsittely- ja 
toimeenpanoaikataulut ovat olleet poikkeuksetta erittäin kireitä.54 

5. Yhteisön oikeuden vaikutus

Yhteisön oikeuden vaikutus on huomioon otettavaa lähinnä työntekijöiden vapaa-
seen liikkuvuuteen liittyvien oikeuksien kannalta. Lisäksi eräät koordinaatiosään-
nökset liittyvät työnhakuun ja etuuksiin muussa EU- tai ETA-maassa.

6. Vaikutus kilpailukykyyn ja hyvinvointiin

Työllisyyden ja talouden kehitys heijastuvat suoraan työvoimapoliittiseen lainsää-
däntöön ja siihen liittyvään etuuslainsäädäntöön. Aktiivisen työvoimapolitiikan 
tehtävänä on osaltaan huolehtia taloudellisen kasvun edellytyksistä. Suhdanteista 
riippuen painopiste on työllisyyden parantamisessa tai osaavan työvoiman saata-
vuuden turvaamisessa.

Julkisen työvoimapalvelun tarkoituksena on toisaalta auttaa työntekijää saamaan 
haluamaansa hänelle soveltuvaa työtä. Palvelujen tulee perustua työnhakija-asi-
akkaan tarpeisiin ja vapaaseen valintaan sekä tukea hänen työllistymistään avoi-
mille työmarkkinoille. Lyhyellä tähtäimellä nämä kaksi tavoitetta eivät ole vaikeuk-
sitta sovitettavissa yhteen. Pitkällä tähtäimellä laaja-alainen ja omaan valintaan 
perustuva järjestelmä tukee työssä viihtymistä ja siinä pysymistä.

53 Erityisesti massatyöttömyys johti nopeisiin säädösmuutoksiin valtiontalouden menojen säästämiseksi. 
54 Matti Wibergin vuonna 2002 julkaiseman tutkimuksen mukaan aikataulut ovat olleet selvästi ki-

reimmät työministeriön säädöksissä (Matti Wiberg, Lainsäädäntötuotos Suomessa valtiopäivillä 
1945–2002, Valtio-opillisia tutkimuksia 58, Turun yliopiston valtio-opin laitos).



189

Erityisesti sosiaaliturvaa koskevassa lainsäädännössä on rakennettava turvaver-
kot, mutta samalla on huolehdittava siitä, että etuusjärjestelmän kannattavuus 
säilyy.

3.3.27 Ulkomaalaislainsäädäntö (SM)

1. Yleiset kehitystekijät

Ensimmäinen ulkomaalaislaki tuli voimaan maaliskuun alusta 1984. Laki kumosi 
tuolloin vuonna 1958 säädetyn asetuksen. Ulkomaalaislaki on tämän jälkeen uu-
distettu kokonaisuudessaan kaksi kertaa (1.3.1991 ja 1.5.2004 voimaan tulleet 
samannimiset lait). Lisäksi välikausina on tehty kymmenittäin osittaismuutoksia. 
Esimerkiksi vuoden 1991 lakia muutettiin noin 25 kertaa ennen vuoden 2004 ko-
konaisuudistuksen voimaan tulemista. 

Trendi tulee jatkumaan samanlaisena. On arvioitavissa, että osittaisuudistuksia 
tullaan tekemään vuosittain, jopa useampia vuodessa. 

Uutena kehityspiirteenä on EY-lainsäädännön merkittävä vaikutus. Lukuisia di-
rektiivejä ollaan parhaillaan saattamassa voimaan kansallisessa lainsäädännössä, 
minkä lisäksi uusia direktiivejä valmistellaan.

Eräistä erityiskysymyksistä, kuten ulkomaalaisrekisteristä (1997), kotouttamisesta 
ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta (1999) sekä säilöön otettujen ulkomaa-
laisten kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä (2002) on säädetty erikseen. Laki ja 
asetus Ulkomaalaisvirastosta on säädetty vuonna 1995. Ulkomaalaisvaltuutetusta 
säädettiin oma lakinsa vuonna 1991. Viimeksi mainitun lain on kumonnut vuonna 
2001 säädetty laki vähemmistövaltuutetusta. 

Uudessa sääntelyssä keskeisenä tavoitteena on ollut parantaa ulkomaalaisten 
asemaa sekä lisätä oikeusturvaa.

Sääntelyn myötä säännösten määrä on kasvanut merkittävästi. Ensimmäisessä ul-
komaalaislaissa (1991) oli 41 pykälää. Nykyisessä laissa on 215 pykälää. Sääntelyn 
määrän kasvuun on vaikuttanut hallinnonalan kehittyminen, maahanmuuttovirto-
jen kasvaminen sekä perusoikeussääntely. Yksi uusi sääntely kohde ovat liiken-
teenharjoittajat, jotka kuljettavat ulkomaalaisia Suomeen Schengen-alueen ulko-
puolelta.

Merkittävä kehityspiirre on ollut muutoksenhakuoikeuden laajentuminen. 
Ensimmäisen ulkomaalaislain mukaan sai valittaa vain maasta karkottamisesta. 
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Nykyisin valitusoikeus kattaa viisumipäätöksiä lukuun ottamatta kaikki muut pää-
töstyypit. 

Lain valmisteluprosessit ovat olleet erilaisia. Laajat muutokset on valmisteltu työ-
ryhmissä ja pienemmät virkamiesvalmistelussa. Valmistelussa mukana olevien ta-
hojen määrä on kasvanut. Samoin kuultavien piiri on vuosien mittaan laajentu-
nut.

2. Muutokset viranomaistoiminnassa

Julkisia hallintotehtäviä ei ole uskottu yksityisille toimijoille.

Ulkomaalaisvalvonnan keinot ovat pysyneet samoina. Perusoikeussääntelystä on 
seurannut tarkempaa sääntelyä myös viranomaisten toimintaan.

Rikosoikeudellisessa sääntelyssä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Sääntely 
on jonkin verran laajentunut vuosien mittaan. Uusimmassa ulkomaalaislaissa on 
kolme rikkomussäännöstä, joista rangaistuksena on sakkoa. Uusimmassa laissa 
on otettu käyttöön uusi hallinnollinen sanktio, liikenteenharjoittajan seuraamus-
maksu.

3. Yleis- ja erityislainsäädännön suhde

Ulkomaalaislaki sisältää eräitä hallintolaista poikkeavia tarkempia sääntelyjä. Lakiin 
on lisäksi informaatiosyistä sisällytetty samanlaisia säännöksiä kuin hallintolakiin.

4. Sopeutuminen muuhun lainsäädäntökehitykseen

Lainsäädäntö on saatettu perustuslain edellyttämään kuntoon. 

Lainsäädäntötyön muutostyön vaikeus perustuu itse alan luonteeseen. 
Ulkomaalaisasiat koskettavat monia tahoja. Eri seikoista on olemassa erilaisia nä-
kemyksiä niin ministeriöissä, muualla hallinnossa kuin eduskunnassakin. Alan kan-
salaisjärjestöt ovat aktiivisia. Pyrkimys erilaisten näkemysten yhteensovittamiseen 
vaatii paljon työtä. 

5. Yhteisön oikeuden vaikutus

Yhteisön oikeudella on tulevaisuudessa keskeinen merkitys lain sisältöön. EU:n 
tavoitteena on harmonisoida maahanmuuttoon sekä turvapaikka- ja rajoihin liit-
tyvää lainsäädäntöä.

Erityisen ongelmallista on, että direktiivit ja Suomen lainsäädäntö ovat hyvin eri 
tavalla kirjoitettuja. Joskus on teknisesti ongelmallista sisällyttää sääntelyä ulko-
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maalaislain systematiikkaan. Tällä saattaa olla vaikutusta lain selkeyteen ja ym-
märrettävyyteen.

6. Vaikutus kilpailukykyyn ja hyvinvointiin

Kansallisen kilpailukyvyn näkökulma ei ole ollut tietoisesti esillä valmistelussa. 
Tulevaisuudessa työperäisen maahanmuuton lisääminen on merkittävä tekijä 
myös kansallisen kilpailukyvyn näkökulmasta.

Hyvinvoinnin näkökulma ei sellaisenaan ole myöskään noussut esille valmistelus-
sa. Yhteiskunnan hyvinvointi ja toimivuus kuuluvat luonnollisesti olennaisesti kaik-
keen yhteiskuntaa koskevaan sääntelyyn. Maahanmuuttopoliittisellakin sääntelyllä 
on vaikutusta yhteiskunnan ja ihmisten hyvinvointiin.

3.3.28 Ulosottolainsäädäntö (OM)

1. Yleiset kehitystekijät

Voimassa oleva ulosottolaki on vuodelta 1895. Lakia on eri vuosikymmenten aikana 
uudistettu erillisuudistuksin. Ulosottolainsäädännön kokonaisuudistus käynnistyi 
1990-luvun alussa. Ensimmäinen osittaisuudistus tuli voimaan vuonna 1996 ja toi-
nen vuonna 2004. Niiden välissä toteutettiin useita erillisuudistuksia. Uudistuksen 
kolmas vaihe tulee voimaan vuoden 2007 alusta. Kokonaisuudistus on valmis, kun 
vuoden 2008 alusta tulee voimaan uusi ulosottokaari, johon on tarkoitus koota 
aiemmat osittaisuudistukset.

Kokonaisuudistuksessa laajentuu tuntuvasti ulosoton yleistä menettelyä koskeva 
sääntely. Sen sijaan ”perinteinen” ulosmittausta, myyntiä ja tilitystä (UL 4–6 luku) 
sekä muun kuin maksuvelvoitteen täytäntöönpanoa (UL 6 a luku) koskeva sään-
tely ei ole olennaisesti laajentunut (pykälämäärä on hieman lisääntynyt, mutta 
vastaavasti pykälät ovat pääosin nykyistä tuntuvasti lyhyempiä).

Ulosottomenettely on tähän saakka perustunut osin vakiintuneeseen ulosottokäy-
täntöön. Yleisten menettelysäännösten kirjaamiseen lakiin on pitkälti vaikuttanut 
se, että ulosotto on keskeisiltä osiltaan menettelyä, joka usein perustavalla taval-
la koskee kansalaisen oikeuksia ja velvollisuuksia. Ulosoton sääntelyssä liikutaan 
toisin sanoen hyvin laajalti perusoikeuskysymyksissä. Tämä selittää myös sään-
telytiheyden ulosottolain 3 luvun osalta. Käytäntöjen kirjaamista lakiin on pidetty 
tärkeänä myös kansalaisten tiedonsaannin ja oikeusvarmuuden lisäämiseksi.

Lukuisista perusoikeuskytkennöistä johtuen ulosottomenettelyä koskevaa sään-
telyä ei ole juurikaan voitu valtuussäännöksin ohjata säädettäväksi alemman-
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asteisin normein. Vain suhteellisen teknisistä seikoista voidaan säätää asetuksel-
la. Esimerkkinä keskeisestä säännöksestä, joka on nostettu lain tasolle, voidaan 
mainita ulosoton suojaosuuden määrä. Runsaasti säännöksiä on jouduttu otta-
maan julkisuusperiaatteen ja yksityisyyden suojan tasapainottamiskysymyksistä. 
Ulosottolaissa on pyritty ottamaan huomioon myös eräitä suhteellisen hankalasti 
säännöksiin kirjattavia ihmisoikeusperiaatteita, kuten suoja itsensä syytteeseen 
saattamista vastaan.

Eräs 1990-luvun alun laman jälkiseurauksia olisi se, että velallisen ottivat käyt-
töönsä erilaisia keinoja kiertää ulosottoa. Esimerkiksi niin sanotut veroparatiisijär-
jestelyt yleistyivät voimakkaasti 1990-luvun puolivälissä. Tämä pakotti vastaavasti 
ottamaan ulosottolakiin säännöksiä epäasianmukaisten toimien sivuuttamiseksi. 
UL 4 luvun 9 §:ään otettiin tässä tarkoituksessa keinotekoisen järjestelyn sivuut-
tamista koskeva säännös. Säännös on muodoltaan yleissäännös siitä syystä, että 
ulosoton kiertämiselle löytyisi muutoin jatkuvasti uusia muotoja. Yleissäännöksen 
soveltamisessa oikeuskäytännöllä on ollut ja tulee olemaan keskeinen ohjausvai-
kutus. Mainitun säännöksen osalta oikeusvarmuus kohentuu sitä mukaa kuin oi-
keuskäytäntöä saadaan lisää.

Ulosottolakiin on pyritty kirjaamaan konkreettisten menettelysäännösten lisäksi 
erilaisia tavoitesäännöksiä. Tärkeitä ovat esimerkiksi UL 1 luvun 19 ja 20 §:ssä 
olevat asianmukaisuuden ja avoimuuden vaatimukset. 

Ulosoton uudistuksen yksi keskeinen tavoite on ollut hyödyntää eri muodoissaan 
sähköistä asiointia. Vastaavasti sitä koskeva sääntelyä on tullut tuntuvasti lisää 
ulosottolakiin.

Ulosottolain laajuuteen vaikuttavat myös eräät rakenteelliset ratkaisut. 
Ulosottolakiin on sisällytetty runsaasti sellaisia säännöksiä, joista olisi vaihtoeh-
toisesti voitu säätää oma lakinsa. Näitä ovat esimerkiksi ulosottoviranomaisten 
organisaatiota koskevat perussäännökset (UL 1 luvussa), ulosottorekisteriä koske-
vat säännökset (UL 1 luvussa), tiedoksiantoa koskevat säännökset (UL 3 luvussa) 
sekä julkisuutta koskevat säännökset (UL 1 ja 3 luvussa). Ulosottolakiin on koottu 
siviilitäytäntöönpanoon kiinteästi liittyvät säännökset. Tätä kuvaa myös tulevan 
uuden lain nimike: ulosottokaari. 

Sen sijaan verojen ja maksujen täytäntöönpanoa koskevat säännökset ovat jatkos-
sakin erillislaissa. Uusi verotäytäntöönpanolaki, jonka on tarkoitettu tulemaan voi-
maan yhdessä ulosottokaaren kanssa, korvaa nykyisen veroulosottolain. Kyseisen 
lain laajuus säilyy suunnilleen ennallaan.
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2. Muutokset viranomaistoiminnassa

Ulosotto on luonteeltaan puolueetonta lainkäyttöä, johon sisältyy toimivalta suh-
teellisen pitkälle meneviin pakkotoimiin. On selvää, ettei tällaisia tehtäviä voida 
antaa yksityisille toimijoille.  Ulosoton osalta yksityisten toimijoiden osuus voi kos-
kea ainoastaan sellaisia tehtäviä kuin toiminta ulosottomiehen apuna ulosmitatun 
omaisuuden arvioinnissa tai toimitsijana ulosottomiehen ohjeiden mukaisesti ulos-
mitatun omaisuuden hoitamisessa. Tehtävien antaminen ulkopuoliselle on uskottu 
pääulosottomiehen eli kihlakunnanvoudin yksinomaiseen toimivaltaan.

Pakkohuutokaupan rinnalle on tulossa niin sanottu vapaa myynti. Siinä myynti-
tehtävä voidaan antaa ulkopuoliselle toimijalle kuten kiinteistönvälittäjälle. Vapaa 
myynti edellyttää kuitenkin yleensä asianosaisten suostumusta.

Viranomaisten valvontakeinot ovat pääosin jälkikäteisiä (ulosottovalitus). 
Täytäntöönpanoriita voidaan kuitenkin nostaa menettelyn kuluessa. 

Ulosottomiesten itseoikaisumahdollisuus on ollut käytössä vuodesta 1996 lukien, 
ja sen merkitys on käytännössä huomattava. Itseoikaisun avulla on voitu vähen-
tää tuomioistuimissa käytäviä jälkikäteisiä oikeussuojaprosesseja. Samaan pyri-
tään sillä, että vuoden 2004 osittaisuudistuksessa otettiin käyttöön ns. väliaikais-
toimi, joka on voimassa vain lyhyen määräajan. Näin voidaan samanaikaisesti 
turvata täytäntöönpanon jatkuminen ja välttää sellaisten toimien tekeminen, jotka 
vaativat velallisen tai sivullisen jälkikäteistä oikeussuojakeinon käyttämistä.

Perusoikeusuudistus on vaikuttanut aivan keskeisellä tavalla siihen, että ulosotto-
miesten toimivalta on nykyisin säännelty erittäin yksityiskohtaisesti. Esimerkkinä 
yksityiskohdasta voidaan mainita ulosottoselvityksen enimmäiskestoa ja ulosotto-
selvityksen aikaisia pakkokeinoja koskeva sääntely. Aiemmin esiintyi epäselvyyt-
tä muun muassa siitä, oliko ulosottomiehellä oikeus estää velallisen poistuminen 
ulosottoselvityksestä. Perusoikeusvaatimukset ovat aiheuttaneet myös esimerkiksi 
sen, että ulosottomiehen toimivalta velallisen kotirauhan alueella ja toisaalta julki-
silla paikoilla on säännelty erikseen.

3. Yleis- ja erityislainsäädännön suhde

Ulosottolaki on kyseisen oikeudenalan yleissäädös. Siitä ei ole säädetty poikke-
uksia erityislaeilla siviilitäytäntöönpanon osalta, vaan sääntely on koottu samaan 
lakiin. Sen sijaan lähialueilla, kuten lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevas-
sa lainsäädännössä sekä sakkoja ja julkisia saatavia koskevissa erillislaeissa on 
erityissäännöksiä sen lisäksi, että niissä on myös viittaus ulosottolain mukaiseen 
menettelyyn. 
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4. Sopeutuminen muuhun lainsäädäntökehitykseen

Ulosottolaki on voitu kattavasti mukauttaa vuoden 1995 perusoikeusuudistukseen 
ja vuoden 2000 perustuslakiin. Kuten edellä todettiin, perusoikeusvaatimukset 
ovat johtaneet siihen, että paikoin ulosottomenettely on säännelty hyvinkin yksi-
tyiskohtaisesti ja pääosin laintasoisesti.

Kun ulosottolaki on oman alansa kattava yleislaki, siihen ei kovin laajalti vaikuta 
muussa lainsäädännössä tapahtuvat muutokset. Kuitenkin esimerkiksi muutokset 
oikeudenkäymiskaaressa saattavat heijastua ulosottoon (mm. hakemusasioiden 
käsittelyjärjestys vaikuttaa  ulosottovalitusten käsittelyyn). Myös sähköistä asioin-
tia koskevat lait vaikuttavat ulosottomenettelyyn, samoin tiedoksiantoa koskevat 
uudistukset. Julkisuus- ja henkilötietolainsäädäntö on keskeistä ulosotonkin osal-
ta. Muulla insolvenssilainsäädännöllä (etenkin konkurssi ja yksityishenkilön vel-
kajärjestely) on leikkauspintoja ulosottolain kanssa. Myös perintälain muutokset 
välittyvät osin ulosottoon. 

5. Yhteisön oikeuden vaikutus

Ulosottolaki kuuluu pääosiltaan kansalliseen lainsäädäntöön. EU-harmonisointia 
ei juurikaan ole johtuen jo siitä, että ulosottotehtävien hoitaminen on organisoi-
tu eri Euroopan maissa toisistaan poikkeavalla tavalla (tuomioistuimet, hallinto-
viranomaiset, yksityiset toimijat). Luonnollisesti yhteisön perusperiaatteet, kuten 
kansalaisten ja varallisuuden vapaa liikkuminen, ovat vaikuttaneen useiden sään-
nösten sisältöön. Tässä yhteydessä voidaan mainita maksukiellon antaminen ul-
komaille ja ulkomailla asuvan velallisen toistuvaistulon ulosmittaaminen.

Lisäksi ulosottolakiin on otettu viittaussäännöksiä yhteisön lainsäädäntöön, sen 
sijaan itse sääntely (kuten eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen osalta) on 
erillislaissa.

Euroopan neuvosto on antanut suosituksia asianmukaisen ulosottomenettelyn 
vähimmäisvaatimuksista. Suomi on ollut aktiivinen Euroopan neuvostossa myös 
yleisemmin kysymyksissä, jotka koskevat luottoyhteiskunnan haittavaikutusten 
hallintaa.

6. Vaikutus kilpailukykyyn ja hyvinvointiin

Kansalaisten hyvinvointi on nykyisin eräs keskeisiä ulosoton tavoitteita. Ulosotossa 
tavoitteena on hyvin perintätuloksen lisäksi se, että velallisen taloudellinen ja sosi-
aalinen toimintakyky pysyisi tai palautuisi. Esimerkkeinä säännöksistä, joissa kan-
salaisten hyvinvointi on pyritty ottamaan huomioon, on velallisten suhteellisen laaja 
erottamisoikeus ulosmittauksessa sekä ulosoton määräaikaisuus. Viimeksi mainitun 
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avulla pyritään estämään velallisten syrjäytyminen ja palauttamaan pitkäaikaisessa 
velkavastuussa olevat kansalaiset  yhteiskunnan aktiivisiksi toimijoiksi.

Keväällä 2006 annettavassa kokonaisuudistuksen viimeisessä esityksessä tulta-
neen ehdottamaan, että saatava vanhentuisi lopullisesti sen jälkeen, kun ulosot-
toperusteen määräaika on kulunut umpeen. Ulosottoesityksissä ja niiden pohjana 
olevissa ehdotuksissa on pyritty huolellisesti selvittämään ehdotuksista velkoja-
osapuolelle aiheutuvat menetykset. Sen sijaan niitä positiivisia vaikutuksia, jotka 
elinikäisen ulosoton ja velkavastuun katkaisemisesta velallisille ja yhteiskunnalle 
aiheutuu, ei ole pystytty määrällisesti arvioimaan. 

Ulosoton pitkäkestoisuuden haittavaikutusten lievittämiseen on pyritty löytämään 
mahdollisimman yksinkertaisesti toimivia keinoja. Ulosoton määräaikaisuus va-
pauttaa velallisen vastuusta ilman oikeudenkäyntejä eikä aiheuta juuri muitakaan 
kustannuksia. Oikeudenkäyntejä tulee ainoastaan silloin, kun velkoja nostaa kan-
teen ulosoton määräajan jatkamiseksi. Tällaiset kanteet jäänevät suhteellisen 
harvalukuisiksi johtuen siitä, että velallisen edellytetään olennaisesti vaikeutta-
neen velkojan maksunsaantia.

Kansallinen kilpailukyky ei ole kovin merkittävä tekijä ulosottolainsäädännössä. 
Ulosotolla on kuitenkin kahdensuuntainen välillinen vaikutus kilpailukykyyn ja elin-
keinoelämään. Kun yritys on velkojana, sille on luonnollisesti tärkeää, että ulos-
otto toimii tehokkaasti (perintätulos, aika, kustannukset). Ulosotossa on muun 
muassa sähköisellä asioinnilla ja saatavien passiivirekisteröinnillä pyritty pienentä-
mään ulosotosta velkojille aiheutuvia kustannuksia. Ulosottomaksut ovat erittäin 
kohtuullisia Suomessa.

Kun taas yritys on velallisena, ulosottolain uudistuksessa on pyritty siihen, että 
elinkelpoisen (mutta tilapäisissä likviditeettivaikeuksissa olevan) yrityksen toimin-
takyky säilyy. Esimerkiksi elinkeinotulon ulosmittaussäännöstöä ollaan ulottamas-
sa myös yhtiön saamaan tuloon (HE 13/2005 vp). Lisäksi mahdollistetaan ns. 
vaihtuvan varaston ulosmittaus: yrittäjä saa myydä ulosmitattua varastoa ja ulos-
ottomies ulosmittaa elinkeinotulon.

Luonnollinen henkilö saa laajalti erottaa ulosmittauksesta elinkeino-omaisuuttaan. 
Tällainen omaisuus on myös viimesijalla ulosmittausjärjestyksessä.

Suomalaisten yritysten kansainvälisen luotettavuuden säilyminen hyvänä oli pe-
ruste sille, ettei ulosoton määräaikaisuutta ulotettu koskemaan yhtiöitä vaan aino-
astaan luonnollisia henkilöjä.
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3.3.29 Valtioneuvostoa koskeva lainsäädäntö (VNK)
 
1. Yleiset kehitystekijät

Valtioneuvostoa koskeva yleislaki oli peräisin vuodelta 1922.55 Lakiin oli tehty 2000-
luvun alkuun mennessä lukuisia yksittäisiä muutoksia sillä seurauksella, että laista 
ollut jäljellä yhtään ainoaa alkuperäistä pykälää. Lain muutokset olivat olleet lähin-
nä välttämättömiä teknisluontoisia tarkastuksia. Niiden yhteydessä ei ollut arvioitu 
valtioneuvostoa koskevan sääntelyn tarpeita kokonaisuutena. Kokonaisuudistus 
toteutettiin 2002–2003 heti uuden perustuslain voimaantulon jälkeen.

Vuonna 1987 aloitettiin projekti, jonka tarkoituksena oli karsia valtioneuvoston 
yleisistunnossa käsiteltävien asioiden määrää. Projektin lopputuloksena oli, että 
yleisistunnossa vuosittain ratkaistavien asioiden määrä laski noin 3 000 asiasta 
600 asiaan. Työn aikana laadittiin myös periaatteet yleisistunnon ratkaisutoimival-
taan kuuluvien asioiden määrittämiseksi. Tämän perusteella valmisteltiin hallitus-
muodon 40 §:n muutos. 

HM 40 §:n muutoksen yhteydessä valtioneuvostolakia muutettiin vuoden 1994 
alusta voimaan tulleella lailla 1120/1993. Samalla kumottiin laki asiain ratkaise-
misesta valtioneuvostossa ja sen ministeriöissä (79/1922). Tuolloin uudistettiin 
yleisistunnon ja ministeriöiden välistä toimivallan jakoa koskevat säännökset sekä 
säännökset ratkaisuvallan järjestämisestä ministeriöissä. Uudistuksen seuraukse-
na suuri osa asioista siirtyi ministeriöissä ratkaistaviksi. 

Valtioneuvoston toimintaan tuli ETA- ja EU-jäsenyyden myötä uusi ministerivalio-
kunta, EU-ministerivaliokunta, sekä sen työtä valmistelemaan EU-asiain komitea 
jaostoineen. 

Syyskuussa 1995 valtioneuvoston päätöksenteossa siirryttiin sähköisen tuki-
järjestelmän (PTJ) käyttöön. PJT on tuottanut merkittäviä resurssisäästöjä. 
Valtioneuvostossa vuosittain käsiteltävästä noin 1 700 asiasta ehkä 50–100 asian 
käsittelyssä tarvitaan esittelijän läsnäoloa.56   

Uusi valtioneuvostolaki tuli voimaan huhtikuun alusta 2003. Laki sisältää säännök-
set valtioneuvoston organisaatiosta ja toimialajaosta, asioiden ratkaisemisesta, 
nimitysvallasta, päätöksentekojärjestyksestä yleisistunnossa, esittelystä tasaval-

55 Lain alkuperäinen nimike oli laki valtioneuvoston ministeriöiden lukumäärästä ja yleisestä toimi-
alasta. 

56 Valtioneuvostossa käsiteltävät asiat vaatisivat nykyisillä listojen jakelumäärillä ministeriöitä monis-
tamaan vuosittain noin 130 000 listaa. Esittelijöiden työmäärän säästöksi on laskettu noin 1 600 
työtuntia vuosittain. Ennen PTJ:n käyttöönottoa yleisistunto kesti noin puoli tuntia. Nykyisin istun-
to kestää 5–10 minuuttia, enimmillään yleensä vain 15 minuuttia. 
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lan presidentille, ministerivaliokunnista sekä päätöksentekojärjestyksestä minis-
teriöissä. Keskeisten asioiden koonti lain tasoisiin säännöksiin edellytti myös val-
tioneuvoston ohjesäännön samoin kuin ministeriöistä annettujen valtioneuvoston 
asetusten ja ministeriöiden asetuksina annettujen ministeriöiden työjärjestysten 
uusimista. 

Uudessa laissa on vahvistettu pääministerin asemaa.57 Laissa on nykyisin myös 
säännöksiä, joiden tarkoituksena on ministeriöiden johtamisjärjestelmän vahvista-
minen siten, että ministereiden tueksi voidaan nimittää valtiosihteereitä.58 

Lakia valmistelemaan asetettiin syyskuussa 2001 toimikunta (KM 2002:7). 
Toimkunta kuuli ministeriöitä alustavista ehdotuksista. Mietinnöstä kuultiin minis-
teriöitä, tasavallan presidentin kansliaa ja oikeuskanslerinvirastoa. Hallituksen esi-
tyksen antamisen jälkeen järjestettiin eduskunnassa kutsuseminaari.59  

2. Muutokset viranomaistoiminnassa

EU-asiat hajautettiin käsiteltäviksi toimivaltaisissa ministeriöissä vuoden 1994 alus-
ta. Kansainvälisten asioiden vastaava hajautus toteutettiin 2000-luvun alussa. 

Toimivaltaa ja menettelytapoja koskevien säädösten toimeenpanossa keskeinen 
valvontakeino ovat lausunto- ja neuvontamenettelyt sekä tiedotus. Valtioneuvoston 
päätöksenteon laillisuutta valvoo valtioneuvoston oikeuskansleri. Oikeuskanslerin 
asema ja toimivaltuudet ovat pysyneet keskeisesti samoina valtioneuvostoa kos-
kevissa säädösmuutoksissa.

3. Yleis- ja erityislainsäädännön suhde

Ei merkitystä tällä lainsäädäntölohkolla.

4. Sopeutuminen muuhun lainsäädäntökehitykseen

Useista perustuslain mukaan laintasoisista asioista oli ennen perustuslakiuudistus-
ta säädetty ”ohjekirjeissä” tai asetuksin (VNOS). 

57 Lain mukaan pääministerin tehtävänä on valvoa hallitusohjelman toimeenpanoa, toimia lakisää-
teisten ministerivaliokuntien puheenjohtajana sekä huolehtia EU:ssa päätettävin asioiden valmis-
telusta ja yhteensovittamisesta valtioneuvostossa. Pääministerin muodollista asemaa on lisäksi 
vahvistettu eräin menettelysäännöksin. Toimivalta määrätä ministereiden sijaisista siirrettiin presi-
dentiltä valtioneuvostolle. Salkuttomien ministereiden nimittämisestä on luovuttu. 

58 Tarve arvioidaan kunkin hallituksen muodostamisen yhteydessä. Valtiosihteerit toimivat ministerin 
henkilökohtaisen luottamuksen varassa ja heidät nimitetään ministerin toimikaudeksi. 

59 Seminaariin kutsuttiin eduskuntaryhmät, perustuslakivaliokunnan jäsenet, eduskunnan keskus-
kanslia, ministeriöiden kansliapäälliköt sekä toimikunnan jäsenet.
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Esittelymenettelyn, päätöksenteon ja päätöksenteon valmisteluun vaikuttavat 
muutokset on sisällytetty esittelijöitä ja päätöksentekijöitä varten koottuihin oh-
jeistoihin. VNK pitää ajan tasalla seuraavia ohjeita: ministerin käsikirja, valtio-
neuvoston esittelijän opas ja PTJ-opas. Oikeusministeriö, ulkoasiainministeriö, 
eduskunta ja valtioneuvoston EU-sihteeristö pitävät puolestaan ajan tasalla useita 
EU-asioiden valmistelua ja päätöksentekoa koskevia ohjeita. Ulkoasiainministeriö 
pitää ajan tasalla valtiosopimuksia koskevia ohjeita. 

5. Yhteisön oikeuden vaikutus

Yhteisön lainsäädäntö ei suoranaisesti näy valtioneuvoston päätöksentekoa koske-
vassa lainsäädännössä. Kansallisen kannan muodostamista koskee lukuisa määrä 
ohjeita, joita antavat oikeusministeriö, ulkoasiainministeriö, VNEUS ja eduskunta. 
Keskeiset ohjeet on esitetty myös valtioneuvoston esittelijän oppaassa.

6. Vaikutus kilpailukykyyn ja hyvinvointiin

Asianmukaiset päätöksenteon valmistelumenettelyt takaavat perusoikeuksien tur-
van ja hyvän hallinnon toteutumisen. Tämä tarkoittaa erityisesti sitä, että pää-
töksentekoa ei viivytellä ja valmistelu on virheetöntä. Valtioneuvostossa tehtäviin 
hallintopäätöksiin liitetään valitusosoitukset.

3.3.30 Valtion taloutta koskeva lainsäädäntö (VM)

1. Yleiset kehitystekijät

Selvityksessä käsitellään tältä osin valtiontaloutta ja erityisesti valtion talousarvi-
ota koskevia säädöksiä ja niihin viime vuosikymmeninä kohdistuneita ja edelleen 
kohdistuvia muutostarpeita. 

Valtiontaloutta koskevat keskeiset säännökset sisältyvät perustuslain 7 lukuun. 
Valtion talousarviosta säädetään lisäksi tarkemmin valtion talousarviosta annetus-
sa laissa (423/1988) ja lain nojalla annetussa asetuksessa (1243/1992).

Valtion talousarvioon sisältyvien määrärahojen budjetointia sekä valtion talouden 
ja toiminnan ohjausta on uudistettu voimakkaasti 1980-luvun jälkipuoliskolta lähti-
en. Merkittäviä uudistuksia ovat olleet erityisesti perustelujen uudistus (päätös- ja 
selvitysosajako), momenttien yhdistäminen ja ns. könttäsummaperiaatteen toteu-
tus, tulosohjauksen käyttöönotto ja tulosbudjetointi, valtiontalouden asteittainen 
kehitys, nettobudjetointi, valtion liikelaitosuudistukset ja yhtiöittämiset sekä erityi-
sesti kuntasektorille kohdistuvia valtionosuuksia ja valtionavustuksia koskevat uu-



199

distukset. Talousarvion yksityiskohtaisuutta on vähennetty ja vuosittaista ohjausta 
pidemmän aikavälin välineeksi on otettu käyttöön kehysmenettely.60 
 
Perustuslain säätämisen yhteydessä tehtiin merkittäviä muutoksia vain valtion ta-
lousarvion ulkopuolisia rahastoja koskeviin säännöksiin. Tavoitteena oli selkiyt-
tää tältäkin osin eduskunnan budjettivaltaa. Perustuslain valtiontalousluvun uu-
distus oli tapahtunut erillisenä hankkeena hieman aiemmin 1990-luvun alussa. 
Perustuslain johdosta valtion talousarviolakiin lisättiin eräitä asetuksenantoval-
tuussäännöksiä.

Viimeisin laajin valtion talousarviota koskevien säännösten uudistamistarve liit-
tyi taloudenhoidon ohjausta ja sisäistä valvontaa koskevien säännösten laadin-
taan (valtion talousarviosta annetun lain 4 luvun uudistaminen lailla 1216/2003). 
Tavoitteena on ollut muodostaa säädöskokonaisuus, joka palvelee sekä eduskun-
nan budjettivallan ja valvontavallan käyttöä että valtioneuvoston ja ministeriöiden 
ohjaus- ja valvontatehtäviä.

Vuoden 2001 syyskuun alusta tuli voimaan valtionavustuslaki (688/2001), jonka 
tavoitteena on ollut erityisesti hallinnonalakohtaisen erityislainsäädännön perus-
teiden yhtenäistäminen sekä valtionavustusten myöntämisperusteita koskevien 
säädösten tarkistaminen vastaamaan perustuslain vaatimuksia. Valtionavustuslaki 
on käytännössä tärkeä, koska erilaisten harkinnanvaraisten ja käyttötarkoituksel-
taan sidottujen valtionavustusten merkitys on kasvanut viime vuosina.

Valtion talousarviolain ja -asetuksen uudistaminen on parhaillaan valmisteltavana. 
Uudistusten taustalla on lähinnä nykyisten säännösten sirpalemaisuus ja eripari-
suus. Tuolloin lainsäädännön keskeiset periaatteet jäävät osin yksityiskohtaisten 
menettelysäännösten varjoon. Säännökset ovat myös eräiltä osin vanhentuneita 
suhteessa nykykäytäntöön.

2. Muutokset viranomaistoiminnassa

Valtion talousarviota koskeviin säännöksiin ei ole tehty muutoksia, jotka merkitsisi-
vät esimerkiksi julkisten hallintotehtävien uskomista yksityisille toimijoille. Valtion 
liikelaitoksia koskevissa erityissäännöksissä on tehty ja valmisteltu muutoksia, jot-
ka koskevat esimerkiksi julkisten hallintotehtävien ja toisaalta liikelaitoksen liike-
toiminnan hallinnon ja rahoituksen selkeämpää eriyttämistä.

Valtiontalouden hoidossa ja valvonnassa on sekä ennalta vaikuttavia että jälkikä-
teisiä keinoja. Talousarviolakiin on otettu aiempaa selvemmät ohjeet erityisesti 
valtion tilinpäätöksen yhteydessä edellytettävistä oikeista ja riittävistä tiedoista, 
jotka koskevat valtion talousarvion noudattamista, tuottoja ja kuluja, taloudellista 

60 Kehysmenettelystä ei ole laintasoisia säännöksiä. Menettely perustuu asetukseen.
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asemaa sekä tuloksellisuutta. Tässä yhteydessä valtiovarainministeriöön perustet-
tiin valtiovarain controller -toiminto erityisesti valtioneuvostoa ja sen ministeriöitä 
mutta myös valtion virastojen ja laitosten johtoa palvelevaksi analyysi- ja asian-
tuntijapalveluksi.

Talousarvion ulkopuolisten rahastojen tehtäviä ja hallintoa koskevia säännöksiä on 
pyritty muiden säädösmuutosten yhteydessä selkiyttämään siten, että rahastojen 
valvontaedellytykset paranevat.

Edellä mainittujen uudistuksen kautta on lisätty omavalvonnan merkitystä.

3. Yleis- ja erityislainsäädännön suhde

Valtiontaloutta koskeva säädöskokonaisuus on suhteellisen suppea eikä se ole 
jaettavissa yleis- ja erityislainsäädäntöön.

4. Sopeutuminen muuhun lainsäädäntökehitykseen

Perustuslain vaikutus näkyy lähinnä säädöstasoa koskevana kysymyksenasette-
luna. 

Lainsäädännön viime vuosien korjaustarpeet ovat liittyneet taloudellisen toimin-
taympäristön tai julkistalouden ohjauksen ja valvonnan yleisten tavoitteiden muu-
toksiin. Tällaisia ovat olleet esimerkiksi julkisen talouden ja yksityisen talouden 
sekä elinkeinoelämän yhteistyön muutokset sekä aiempaa selvemmin myös julki-
sen vallan toimintaan liitettävä tuloksellisuuden näkökulma.

Nettobudjetoinnin soveltamisala on viime vuosien osittaismuutosten myötä laajen-
tunut. Säännöstä (valtion talousarviosta annetun lain 3 a §) on muutettu viimeksi 
vuoden 2005 alusta, kun yliopistojen tutkimustulosten kaupallisen hyödyntämisen 
tehostamiseksi siirryttiin järjestelyyn, jossa yliopistojen yksin tai yhdessä muiden 
kanssa perustamat osakeyhtiöt voivat toimia ylipiston tutkimus- ja taiteellisen toi-
minnan tulosten kaupallisina hyödyntäjinä ja jossa toiminnan tulot voidaan ohjata 
välittömästi yliopistojen käyttöön.

5. Yhteisön oikeuden vaikutus

EY-varainhoitoasetus ja siihen liittyvät tehtävät muodostat käytännössä erilai-
sen kokonaisuudessa suhteessa kansallisiin valtiontaloutta koskeviin säännöksiin. 
Yhteisön lainsäädännöllä on merkitystä lähinnä viranomaisyhteistyössä, joka kos-
kee EY-varojen valvontaa. Valtion talousarviosta annetun lain 24 f §:n mukaan 
controller -toiminnon tehtävä on sovittaa yhteen Suomen valtion vastuulla olevien 
EU-varojen sisäistä ja hallinnollista valvontaa, valmistella EU:n varojen valvontaa 
ja tarkastuksia sekä varojen hoidon virheitä ja väärinkäytöksiä koskevat kannan-
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otot ja selvitykset EU:n toimielimille ja muille elimille, jolleivat nämä tehtävät kuu-
lu jonkun muun viranomaisen tehtäviin.

Valtion talousarviosta annetun asetuksen (69 a §) mukaan sisäisen valvonnan me-
nettelyissä on otettava huomioon EY:n oikeudesta aiheutuvat viraston ja laitoksen 
toimintaan kohdistuvat vaatimukset. 

6. Vaikutus kilpailukykyyn ja hyvinvointiin

Valtiontalouden ohjauksen ja sisäisen valvonnan periaatteiden selkiyttäminen luo 
osaltaan edellytyksiä julkisten hallinto- ja palvelutehtävien tuloksellisuuden paran-
tamiseen.61 

Tuottavuuden lisäämisen ja toiminnan tuloksellisuuden tavoitteet näkyvät säädös-
tasolla eri hallinnonalojen erityislainsäädännön yhteydessä. Esimerkiksi eduskun-
nassa käsiteltävää olevaan kuntien valtionosuusuudistukseen sisältyy eräitä osia, 
jotka tähtäävät valtionosuuksilla tuettavan toiminnan tuloksellisuuden paranta-
miseen. Tätä kautta voidaan välillisesti vaikuttaa myös kansalaisten hyvinvoinnin 
turvaamiseen.

3.3.31 Viestintämarkkinalainsäädäntö (LVM)

1. Yleiset kehitystekijät

Teletoimintaa koskevassa sääntelyssä on tapahtunut merkittäviä muutoksia tar-
kastelujaksolla. Teletoiminnassa on kysymys nopeasti muuttuvasta teknisestä toi-
mintaympäristöstä, jonka sääntely on yleensä seurannut markkinoiden kehitystä 
varsin nopealla aikataululla.

Jakson alussa teletoiminta oli toimiluvanvaraista elinkeinotoimintaa. Vuonna 1987 
annetulla teletoimintalailla avattiin osia markkinoista kilpailulle. Teletoimintaa va-
pautettiin sen jälkeen asteittain, palvelu kerrallaan. Toimiluvanvaraista teletoimin-
taa voimassa olevan lain mukaan on enää verkkopalvelun tarjonta matkaviestin-
verkossa sekä digitaalisessa maanpäällisessä joukkoviestintäverkossa.

Sääntelyn ohella myös markkinat ja palvelut ovat muuttuneet. Perinteiset kiin-
teät puhelinverkot ovat väistymässä matkapuhelinpalveluiden yleistyessä. 
Laajakaistapalveluilla ja muilla internet-palveluilla on entistä enemmän merkitys-
tä. Myös konvergenssikehitys eli viestintäverkkojen, päätelaitteiden ja palveluiden 

61 Esimerkiksi julkishallinnon tuottavuushanke ei ole toistaiseksi kuitenkaan vaikuttanut valtion ta-
lousarviota koskevien säännösten tarkistamiseen.
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yhdentyminen on vaikuttanut sääntelyyn. Sääntelyssä on siirrytty tekniikkaneut-
raaliin sääntelyyn.

Nopeisiin lainsäädäntömuutoksiin on pyritty vastaamaan 1990-luvulla ministeriön 
norminannolla (ministeriön päätökset). Teleyritysten oikeuksista ja velvollisuuk-
sista säädettiin käytännössä näillä päätöksillä ja telemarkkinalaki oli käytännössä 
pelkkä puitelaki. 

Vuonna 2003 voimaan tullut viestintämarkkinalaki (393/2003) on muuttanut ti-
lanteen päinvastaiseksi. Lakia alemmanasteinen norminanto on nykyisin poik-
keuksellista ja kohdistuu yksinomaan teknisiin yksityiskohtiin, joita säännellään 
Viestintäviraston määräyksillä. 

Viestintämarkkinalaki sisältää useita perusoikeuksia koskevia säännöksiä (sanan-
vapaus, elinkeinovapaus, omaisuuden suoja). Perusoikeusuudistus on vaikutta-
nut merkittävällä tavalla paitsi sääntelyn tasoon myös sen sisältöön (kirjoitus-
asun tarkkuus, korvauksia koskeva sääntely, oman käytön suojaaminen). Teknisiä 
määräyksiä koskevista delegointisäännöksistä on tullut yksityiskohtaisia luettelo-
ja viranomaisten toimivaltuuksista. Määräysten tarve ei sinällään ole vähentynyt. 
Viestintämarkkinalaki sisältää noin 20 tällaista valtuutusta.
 
2. Muutokset viranomaistoiminnassa

Viestintämarkkinaviraston (ent. Telehallintokeskus) rooli viestintämarkkinoilla on 
muuttunut merkittävästi. Sille on osoitettu lukuisasti aikaisemmin ministeriölle 
kuuluneita toimivaltuuksia antaa alemmanasteisia säännöksiä. Viestintäviraston 
toimivaltuuksien muotoiluun ovat vaikuttaneet keskeisesti myös uudet sähköisen 
viestinnän direktiivit (puitedirektiivi, käyttöoikeusdirektiivi, yleispalveludirektiivi, 
valtuutusdirektiivi ja sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivi). Direktiivien mu-
kaan velvoitteet teleyrityksille tulee asettaa etukäteen, mutta yksityiskohtaisen 
ja tarkoin kohdennetun markkina-analyysin jälkeen. Viestintäviraston varsinainen 
valvontatoimivalta on jälkikäteistä.

Kansallisten erityisviranomaisten rooli on korostunut uuden sääntelyjärjestelmän 
käyttöön ottamisen jälkeen myös EU-tasolla. Valvontaviranomaisten toimintaa koor-
dinoidaan komission vetämissä regulaattorityöryhmissä. Sääntelyviranomaisten ja 
valvontaviranomaisten keskinäisen tehtäväjaon hämärtyminen ei vaivatta sovellu 
Suomessa perinteisesti noudatettuun vallanjako-oppiin. 

Erityisviranomaisten lisäksi viestintämarkkinoita valvovat esimerkiksi tietosuoja-, 
kilpailu- ja kuluttajaviranomaiset. Muutoksen näiden viranomaisten toiminnan 
sääntelyssä ovat seuranneet kehitystä muilla elinkeinotoiminnan alueilla.
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Viestintämarkkinalainsäädännön uudistuksen eräs päämäärä oli säädösten täy-
täntöönpanon tehostaminen. Tässä tarkoituksessa lakiin lisättiin säännökset seu-
raamusmaksusta. Viestintävirasto sai käyttöönsä muitakin täytäntöönpanoa te-
hostavia toimivaltuuksia.

Rikosoikeudellisilla sanktioilla ei ole merkitystä viestintämarkkinalainsäädännössä. 
Vanhan telemarkkinalainsäädännön mukaiset rikosoikeudelliset sanktiosäännök-
set on korvattu uudessa laissa kieltopäätöstä, uhkasakkoa, teettämisuhkaa sekä 
seuraamusmaksua koskevilla säännöksillä.

Julkisia hallintotehtäviä ei ole lainsäädäntöalueella uskottu muille kuin viranomai-
sille.

3. Yleis- ja erityislainsäädännön suhde

Lainsäädännöstä on tullut entistä yksityiskohtaisempaa siitä huolimatta, että jo pit-
kään päämääränä on ollut erityissääntelyn määrän vähentäminen. Sääntely tosin 
kohdistuu enää pääasiassa huomattavan markkinavoiman omaaviin teleyrityksiin. 
Hallinnollisen taakan voidaan todeta jossain määrin tästä johtuen keventyneen.

Yleislainsäädäntö on kuitenkin koettu toimialalla riittämättömäksi. Alalla on teknii-
kasta johtuvia erityispiirteitä sekä perinteisesti kiivas kilpailutilanne. Lainsäädännöllä 
on pyritty puuttumaan kilpailun esteenä toimiviin pullonkaularesursseihin, jotka 
ovat vaihdelleet eri ajanjaksoilla vallitsevista teknisistä ilmiöistä riippuen.

4. Sopeutuminen muuhun lainsäädäntökehitykseen

Ks. kohta 1.

5. Yhteisön oikeuden vaikutus

Suomalaiset viestintämarkkinat poikkeavat merkittävästi muiden EU-maiden mark-
kinoista, koska palvelun tarjoajia on Suomessa huomattavasti muita maita enem-
män. Kilpailu on siten vilkkaampaa kuin useilla muilla markkinoilla. Kansallinen 
lainsäädäntö oli EU:hun liittymishetkellä EU-lainsäädäntöä liberaalimpaa. Eräiden 
arvioiden mukaan yhteisön oikeuden vaikutus on Suomessa merkinnyt alan sään-
telyn kannalta takaisinpäin menoa. Teknisestä kehityksestä huolimatta painopiste 
EY-lainsäädännössä on edelleen lähinnä kiinteän puhelinverkon palveluissa.

Alan sääntelyn sisältö määräytyy nykyisin lähes yksinomaan yhteisön oikeuden 
perusteella (direktiivit). Kansallinen liikkumavara on erityisesti pienentynyt uuden 
sääntelyjärjestelmän käyttöön ottamisen jälkeen. Teleyritysten näkökulmasta yh-
teiset eurooppalaiset viestintämarkkinat ovat kuitenkin positiivinen seikka.
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EY-lainsäädäntö on vaikeaselkoista ja perusoikeusnäkökulmasta epätarkkaa. 
Kansallinen täytäntöönpano on tämän johdosta haasteellista. Siirtymä lainsää-
däntöpainotteisuuteen on tehnyt sääntelystä läpinäkyvämpää, koska hallitusten 
esitysten myötä sääntelyn tarkoitusta ja soveltamisalaa selventävä valmisteluai-
neisto tulee kaikkien saataville. 

6. Vaikutus kilpailukykyyn ja hyvinvointiin

Suomalaisen viestintäpolitiikan tavoitteena on ollut perinteisesti tietoyhteiskunnan 
edistäminen, palveluiden käyttäjien aseman parantaminen, uusien innovaatioiden 
edistäminen, teknologianeutraalisuus sekä reilun säädösympäristön takaaminen 
yritystoiminnalle. Lainsäädännöllä pyritään edistämään palveluiden tarjontaa ja 
käyttöä sekä takaamaan, että viestintäverkkoja ja -palveluita on kaikkien saata-
villa koko maassa.

Haasteena on tekniseen kehitykseen vastaaminen sekä globalisaation kohtaami-
nen. Viestintäpolitiikan näkökulmasta tämän vuosikymmenen haasteita ovat uu-
sien viestintäteknologioiden hyödyntäminen, eri tekniikoiden yhteentoimivuus ja 
taajuuspolitiikka, sisältötuotannon sääntely (tekijänoikeudet, laittomat ja haitalli-
set sisällöt), perusoikeuksien turvaaminen, tasa-arvokysymykset, kuluttajansuoja 
ja muut vastuukysymykset sekä tietosuoja- ja tietoturvakysymykset. 

Yrityksiä ja julkista sektoria on uudistettava tieto- ja viestintäteknologiaa käyttäen. 
Haasteena on säilyttää suomalaisilla yrityksillä ja käyttäjillä hyvä ja turvallinen toi-
mintaympäristö sekä turvata tällaisten julkisten palvelujen saatavuus. Haasteena 
on myös säilyttää tieto- ja viestintäalan osaaminen korkealla tasolla, vaikka tieto- 
ja viestintäyritysten investointikyky ja -halu Suomeen on heikkoa.

Televisiotoiminnan digitalisoimisen tulee onnistua myös kansalaisten näkökulmas-
ta. Haasteena on rahoitus sekä median kehitys interaktiiviseksi.

Uudet tunnistamisteknologiat yleistyvät, ja yksityisyyden suojan on ulotuttava nii-
hinkin. Sääntelyn laajuus ja ajoitus on tärkeää, jotta mielekäs kaupallinen kehitys 
ei häiriinny.

Tietoturvapolitiikan haasteena on säilyttää mahdollisuus pitää Internet avoime-
na ja käyttökelpoisena. Itsesääntely on vaihtoehto ongelmien ratkaisemiseksi. 
Turvallisuuspoliittisen tilanteen kiristyessä erityisesti yhteiskunnan kriittisten toi-
mintojen tietoturva on keskeinen kysymys.
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3.3.32 Yksityistä turvallisuusalaa koskeva lainsäädäntö (SM)

1. Yleiset kehitystekijät

Vartioimisliiketoimintaa koskeneet säännökset sisältyivät vuonna 1944 annettuun 
asetukseen. Tämä asetus kumottiin vuonna 1983 annetulla vartioimisliikelailla. 
Lakia täydensivät vartioimisliikeasetus ja asetus vartioimisliikelautakunnasta.

Yksityistä turvallisuusalaa koskevan uudistuksen valmisteluasiakirjojen mukaan 
vuoden 1983 lain mukainen sääntely toimi melko hyvin. Suurimmat ongelmat 
liittyivät alan koulutuksen suppeuteen ja kirjavuuteen, lupakäytäntöjen epäyh-
tenäisyyteen sekä ohjauksen ja valvonnan tehottomuuteen. Yleinen valvonta 
kuului sisäasiainministeriölle, kun taas paikallispoliisi huolehti kenttävalvonnasta. 
Viranomaisvalvonta keskittyi lähinnä joka toinen vuosi tehtäviin määräaikaistar-
kastuksiin. Muutoin toimijoita tarkastettiin lähinnä väärinkäytös- ja laiminlyöntie-
päilyjen vuoksi. Luvan peruuttamiseen toimivaltaisilla lääninhallituksilla ei ollut 
voimavaroja selvittää ja tutkia tällaisia epäilyjä. Lääninhallinnossa asioita käsitel-
leet henkilöt eivät myöskään kuuluneet organisatorisesti poliisihallintoon.

Lainsäädännön rajoituksista huolimatta vartioimisliikkeet ja niiden henkilökunta 
suorittivat omaisuuden vartioimistehtäviä yleisen järjestyksen ja turvallisuuden yl-
läpitämiseksi. Vartioimisliiketoiminta laajeni 1990-luvulla perinteisestä omaisuu-
den vartioinnista asiakaspalveluluontoisiin tehtäviin.

Yksityisetsivän ammatin harjoittamisesta säädettiin vuodelta 1944 olevassa ase-
tuksessa. Elinkeinoluvan myöntämisen edellytyksenä ei ollut erityisiä kelpoisuus-
vaatimuksia, minkä vuoksi hakijoille lähes säännönmukaisesti myönnettiin lupa. 
Yksityisetsivillä ei ollut jokamiehenoikeuksia laajempia toimivaltuuksia, mistä val-
litsi kansalaisten keskuudessa väärä käsitys. Yksityisetsivälainsäädäntö kumottiin 
vartioimisliikelainsäädännön kokonaisuudistuksen yhteydessä ja tarpeelliset sään-
nökset sisällytettiin yksityisistä turvallisuuspalveluista annettuun lakiin. Laki tuli 
voimaan lokakuun alusta 2002.

Yksityisen turvallisuusalan lainsäädännön kehittämiseen liittyy myös järjestyslain 
(612/2003) säätäminen. Säätäessään kuntalakia vuonna 1995 eduskunta hyväk-
syi ponnen, jossa edellytettiin järjestyssäännöistä luopumista. Myös perusoike-
usuudistus vauhditti lainsäädäntöuudistuksen tarvetta. Järjestyslaki tuli voimaan 
lokakuun alusta 2003.

Yksityisen turvallisuusalan lainsäädäntöuudistuksen tavoitteena on ollut parantaa 
turvallisuustoimenpiteiden kohteina olevien henkilöiden oikeusturvaa ja asiakkai-
den kuluttajansuojaa. 
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Valmistelun alkupisteenä oli eräiden turvallisuusalan yhteisöjen vuonna 1992 
valtioneuvostolle osoittama pyyntö perustaa turvallisuusalan neuvottelukunta 
seuraamaan, kehittämään ja koordinoimaan yritysten, virastojen ja yksityisten 
henkilöiden turva-alaa. Esityksen johdosta asetettiin työryhmä esiselvityksen te-
kemistä varten. Sisäasiainministeriö asetti 1995 toiminnan valmistelemaan tarvit-
tavia lainsäädäntömuutoksia.62 Toimikunnan mietintö valmistui helmikuussa 1998. 
Toimikunnan mietinnön perusteella jatkovalmistelu tapahtui virkamiesten muo-
dostamassa hankeryhmässä. Hankeryhmää ohjasi eri viranomais- ja intressita-
hojen edustajista muodostunut ohjausryhmä. Sekä toimikunnan että työryhmän 
ehdotuksista kuultiin eri tahoja lausuntokierrosten yhteydessä. 

2. Muutokset viranomaistoiminnassa

Oikeusturvaa on pyritty parantamaan lisäämällä ja kehittämällä vartijoiden koulu-
tusta ja asettamalla myös väliaikaisille vartijoille kelpoisuusvaatimus. Asiakkaiden 
kuluttajansuojaa on pyritty lisäämään edellyttämällä turvallisuusteknisiä suojaus-
tehtäviä suorittavilta henkilöiltä paikallispoliisin myöntämä hyväksyntä.

Turvallisuusalan ohjausta ja valvontaa varten on perustettu erillinen turvallisuus-
alan valvontayksikkö, joka on toistaiseksi organisatorisesti osa sisäasiainministe-
riön poliisiosastoa. Myös viranomaislupien myöntämis- ja peruuttamisedellytykset 
on keskitetty valvonnan yhdenmukaistamiseksi tälle yksikölle.

Lainsäädännön muutoksilla on selkiinnytetty julkisen vallan ja yksityisen turval-
lisuusalan välistä työnjakoa siten, että vartioimisliikkeiden palveluksessa olevat 
vartijat saavat vastata vain yksityisen turvallisuuden ylläpitämisestä. Selkeästi ra-
jatuilla alueilla (kauppakeskukset, joukkoliikenteen kulkuneuvot ja asemat) polii-
silaitos voi antaa luvan asettaa järjestyksenvalvojia ylläpitämään poliisin apuna 
yleistä järjestystä ja turvallisuutta, jos järjestyksen ylläpitäminen ei ole muulla 
tavalla tarkoituksenmukaista. 

Viranomaisten valvontakeinot ovat uudistuksen jälkeenkin etukäteisvalvontaa 
(vastaavaksi hoitajaksi, vartijaksi ja turvasuojaajaksi hyväksyminen) sekä jälki-
käteisvalvontaa (vartioimisliikeluvan peruuttaminen ja hyväksynnän peruuttami-
nen). Valvontatehtäviä edesauttaa uusi keskitetty yksikkö sekä turvallisuusalan 
valvontarekisterin perustaminen.

Järjestyslaki parantaa katuturvallisuutta. Laki antaa poliisille ja joissakin tapauk-
sissa eräille muille toimijoille selkeät toimivaltasäännökset katuturvallisuuden säi-
lyttämiseksi. 

62 Toimikunnassa olivat edustettuina sisäasiainministeriö, KRP sekä turvallisuusalan järjestöjä.
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3. Yleis- ja erityislainsäädännön suhde

Hallintolupien myöntämistä ja peruuttamista koskevassa menettelyssä noudate-
taan yleislakina hallintolakia. Menettelysäännöksiä ei ole ollut tarvetta sisällyttää 
erityislainsäädäntöön.

4. Sopeutuminen muuhun lainsäädäntökehitykseen

Uudistuksessa on otettu huomioon perusoikeusuudistus. Uutta sääntelyä on lähin-
nä järjestyslaki. Muutoin on ollut kysymys voimassa olleiden säännösten tarken-
tamisesta ja täsmentämisestä sekä säädöstason muutoksista. Entistä selkeämmin 
on pyritty rajaamaan yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämistehtävät jul-
kisen vallan tehtäviksi.

Järjestyksenvalvojien tehtävien siirtäminen yksinomaan poliisille olisi edellyttänyt 
huomattavia lisäresursseja. 

5. Yhteisön oikeuden vaikutus

Yksityiset turvallisuuspalvelut liittyvät sijoittumisvapauteen, palvelujen vapaaseen 
tarjontaan, työntekijöiden vapaaseen liikkuvuuteen sekä tavaroiden vapaaseen 
liikkuvuuteen.

Turvalaitteiden osalta tavaroiden vapaa liikkuvuus on ollut lähtökohtana jo ennen 
lainsäädännön uudistamista.

Jäsenvaltioiden tulee poistaa mm. etsivätoimistoihin ja turvallisuuspalveluihin liitty-
vät rajoitukset, jotka estävät perustamasta toimipaikkaa tai tarjoamasta palveluja 
vastaavin edellytyksin ja oikeuksin kuin oman maan kansalaiset. Jäsenvaltioiden 
on poistettava myös esteet ja rajoitukset, jotka aiheutuvat hallinnollisista käytän-
nöistä ja jotka johtaisivat syrjintään.

Yksityisen turvallisuusalan osalta ei ole vireillä yhteisön lainsäädännön yhdenmu-
kaistamishankkeita.

6. Vaikutus kilpailukykyyn ja hyvinvointiin

Lainsäädännön uudistuksen yhteydessä kiinnitettiin erityistä huomiota lainsäädän-
tömuutosten vaikutusten arviointiin. Turvallisuusalan kokonaisuudistus oli mukana 
säädösehdotusten vaikutusten ns. pilottihankkeena. 

Sääntelyn laajuus ja tiukkuus vaikuttavat turva-alan yritysten kilpailutilanteeseen. 
Valmistelussa otettiin huomioon, että jos yritysten henkilöstölle asetetaan korkeat 
koulutusvaatimukset, työvoiman hinta ja samalla palvelun hinta nousee. Tällöin 
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asiakasyritykset saattaisivat pyrkiä järjestämään turvallisuuttaan omalla henkilös-
töllään (omavartiointi), jolloin vartijoiden koulutustason nosto ei toteutuisi. 

Turvasuojaustoimintaan liittyvän hyväksymismenettelyn ei arvioitu aiheuttavan 
alan yrityksille merkittäviä lisäkustannuksia. 

Lainsäädännön yritysvaikutusten arvioinnin yhteydessä on kiinnitetty huomiota 
myös kilpailukykyyn EU:n muissa jäsenvaltioissa.

  

3.3.33 Yksityismetsätalouden rahoitus (MMM)

1. Yleiset kehitystekijät

Rahoituslainsäädännön keskeisin muutos tapahtui vuoden 1997 alusta, kun tuol-
loin voimaan tulleeseen kestävän metsätalouden rahoituksesta annettuun lakiin 
sisällytettiin biologisen monimuotoisuuden ylläpitämistä ja metsäluonnonhoitoa 
koskevat säännökset. Aikaisemmin metsänparannuslainsäädännössä rahoituksella 
ei ollut luonnonsuojelullisia tavoitteita. Rahoituslain kanssa tuli voimaan samaan 
aikaan metsälaki (1093/1996), jossa on omat säännöksensä metsäluonnon moni-
muotoisuuden turvaamisesta. Rahoitus kohdistetaan pääosin sellaisiin toimenpi-
teisiin, joilla ylitetään lainsäädännössä asetetut metsien hoitoa ja käyttöä koske-
vat vähimmäisvaatimukset. Kummankin lain valmistelu kytkeytyi luonnonsuojelu-
lainsäädännön valmisteluun.

Vuonna 2003 rahoituslakiin sisällytettiin säännökset luonnonarvokaupasta ja ns. 
yhteistoimintaverkostosta (laki 624/2003). Kyseisten kokeiluhankkeiden toteutus 
päättyy vuoden 2007 lopussa.

Rahoituslakiin sisältyy uutena rahoitusmuotona energiapuun korjuu. Myöhemmin 
lakiin lisättiin säännökset energiapuun haketustuesta (laki 718/1999). Komissio 
hyväksyi nämä säännökset olemaan voimassa vuoden 2007 loppuun. 

Lapin vajaatuottoisten metsien kunnostamisesta säädettiin vuosina 1982–1998 
määräaikaisella lailla (laki 1057/1982). Lain rahoitusehdot olivat muuta lainsää-
däntöä edullisemmat. 

Rahoituslakia edeltäneissä metsänparannuslaeissa oli nimenomaisena tavoittee-
na puuntuotannon kestävyyden turvaaminen. Tähän liittyen rahoitusmuodoissa ei 
ole tapahtunut olennaisia muutoksia tarkastelujaksolla. Nykyisessä rahoituslaissa 
puuntuotannon kestävyyden lisäksi otetaan huomioon metsien biologisen moni-
muotoisuuden ylläpitäminen ja puun energiakäytön edistäminen.
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Ministeriössä on käynnistetty hanke rahoituslain saattamiseksi vastaamaan pe-
rustuslain vaatimuksia. Tarkoituksena on yhdenmukaistaa rahoituslakia myös val-
tionavustuslain kanssa. Samalla lakia pyritään yksinkertaistamaan. Perustuslain 
kannalta arvioituna myös vuoden 1996 metsälakiin kohdistuu samanlaisia uudis-
tustarpeita kuin rahoituslakiin.

Rahoituslain ja muidenkin  metsälakien uudistamistarpeita on selvitetty ensin työ-
ryhmissä. Vuonna 1993 asetettiin metsätalouden ympäristöohjelmatyöryhmä ja 
metsänparannustyöryhmä. Vuonna 1994 asetettiin vielä yleismetsälakityöryhmä. 
Vuoden 1994 syksyllä asetettiin metsälakitoimikunta (KM 1995:11). Toimikunnan 
työstä erotettiin metsäkeskuslainsäädännön valmistelu aikataulusyistä, ja tämä 
valmistelu tapahtui ministeriössä virkatyönä toimikunnan periaatelinjausten poh-
jalta. Lakien valmisteluun on liittynyt laajahko eri tahojen kuulemiskierros.  

2. Muutokset viranomaistoiminnassa

Rahoituslain mukaisten tukien myöntäminen, takaisinperintä ja valvonta kuulu-
vat alueellisille metsäkeskuksille. Metsäkeskuksissa viranomaistehtävät kuuluvat 
erityisille eriytetyille viranomaistoiminnoille. Metsäkeskusten viranomaistehtävien 
perustuslainmukaisuus on erikseen selvitettävänä. 

Metsätalouden kehittämiskeskus Tapiolle ei kuulu enää viranomaistehtäviä.63  

3. Yleis- ja erityislainsäädännön suhde

Metsäkeskuslaissa on viittaussäännökset keskeiseen yleishallinto-oikeudelliseen 
lainsäädäntöön. Lakia sovellettaessa merkitystä on myös valtionavustuslain sään-
nöksillä. Avustuksien väärinkäytön sääntelyn perusta ovat rikoslain 29 luvun sään-
nökset. Relevanttia yleislainsäädäntöä on myös hankintalainsäädäntö.

4. Sopeutuminen muuhun lainsäädäntökehitykseen

Rahoituslainsäädännön sopeuttaminen perustuslakiin on työn alla. 

Muun lainsäädännön muutoksia seurataan. Tarvittavat muutokset tehdään siinä 
vaiheessa, kun asianomaiseen lakiin on tarvetta tehdä muitakin muutoksia.

5. Yhteisön oikeuden vaikutus

Käytännössä yhteisön oikeuden osalta tärkein vaikutus on valtiontukisääntelyl-
lä. Metsätalouden tuista ei ole annettu komission suuntaviivoja tai puitesääntöjä. 

63 Historiallisesti valvontajärjestelmään ovat liittyneet keskusmetsälautakunnista ja metsälautakun-
nista vuonna 1987 annettu laki (139/1987) ja vuonna 1991 annettu laki metsäkeskuksista ja met-
sälautakunnista (265/1991).  
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Tähän saakka komission suhtautuminen metsien hoidon tukiin on ollut myönteis-
tä. Siltä osin kuin tuet kohdistuvat muuhun kuin metsänhoitoon (esim. energia-
puun haketus), komissio on edellyttänyt joko ympäristötuen suuntaviivojen taikka 
ns. de minimis -sääntöjen soveltamista.

6. Vaikutus kilpailukykyyn ja hyvinvointiin

Metsätalouden julkista rahoitusta koskevan lainsäädännön valmistelussa on pai-
notettu kansallisen kilpailukyvyn näkökulmaa. VN:n vuonna 1999 hyväksymäs-
sä Kansallisessa metsäohjelmassa 2010 keskeisenä osana ovat metsänhoito- ja 
metsänparannustöiden tavoitteet ja niiden edellyttämä rahoitus. Hyvinhoidetuissa 
metsissä vuotuista hakkuumäärää voidaan kestävästi nostaa 5–10 milj. kuutio-
metriä vuosikymmenen aikana. Lisääntyvät hakkuut tuottavat merkittävän hyvin-
vointilisäyksen. Kansallisen metsäohjelman toteuttaminen on vaikuttanut lähinnä 
rahoituksen suuntaamiseen, mutta myös rahoitusta koskeviin säännöksiin on teh-
ty pienehköjä muutoksia. 

Metsänhoito- ja metsänparannustöiden kansallinen aikahorisontti on pidempi kuin 
metsänomistajan aikahorisontti. Esimerkiksi investointi metsänuudistamiseen tuot-
taa omistajalle ensimmäisen kerran tuloa Etelä-Suomessa aikaisintaan 30–40 vuo-
den ja Pohjois-Suomessa 40–60 vuoden kuluttua. Julkisen rahoituksen tarkoituk-
sena on tukea yksityisten metsänomistajien metsätalouden harjoittamisen yleisiä 
edellytyksiä siitä saatavien kansantaloudellisten hyötyjen vuoksi. Julkinen rahoitus 
tasoittaa myös jonkin verran luonnonolosuhteista johtuvia alueellisia eroja. 

Julkisen rahoituksessa myös ympäristönäkökohdat ovat lisääntyneet (merkittävin 
vuoden 1996 lakimuutoksessa käyttöön otettu tuki metsien biologisen monimuo-
toisuuden ylläpitämiseen).
 

3.3.34 Ympäristönsuojelulainsäädäntö (YM)

1. Yleiset kehitystekijät

Kansainvälisellä tasolla ja EU:ssa tapahtuva sääntely on tuonut sääntelyyn sel-
laisia aloja, joita ei ole aikaisemmin kansallisesti säännelty (esim. VOC-päästöt). 
Sääntelytapa on myös yksityiskohtaisempi kuin kansallisessa sääntelyssä. EU on 
toisaalta nopeuttanut tiettyjen kansallisesti hankalien lainsäädäntöuudistusten 
valmistelua (esimerkiksi juuri ympäristönsuojelulaki ja YVA-laki).

Lainsäädännön instrumentit ovat muuttuneet EU- ja kansainvälisen sääntelyn 
myötä. Tämä koskee erityisesti erilaisia suunnitelmia. Näitä on vaikea istuttaa 
kansalliseen perinteiseen sääntelyrakenteeseen, esimerkiksi käytetäänkö puh-
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taasti valtioneuvoston periaatepäätöksiä, jonkinasteisia sitovia ohjelmia vai hallin-
topäätöksiä (esimerkiksi päästökaupan alkujako, vanhojen polttolaitosten kansal-
linen suunnitelma, päästökatot).

Kansainväliset sopimukset vaikuttavat merkittävästi ympäristölainsäädäntöön 
(ympäristötiedon saantia, osallistumisoikeutta ja muutoksenhakua ympäristöasi-
oissa koskeva Århusin sopimus, Cartagenan bioturvallisuuspöytäkirja, kemikaalien 
kansainvälistä kauppaa koskeva Rotterdamin sopimus sekä ympäristövaikutus-
ten arviointia koskeva Espoon sopimus). Lainsäädäntöön vaikuttaa huomattavasti 
myös ilmastosopimuksen Kioton pöytäkirja.

Ympäristönsuojelun alalla kansainväliset sopimukset kuuluvat pääosin EU:n ja 
sen jäsenvaltioiden jaettuun toimivaltaan ja ne ovat siten ns. sekasopimuksia. 
Toimivaltakysymykset aiheuttavat lisätyötä. 

2. Muutokset viranomaistoiminnassa

Yksityisille on uskottu todentamistehtäviä samoin kuin vaatimustenmukaisuuden 
todentamiseen liittyviä tarkastustehtäviä.

Ympäristönsuojelun valvontakeinot ovat edelleen vahvasti etupainoisia. Lupa on 
säilynyt keskeisenä valvontakeinona.

Jälkikäteiseen vahinkojen korvaamiseen on alettu kiinnittää huomiota (esimerkiksi 
ympäristövastuudirektiivi).

Perusoikeussääntely on vaikuttanut erityisesti osallistumista koskevaan säänte-
lyyn.

Rikosoikeudellisen vastuun toteuttamisessa on pidettävä huolta siitä, että yhtei-
sön lainsäädännössä tarvittavat sanktiot ovat kunnossa. Rikosoikeudellinen vastuu 
on sinänsä linjattu kansallisessa lainsäädännössä rikoslainsäädännön ja aineel-
lisen lainsäädännön välillä noudattaen rikoslainsäädännön kokonaisuudistuksen 
periaatteita. 

Hallinnollisten sanktioiden käyttöä ei ole lisätty muutoin kuin valmistelemalla lu-
vattomiin alusöljypäästöihin uusi sanktiotyyppi. 

Ympäristönsuojelussa yleisesti merkitystä on myös omavalvonnalla (laitosten ja 
päätösten itsetarkkailu, vaatimustenmukaisuuden valvonta)
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3. Yleis- ja erityislainsäädännön suhde

Ympäristölupamenettelyssä on hallintolaista poikkeavia menettelysäännöksiä joh-
tuen lähinnä siitä, että asianosaisasetelma on tavanomaista monipuolisempi (ha-
kija, haitan kärsijät). Muutoksenhaussa suurin poikkeama ympäristönsuojelulaissa 
on asioiden ensi vaiheen keskittäminen Vaasan hallinto-oikeudelle. Muutoin muu-
toksenhaun järjestämisessä on pyritty mahdollisimman samankaltaisiin menette-
lyihin muun hallintolainkäyttölainsäädännön kanssa.

4. Sopeutuminen muuhun lainsäädäntökehitykseen

Perustuslain voimaantulo otettiin ennakoidusti huomioon ympäristönsuojelulain 
valmistelussa. Kaikissa sen jälkeisissä hankkeissa on tarkasteltu esimerkiksi val-
tuutussäännöksiä ja muutettu ne tarpeen mukaan perustuslain vaatimukset täyt-
täviksi.

5. Yhteisön oikeuden vaikutus

EY-lainsäädännön heijastusvaikutukset ovat merkittäviä.  On arvioitavissa, että 
EY-lainsäädännöstä noin kolmasosa koskee ympäristösääntelyä.

EY-lainsäädännön vaikutuksesta lainsäädännön selkeys on kärsinyt, kun huolelli-
sesti valmisteltuihin säädöskokonaisuuksiin joudutaan lisäämään huonosti sovel-
tuvia elementtejä.

5. Vaikutus kilpailukykyyn ja hyvinvointiin

Kansallinen kilpailukyky heijastuu ympäristönsuojelun aineellisiin säännöksiin. 
Yhteisön oikeusjärjestys tuottaa niin paljon säännöksiä, että aikaa ja mahdolli-
suuksia valmistella kansallisista tarpeista lähteviä aineellisia säännöksiä ei ole. 
Toiminnanharjoittajien asemaan kiinnitetään lainvalmistelussa monin tavoin huo-
miota. Aineellisissa velvoitteissa painotetaan kustannustehokkuutta. Uusia velvoit-
teita ei kohdisteta olemassa oleviin toimintoihin tai niitä sovelletaan vasta riittävän 
pitkän siirtymäajan jälkeen.

Hyvinvoinnin näkökulmasta on tärkeää, että kansalaisten osallistumismahdollisuu-
det turvataan.    
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3.3.35 Ympäristöterveydenhuolto (STM)

1. Yleiset kehitystekijät

Sosiaali- ja terveysministeriön valmisteluvastuulla olevaa ympäristöterveydenhuol-
lon lainsäädännön valmistelua varten asetetaan yleensä työryhmä. Työryhmissä 
ovat mukana sosiaali- ja terveysministeriön lisäksi keskeiset yhteistyötahot muista 
ministeriöistä sekä toiminnanharjoittajia edustavia tahoja. Työryhmämuistio ja/tai 
sen pohjalta laadittu ehdotus hallituksen esitykseksi toimitetaan lisäksi lausunto-
kierrokselle. Lainvalmistelu saatetaan loppuun virkatyönä. 

   Esimerkiksi geenitekniikkalain viimeistä laajaa osittaisuudistusta (halli-
tuksen esitys laiksi geenitekniikkalain sekä rikoslain 34 luvun 4 §:n ja 44 
luvun 9 §:n muuttamisesta, HE 42/2004 vp) valmistelleessa työryhmäs-
sä olivat sosiaali- ja terveysministeriön lisäksi edustettuina opetusmi-
nisteriö, maa- ja metsätalousministeriö, kauppa- ja teollisuusministeriö, 
ympäristöministeriö, Kemianteollisuus ry ja Biotekniikan neuvottelukun-
ta. Hallituksen esitysluonnoksesta pyydettiin lausunto 105 taholta, jois-
ta 63 antoi lausunnon. Lausunnonantajatahoihin kuului muun muassa 
ministeriöitä, keskushallinnon viranomaisia, tutkimuslaitoksia, läänin-
hallituksia, yliopistoja ja korkeakouluja, toiminnanharjoittajien järjestö-
jä sekä kuluttaja- ja muita kansalaisjärjestöjä. 

Suuri osa ympäristöterveydenhuollon lainsäädännöstä perustuu EY-lainsää-
däntöön. EU:ssa tapahtuva asetusten ja direktiivien valmistelu ja siihen liittyvä 
Suomen kannan muodostaminen ovat erittäin merkittäviä ympäristöterveyden-
huollon lainsäädäntötyössä. 

Ympäristöterveydenhuoltoon kuuluvina lakeina pidetään seuraavia (vrt. HE 
96/2005 vp):

1)  terveydensuojelulaki (1994); tarkoitus osittain uudistaa hallituksen esityk-
sellä elintarvikelaiksi sekä laiksi terveydensuojelulain muuttamisesta (HE 
53/2005);64 

2) elintarvikelaki (1995); kumotaan uudella elintarvikelailla; 
3)  eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygieniasta annettu laki (1996); kumo-

taan uudella elintarvikelailla;
4) tuoteturvallisuuslaki (1986);
5) eläinlääkintähuoltolaki (1990);
6) tupakoinnin vähentämiseksi annettu laki (1976);
7) kemikaalilaki (1989);

64  Hallituksen esitys on sittemmin hyväksytty eduskunnassa. Elintarvikelaki (23/2006) ja laki tervey-
densuojelulain muuttamisesta (24/2006) tulivat voimaan 1.3.2006. 
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8) geenitekniikkalaki (1995) ja
9)   säteilylaki (1991). 

Vastuu ympäristöterveydenhuollon lainsäädännön valmistelusta  sekä lainsää-
dännön ohjaus- ja valvontatehtävät on jaettu useamman hallinnonalan kesken. 
Sosiaali- ja terveysministeriö hallinnonalan näkökulma on terveys. Muut hallin-
nonalat, joille kuuluu tehtäviä ympäristöterveydenhuollon sektorilla, ovat maa- 
ja metsätalousministeriö, kauppa- ja teollisuusministeriö ja ympäristöministeriö. 
Sosiaali- ja terveysministeriö on eräissä laeissa sekä valvontaa johtava yleisviran-
omainen että terveyden näkökulmasta erityisviranomainen, esim. kemikaalilaki ja 
geenitekniikkalaki.  

Ympäristöterveydenhuolto on osa kansanterveystyötä. Kansanterveyslaki 
(1972) sisältää säännökset ympäristöterveydenhuollon hallinnosta kunnissa. 
Kansanterveyslaki on tässä mielessä ympäristöterveydenhuollon lait kokoava sa-
teenvarjo.

Esimerkkinä lainsäädännön painopistemuutoksista voidaan esittää terveydensuo-
jelua koskevan lainsäädännön keskeiset muutokset lähinnä elintarvikkeiden val-
vonnan näkökulmasta. Tarkasteltavana ajanjaksona toimintaympäristö on muut-
tunut merkittävästi. Elintarviketeollisuus, kuljetustekniikka ja kauppa sekä hygie-
niavaatimukset ovat muuttuneet voimakkaasti. Globalisaatio näkyy konkreettisesti 
kuluttajalle esimerkiksi liha- ja juustotiskin monipuolistumisena: kuluttaja voi va-
lita Euroopan eri maista tuotuja juustoja ja eteläamerikkalaista tai uusiseelanti-
laista lihaa.

Terveydensuojelulaki annettiin vuonna 1994, jolloin aiempi terveydenhuoltolaki 
vuodelta 1965 kumottiin. Terveydensuojelulakitoimikunnan mietintö oli valmistu-
nut jo vuonna 1988. Terveydensuojelulaki on terveydensuojelua koskeva yleislaki, 
jossa säädetään elintarvikkeista, uima- ja talousvesistä, jätteistä ja jätevedestä 
sekä asuntojen ja muiden oleskelutilojen terveydellisistä vaatimuksista. 

Terveydensuojelulaissa luovuttiin elintarvikkeiden tuoteryhmittäisestä ja myynti-
paikkojen luokitteluun perustuneesta yksityiskohtaisesta sääntelystä. Sen sijaan 
siirryttiin arvioimaan toiminnan ihmiselle aiheuttamaa riskiä, jonka pohjalta val-
vontaviranomainen tekee ratkaisut. Terveydensuojelulainsäädännössä otettiin 
huomioon ETA-sopimuksen johdosta myös EY-direktiivien vaatimuksia. Osa uu-
desta yksityiskohtaisesta sääntelystä toteutettiin antamalla alemmanasteisia sää-
döksiä.

Tarve parhaillaan vireillä olevaan elintarvikelain ja terveydensuojelulain uudistuk-
seen on aiheutunut uudesta EY-asetuksesta (Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N:o 178/2003 elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaat-
teista ja vaatimuksista). Uudistuksessa kootaan yhteen lakiin hajallaan eri laeissa 



215

olevia eri hallinnonalojen tehtäväalueita. Jo aiemmin terveydensuojelulaista on 
siirretty terveyshaittojen arviointi ympäristönsuojelulain piiriin. Sijoituslupa on siir-
retty osaksi ympäristönsuojelulain tarkoittamaa ympäristölupaa (v. 2000).

Uudella elintarvikelailla säädetään elintarvikkeista koskevista yleistä vaatimuksista 
sekä niiden valvonnan järjestämisestä. Lain soveltamisalaan kuuluvat kaikki elin-
tarvikkeiden tuotanto-, jalostus- ja jakeluvaiheet, lukuun ottamatta omaan käyt-
töön tarkoitettua alkutuotantoa tai elintarvikkeiden käsittelyä yksityistaloudessa. 
Uudistuksen yhteydessä terveydensuojelulain elintarvikehygieniaa koskevat sään-
nökset siirretään elintarvikelakiin. Elintarvikehuoneistoja koskeva ennakkovalvon-
tamenettely yhtenäistetään hyväksymismenettelyksi. Lisäksi samassa yhteydessä 
talousvettä toimittavan laitoksen ilmoitusmenettely muutetaan hyväksymismenet-
telyksi. Hyväksymismenettely otetaan käyttöön myös terveydensuojelulain mukai-
sia, viranomaisille tarkoitettuja tutkimuksia tekeville laboratorioille.

Elintarvikelain esittelyvastuu kuuluu maa- ja metsätalousministeriöllä. Sosiaali- ja 
terveysministeriö vastaa jatkossakin ns. olosuhdevalvonnasta (elintarvikeketju il-
man alkutuotantoa).
 
Geenitekniikka on tarkastelujakson aikana muodostettu kokonaan uusi sääntely-
kohde, jota koskeva lainsäädäntö perustuu EY:n direktiiveihin. 

Kokonaisuutena arvioituna ympäristöterveydenhuollon sääntely on tarkastelujak-
son aikana laajentunut merkittävästi. EU-jäsenyys on yleensä lisännyt sääntelyn 
yksityiskohtaisuutta niillä alueilla, joista oli sääntelyä jo aiemmin. Osittain EY-nor-
mit jättävät tilaa myös kansallisille ratkaisuille. Esimerkiksi elintarvikevalvonnan 
alalla jäsenvaltioiden päätösvallassa on, mikä on valvonnan järjestämistapa sekä 
mitkä ovat valvontaan liittyvät tarkoituksenmukaiset hallinnolliset keinot ja rikos-
oikeudelliset seuraamukset.  Ympäristöterveydenhuollossa on edelleen myös ko-
konaan kansallista sääntelyä, kuten asuntojen terveydellisiä vaatimuksia koskevat 
terveydensuojelulain säännökset.

2. Muutokset viranomaistoiminnassa

Sosiaali- ja terveysministeriön alaiset keskushallintoviranomaiset

Terveydenhuollon keskushallintoviranomaisia ja niiden tehtäviä uudistettiin laa-
jasti 1990-luvun alussa. Tuolloin perustettiin Sosiaali- ja terveydenhuollon tuo-
tevalvontakeskus (STTV) alkoholilain, kemikaalilain ja toimenpiteistä tupakoinnin 
vähentämiseksi annetun lain edellyttämää valvontaa varten (laki 1994) sekä hoi-
tamaan muut tehtävät, jotka sille on laissa tai asetuksessa säädetty.

Tuotevalvontakeskukselle siirrettiin 2003 lukien myös terveydensuojelulain toi-
meenpano ja valvonta lukuun ottamatta yleistä elintarvikehygieniaa, jonka val-
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vontatehtävät kuuluvat Elintarvikevirastolle. Tuotevalvontakeskuksessa on ympä-
ristöterveydenhuollon tehtäviä varten ympäristöterveydenhuollon yksikkö.

Geenitekniikan alalla kansallisena toimivaltaisena viranomaisena ilmoitus- ja lupa-
asioissa toimii Geenitekniikan lautakunta. Geenitekniikan käytännön valvontaa 
koskevat tehtävät siirrettiin lautakunnalta eri ministeriöiden alaisille viranomaisille 
vuonna 2004. Valvontaviranomaisia ovat Sosiaali- ja terveydenhuollon tuoteval-
vontakeskus, Suomen ympäristökeskus ja Elintarviketurvallisuusvirasto.  

Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla ympäristöterveydenhuollon teh-
täviä on myös Kansanterveyslaitoksella, jossa on ympäristöhygienian yksikkö. 
Säteilyturvakeskus vastaa säteilyvalvontatehtävistä säteilylain nojalla.

Kuntien elintarvikevalvonnan organisointi
 
Eduskunta on syksyllä 2005 hyväksynyt kansanterveyslain muutoksen, jonka tar-
koituksena on edistää paikallisvalvonnan järjestämistä alueellisesti suurempina 
kokonaisuuksina ja tehostaa valvontaa asettamalla valvonnan johtajille pätevyys-
vaatimukset. Kuntien ympäristöterveydenhuollon yksiköitä olisi koko maassa yh-
tensä noin 50–80. Ne voisivat erikoistua alueellisesti ja asiallisesti. 

Ympäristöterveydenhuollon valvonnan menettelyistä

Erityisesti elintarvikevalvonnassa omavalvonta tuli käyttöön EU:n myötä. 
Omavalvonta tarkoittaa elinkeinon itsensä suorittamaa valvontaa, jonka sisällös-
tä ja raportoinnista sovitaan tarkemmin paikallisen terveysvalvontaviranomaisen 
kanssa. Toiminnanharjoittaja on velvollinen tekemään suunnitelman ja toteutta-
maan sen terveyshaittoja aiheuttavien epäkohtien estämiseksi ja poistamiseksi.
 
Ympäristöterveydenhuollon valvonta mitoitetaan jatkossa valtakunnallisessa val-
vontaohjelmassa, jonka eri hallinnonalojen viranomaiset (Elintarviketurvallisuus-
virasto, STTV, Kuluttajavirasto) valmistelevat yhteistyössä. Kunnat laativat ohjel-
man perusteella valvontasuunnitelman. Valvonnan maksullisuutta laajennetaan 
samalla siten, että kunta voi periä maksun valvontasuunnitelman mukaisista tar-
kastuksista. Tarkastuskäyntien määrään vaikuttaa se, miten hyvin toiminnanhar-
joittaja on järjestänyt omavalvonnan.

Uuteen elintarvikelakiin ehdotetuista hyväksymismenettelyistä ks. vastaus 1.

Terveydensuojelulain valvontamenettelyistä 

Terveydensuojelulain piirissä on noin 100 000 toiminnanharjoittajaa. Lain  so-
veltamisala kattaa hyvin monenlaista toimintaa, esimerkiksi talousveden, jätteet, 
asunnot ja vaikkapa tatuoinnit. Pääasiallisena valvontakeinona on ilmoitusmenet-
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tely. Terveydensuojelulain vireillä olevassa osittaisuudistuksessa on tarkoitus laa-
jentaa lupamenettelyn käyttöä, kuten vastauksesta 1 käy ilmi. Laissa säännellään 
viranomaisten valvonnassa käyttämien asiantuntijoille ja tutkimuslaboratorioille 
asettavia vaatimuksia. 

Laissa säädetään myös kielloista ja määräyksistä. Pakkokeinoina voidaan käyttää 
uhkasakkoa sekä teettämis- ja keskeyttämisuhkaa. Esimerkiksi asuntojen valvon-
nassa voidaan antaa omistajalle kehotus korjata todettu terveyshaitta määräajas-
sa ja asettaa hallintopakko velvoitteen laiminlyönnin varalle. Laissa on viittaus 
rikoslain eräisiin rangaistussäännöksiin sekä säännös terveyden vaarantamisrik-
komuksesta.

Geenitekniikan valvonnan menettelyistä

Geenitekniikan alalla toiminnanharjoittaja on velvollinen riskinarviointiin, kun 
muuntogeenisiä  organismeja käytetään suljetussa tilassa tai levitetään ympäris-
töön. Lupamenettelyn käytön rajaamiseksi laissa on vuonna 2004 erotettu ilmoi-
tus- ja lupamenettely toisistaan. Suljetussa käytössä noudatetaan riskistä riippu-
en lupa- tai ilmoitusmenettelyä. Avoimessa käytössä sovelletaan lupamenettelyä. 
Tuotteen markkinoille saattaminen on luvanvaraista. Geenitekniikan lautakun-
ta voi teettää selvityksiä muuntogeenisten organismien haittojen arvioimiseksi. 
Laissa säädetään myös kielloista ja rajoituksista. Seuraamuksia ovat uhkasakko 
sekä teettämis- ja keskeyttämisuhka. Laki sisältää myös rangaistuksia koskevat 
viittaussäännökset rikoslakiin.

3. Yleis- ja erityislainsäädännön suhde

Esimerkiksi geenitekniikkalaki sisältää viranomaisten toiminnan julkisuudesta an-
netun lain säännöksiä täydentäviä säännöksiä julkisuudesta ja salassapidosta 
geenitekniikan valvonnassa.

4. Sopeutuminen muuhun lainsäädäntökehitykseen

Perustuslaista johtuvat lainsäädännön muutostarpeet on toteutettu voimassa ole-
van lainsäädännön osittaisuudistuksina. EY-lainsäädännön sovittaminen Suomen 
perustuslain vaatimusten kanssa oli haastava tehtävä esimerkiksi geenitekniikan 
alueella. Yhtenä ongelmien taustana on ollut EY-säädösten epäselvyys ja tulkin-
nanvaraisuus.

Ympäristöterveydenhuollon alueella laajimmat uudistukset ovat perustuneet EY-
lainsäädäntöön. Tähän sääntelyyn vaikuttavat toimintaympäristön muutokset ku-
ten elämäntavan muutokset ja tieteen ja teknologian kehitys.
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5. Yhteisön oikeuden vaikutus

Suuri osa ympäristöterveydenhuollon valvontasäännöksistä perustuu yhteisölain-
säädäntöön. EU:n myötä valvonta on jämäköitynyt. EU:n laajuinen sääntely ja 
kehittynyt tiedonkulku mahdollistavat toimien yhteensovittamisen koko yhteisön 
alueella. Esimerkkinä voidaan mainita tilanne, jossa mausteessa havaitaan vaa-
rallista väriainetta.

EY-sääntely ilmentää joiltakin osin epäluottamusta toiminnanharjoittajaa kohtaan. 
Suomalainen ympäristöterveydenhuolto on rakentunut näkemykselle, että vain toi-
minnanharjoittaja voi tehdä laadun. Lähtökohtaero johtaa Suomen näkökulmasta 
liian yksityiskohtaiseen sääntelyyn. Koska riskinarviointi jää tekemättä, hallinto ja 
toimenpiteet voivat olla suhteettomia tarpeeseen nähden. Tästä aiheutuu myös 
turhia kustannuksia. Ylimitoitetuista toimia sisältyy esimerkiksi elintarvikkeita ja 
kemikaaleja koskeviin säännöksiin. Jätehuollossa EY-sääntely estää toteuttamasta 
joitakin hyväksi koettuja kierrätysjärjestelmiä.

Tavaroiden vapaan liikkuvuuden vaatimus on voinut vähäisessä määrin rajoittaa 
asettamasta terveyden suojelemiseksi sellaisia vaatimuksia, joita kansallisesti olisi 
saatettu pitää perusteltuina. 

Kansallista valmistelua EY-lainsäädännön toimeenpanemiseksi vaikeuttaa se, että 
valmisteluasiakirjoissa on vain vähän perustelutyyppistä aineistoa verrattuna esi-
merkiksi suomalaiseen hallitusten esitysten perustelukäytäntöön. Myös kompro-
missit asetusten ja direktiivien valmistelussa ovat omiaan lisäämään säännösten 
vaikeatajuisuutta ja siten vaikeuttamaan kansallisten säännösten valmistelua. 
Komission virkamiesten vaihtuvuus ja siihen liittyvä asiantuntemuksen tason vaih-
telu heikentävät myös aika ajoin mahdollisuuksia vuoropuheluun komission ja jä-
senmaan edustajien kesken.
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3  ARNO LIUKKO: EU-OIKEUDEN VAIKUTUS 
KANSALLISEEN OIKEUTEEN

1 Johdanto 

1.1 Yleistä

Kysymys siitä, mikä osuus Suomen lainsäädännöstä perustuu EU:n lainsäädän-
töön, pitää epäsuorasti sisällään oletuksen, että yksittäiset säädökset olisi mah-
dollista jokseenkin yksiselitteisesti luokitella toisaalta EU:n vaatimuksesta ja toi-
saalta muista syistä annettuihin säädöksiin.

EU:n vaikutuksen arviointia vaikeuttaa kuitenkin se, että EU:n ja Suomen oikeus-
järjestykset eivät muodosta kahta erillistä toisiaan muistuttavaa oikeusjärjestystä, 
vaan kyse on kahdesta erilaisiin lainsäädöntekniikoihin perustuvasta, toisiinsa li-
mittyneestä oikeusjärjestyksestä. 

EU:n ja Suomen säädökset eivät ole symmetrisiä siten, että yksittäistä EU-säädös-
tä vastaisi samantyyppinen, yksittäinen suomalainen säädös. Päinvastoin usein 
tilanne on se, että suomalaisessa säädöksessä säännellään monia kysymyksiä, 
joista vain yksi tai useampi liittyy jollain tapaa EU:hun. EU:n vaikutus ilmenee sil-
loin tietyn säädöksen yksittäisessä osassa. Vaikutuksen aste myös vaihtelee huo-
mattavasti. On EU-säännöksiä sellaisenaan toistavia kansallisia säännöksiä ja on 
hyvinkin epäsuorasti EU-oikeutta sivuavia säännöksiä. Toisaalta EU:ssa annetaan 
säädöksiä, jotka eivät kosketa ollenkaan tai koskevat vain osittain Suomen oikeut-
ta. Kyse voi esimerkiksi olla EU:n oman sisäisen toiminnan organisoinnista.

Tehtäessä kokonaisarviota EU:n vaikutuksesta on kaikkein vaikein ongelma kui-
tenkin ehkä se, miten yksittäisten lakien tai muiden säädösten yhteiskunnallinen 
merkitys otettaisiin huomioon erilaisia lukuarvoja esitettäessä. Jos ilman sisältöön 
kohdistuvaa arvottamista vain lasketaan mekaanisesti yhteen tietyt EU-kriteerit 
täyttävät lait (tai hallituksen esitykset) ja verrataan tätä lukua kokonaismäärän 
tietyltä ajalta, ei tulos vielä kerro EU:n vaikutusta, sillä säädökset eivät ole saman-
vertaisia yksiköitä. On keskeisiä yleislakeja, joilla on suuri merkitys hyvin monille 
ihmisille, ja on suuri joukko säädöksiä, jotka koskettavat vain harvoja jonkin tek-
nisluonteisen kysymyksen osalta.

Moni lainsäädäntömme keskeisistä, yleisesti sovellettavista peruslaeista on edel-
leenkin sellainen, että EU:n suora vaikutus siihen on enintään vähäinen. Moni niis-
tä laeista, joita jatkuvasti sovelletaan yleisissä tuomioistuimissamme, esimerkiksi 
huoneenvuokralaki, oikeustoimilaki, perintökaari ja vahingonkorvauslaki on otettu 
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1 Ks. Heikki Kannisen artikkeli EY-oikeuden soveltamisesta korkeimmassa hallinto-oikeudessa, 
Lakimies 7–8/2003, s. 1253.

2 Ks. esim. Jyrki Talan artikkeli Lakien ja lainvalmistelun laadun kehittäminen Euroopan unionissa 
kokoomateoksessa Yritys eurooppalaisessa oikeusyhteisössä, Turku 2002, sekä Matti Wibergin ar-
tikkeli Lainsäädäntömme EU-vaikutteisuus luultua oleellisesti pienempää, Oikeus 2004:2, s. 200.

Suomen laki -kokoomateokseen tyystin ilman viittausta EU-säädöksiin. Lisäksi kak-
si ehkä keskeisintä yleisten tuomioistuinten soveltamaa lakia, rikoslaki ja oikeuden-
käymiskaari, sisältävät nekin laajuudestaan ja kattavuudestaan huolimatta pikem-
minkin vain jonkin verran EU:n lainsäädännön vuoksi annettuja säännöksiä. 

Vaikka yleisissä tuomioistuimissa käsiteltävien ja EU-oikeuteen linkittyvien asioi-
den ja varsinkin pääasiallisesti lähinnä EU-oikeutta koskevien asioiden määrän 
voi arvioida edelleen olevan pieni, on EU-oikeuden soveltamisen sitä vastoin 
arvioitu hallinto-oikeuksissa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa olevan päivit-
täistä ja suurelta osin rutiininomaista.1 Esimerkiksi korkeimmassa hallinto-oikeu-
dessa käsiteltävistä asioista noin kolmasosan on arvioitu jollain tavalla liittyvän EU-
oikeuteen.
 
EU:n vaikutuksesta puhuttaessa on vielä huomattava, että toisinaan on kyse pi-
kemminkin EU-jäsenyyden vaikutuksesta kuin EU-oikeuden vaikutuksesta kansal-
liseen oikeuteen. EU-jäsenyydestä johtuvista vaikutuksista voi puhua silloin, kun 
tietty lainsäädäntöhanke johtuu kansallisista syistä, mutta hankkeen taustalla ovat 
Suomen EU-jäsenyydestä johtuvat syyt ilman että kansallisen lainsäädännön sisäl-
töä ohjaavia EU-normeja varsinaisesti olisi mahdollista yksilöidä. 

1.2 Erilaisia arvioita EU:n vaikutuksesta 

Huolimatta asiaan liittyvistä ongelmista on julkisuudessa toisinaan esitetty ilman 
mitään varauksia täsmällisenoloisia arvioita siitä, mikä osa kansallisesta lainsää-
dännöstä perustuu EU:n lainsäädäntöön. Arvioissa on suurta vaihtelua: arvioksi on 
esitetty alle 10 prosenttia, yli 80 prosenttia ja vaihtelevia lukuja näiden välillä.2  

Vaikka jotkut arviot on saatettu esittää kevyinkin perustein, selittynevät suuret 
erot EU:n vaikutusta koskevissa arvioissa osaksi kysymyksenasettelulla. Mitä itse 
asiassa tarkoitetaan sillä, että kansallinen lainsäädäntö perustuu EU:n lainsäädän-
töön? 

Ennen arvioiden vertaamista olisi täsmennettävä, puhutaanko suppeassa mielessä 
vain suoraan EU:n lainsäädäntöön perustuvista säädöksistä, esimerkiksi direktiivi-
en täytäntöönpanoon keskittyvistä säädöksistä, vai puhutaanko väljässä mielessä 
kaikista niistä säädöksistä, joihin EU on ainakin joltakin vähäiseltä osin tai jollain 
tapaa välillisesti vaikuttanut.
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Eroa tulee siitäkin, puhutaanko suppeammin Suomessa annetusta vai Suomessa 
sovellettavasta lainsäädännöstä vaiko laajimmalla mahdollisella tavalla kaikesta 
Suomessa sovellettavasta oikeudesta.

Alkuvuodesta 2004 tiedotusvälineissä näkyi erityisesti arvioita, joiden mukaan 80 
prosenttia kansallisesta lainsäädännöstä perustuisi EU:n lainsäädäntöön. Arviot 
lienevät olleet esittäjiensä henkilökohtaisia, eikä tiedossa ole, mihin ne kulloinkin 
ovat perustuneet.

Arvio 80 prosentin vaikutuksesta yhdistetään mm. komission entiseen puheen-
johtajaan Jacques Delorsiin. Hän arvioi eräässä puheessaan 1980-luvun lopulla, 
että sen jälkeen kun kymmenen vuotta olisi kulunut, 80 prosenttia jäsenvaltioissa 
sovellettavasta taloudellisesta lainsäädännöstä, ehkä myös vero- ja sosiaalilain-
säädännöstä, olisi peräisin yhteisöstä. Delorsin arvio tai ennuste ei kuitenkaan ol-
lut, että 80 prosenttia kaikesta lainsäädännöstä tulisi olemaan peräisin yhteisöstä. 
Sanomansa hän rajasi koskemaan vain taloudellista lainsäädäntöä sekä varauksin 
vero- ja sosiaalilainsäädäntöä.

Suurten lainsäädännönalakohtaisten vaihtelujen vuoksi EU:n vaikutusta olisi myös 
nykytilanteessa tarkoituksenmukaista arvioida lainsäädännönalakohtaisesti. 

1.3 ETA-sopimuksen vaikutus

Suomen nykyisen lainsäädännön muotoutumista arvioitaessa on otettava huomi-
oon, että osa siitä lainsäädännöstä, joka ensikädessä on annettu EU-velvoitteiden 
takia, olisi otaksuttavasti annettu samantyyppisenä myös ilman EU-jäsenyyttä esi-
merkiksi jonkin muun kansainvälisen velvoitteen johdosta tai muista syistä. 

Suomea koskeneista kansainvälisistä velvoitteista laajuudeltaan omaa luokkaansa 
oli EU:hun liittymistä vuodella edeltänyt liittyminen Euroopan talousalueeseen. 
ETA-jäsenyys merkitsi sitä, että suuri osa EU:n senaikaisesta lainsäädännöstä tuli 
osaksi Suomen oikeutta.
 
ETA-jäsenyyden johdosta Suomen lainsäädäntö vastasi pitkälle EU-jäsenyyden 
vaatimuksia. Suomen EU-jäsenyyden hyväksymistä koskeneessa hallituksen esi-
tyksessä (HE 135/1994 vp) arvioitiinkin, että monilla niistä aloista, joilla EU:ssa 
annetaan lainsäädäntöä, Suomi on ETA-sopimuksen nojalla jo omaksunut alan 
EY-normit ja käytännön. Kaikilla aloilla näin ei kuitenkaan ollut. Esimerkiksi EY:n 
maatalouspolitiikan omaksumisen todettiin merkitsevän käytännössä sitä, että 
suurin osa Suomen maatalouslainsäädännöstä kumotaan tai muutetaan ja korva-
taan vastaavalla EY:n lainsäädännöllä. 
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ETA-sopimuksen hyväksymistä koskeneessa hallituksen esityksessä (HE 95/1992 
vp) – joka laadittiin kaksi vuotta ennen EU:n liittymissopimusta koskenutta hal-
lituksen esitystä – todettiin, että vaikka Suomen silloisen oman lainsäädännön 
kehittämisessä olikin kaiken aikaa kiinnitetty huomiota myös kansainväliseen ke-
hitykseen, merkitsisi ETA-sopimus sitoutumista mittavaan lainsäädäntöuudistuk-
seen. Eduskunnan käsiteltäväksi arvioitiin tuotavan ETA-sopimuksen johdosta 
noin 250 erillistä esitystä. ETA-sopimuksen laajuuteen ja kattavuuteen suhteutet-
tuna määrä ei välttämättä ole tavattoman suuri, mikä kertonee jotain Suomen oi-
keuden kannalta relevantin EY-sääntelyn määrästä tai/ja sen huomioonottamisen 
asteesta aikana ennen ETA-sopimusta. Määränä 250 hallituksen esitystä vastasi 
karkeasti sitä, minkä verran hallituksen esityksiä 1990-luvun taitteessa vuosittain 
annettiin. 

Mitään siihen viittaavaa ei löydy, että suurin osa Suomen omasta lainsäädännöstä 
olisi ETA- tai EU-jäsenyyden myötä kumottu tai tullut muutetuksi ja korvattu EY-
oikeudella. Tämä seikka yksin jo auttaa suhteuttamaan väitteitä, joiden mukaan 
suurin osa nykyisestä lainsäädännöstämme olisi EU:n määräämää. 

1.4 Muun kansainvälisen kehityksen vaikutus 

Huomionarvoista on, että EU:ssa valmisteltu lainsäädäntö perustuu osittain kan-
sainvälisiin, monenvälisiin sopimuksiin, joihin paitsi EY myös Suomi on liittynyt. 
Esimerkkinä voi mainita monet ympäristöalan kansainväliset sopimukset. Niiden 
osalta täytäntöönpano kansalliseen oikeuteen tulee osittain EY:n kautta siten, että 
EY:ssä hyväksytään asiaa koskevia säädöksiä sopimuksessa asetettujen määräys-
ten toteuttamiseksi. Ilman EY-jäsenyyttä saman kansainvälisen sopimuksen kan-
sallinen täytäntöönpano perustuisi suoraan kyseiseen sopimukseen. 

Komissio on arvioinut, että ulkoiset tekijät, kuten kansainväliset sopimukset tai 
tarve mukauttaa sääntelyä tekniikan, talouden ja tieteen aiheuttamiin muutoksiin, 
selittäisivät huomattavan osan EU:n sääntelytoimista. 

EU-oikeuden vaikutusta arvioitaessa kiintoisa kysymys on myös se, mitkä tekijät ja 
oikeudelliset lähtökohdat vaikuttavat EU-oikeuden muotoutumiseen. Otaksuttavasti 
kansalliset oikeusjärjestykset ja EU-oikeus ovat vuorovaikutuksessa keskenään. 
Lisäksi EU-oikeuteen ja Suomen oikeuteen vaikuttaa merkittävästi esimerkiksi 
myös Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimukseen perustuva oikeus. 

Toisinaan voi olla mahdotonta rajata yhtä tiettyä oikeudellista kysymystä tai oi-
keudellista asiakirjaa Suomen oikeuteen kohdistuvan vaikutuksen yksinomaiseksi 
lähteeksi. 
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2 Miten EU vaikuttaa Suomessa sovellettavaan oikeuteen?

2.1 EU-velvoitteita suoremmin koskeva kansallinen lainsäädäntö

Eroja EU:n vaikutuksen suuruudessa syntyy jo riippuen siitä, arvioidaanko sitä, 
mikä osuus jo olemassa olevasta lainsäädännöstä perustuu EU:n lainsäädäntöön 
vai sitä, mikä osuus uudesta lainsäädännöstä perustuu EU:n lainsäädäntöön.

Uuden lainsäädännön osalta EU saattaa myös olla sääntelyn taustalla siten, että 
perussääntely on alun perin ollut EU:n lainsäädännön suoraa täytäntöönpanoa, 
mutta sittemmin annettava uusi sääntely lähtee kuitenkin kansallisista tarpeista 
ilman, että EU:n lainsäädäntö sitä edellyttäisi. Kyse voi esimerkiksi olla tiettyjen 
EU-asioiden kansallisen hallinnoinnin muutoksista, esimerkiksi tiettyjen asioiden 
käsittelyn siirtämisestä viranomaiselta toiselle.

Toisaalta tietty olemassa oleva sääntelykin on alun perin saatettu antaa ilman 
EU-liityntää, vaikka se sittemmin on EU-oikeuden kehittymisen myötä muuttunut 
(myös) täytäntöönpanonormiksi: EU-säädöksissä on usein esimerkiksi velvoite sää-
tää säädöksen rikkomisesta aiheutuvista seuraamuksista. Tämä voidaan toisinaan 
katsoa täytetyn yleisillä, jo olemassa olevilla rangaistussäännöksillä. Vastaavasti 
EU-säädöksissä säädetään usein yleisluontoisista periaatteista tai tavoitteista, joi-
ta vastaavat säännökset voivat olla löydettävissä jo olemassa olevasta kansallises-
ta lainsäädännöstä, jolloin täytäntöönpanon tarvetta ei niiltä osin ole. 

Niin ikään tietty olemassa oleva sääntely saatetaan myöhemmin kumota siksi, 
että se EU-oikeuden kehittymisen vuoksi havaitaan yhteisön oikeuden vastaiseksi. 
Kumoamiseen voidaan päätyä myös siksi, että vastaava sääntely annetaan EY-
asetuksella, jolloin päällekkäisten normistojen estämiseksi on kumottava vastaava 
kansallinen sääntely.

EU-oikeuden vaikutukset voivat näkyä jopa kansallisen perustuslain tasolla. 
Eduskunta hyväksyi viime syksynä lepäämään vaalien jälkeisille valtiopäiville en-
simmäiset muutokset Suomen perustuslain tekstiin. Niistä yksi koskee perustus-
lain 9 §:n kieltoa luovuttaa tai siirtää Suomen kansalainen vastoin tahtoaan ulko-
maille. Muutoksen taustana on, että kiellosta on jouduttu toistuvasti poikkeamaan 
toimeenpantaessa rikoksentekijöiden luovuttamista koskevaa kansainvälistä ja 
EU-sääntelyä.3  

Suuri osa yksittäisistä eduskuntalaeista on lakeja, joilla muutetaan tiettyä aikai-
sempaa lakia (ks. taulukko 5). Ei ole mitenkään epätavallista, että tällaiseen muu-

3 Ks. hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen perustuslain muuttamisesta sekä eräiksi siihen 
liittyviksi laeiksi (HE 102/2003 vp).
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toslakiin kootaan erillisiä asiakokonaisuuksia ja että vain joku tai jotkut niistä kos-
kevat EU:ta. Toisaalta täysin uusi lakihankekin voi sisältää enimmäkseen kansal-
lisia sääntelytarpeita ja vain jonkin yksittäisen EU-kysymyksen sääntelyn. Tämän 
kaiken huomioonottamiseksi EU:n vaikutusta olisi tutkittava ei vain säädös- vaan 
myös pykälätasolla.

On myös otettava huomioon, että EU:n vaikutuksen aste vaihtelee huomattavasti 
siitä riippuen, kuinka paljon liikkumavaraa EU-säädöksessä tai muussa EU-asiakir-
jassa annetaan jäsenvaltioille. Direktiivissä, lainsäädäntöohjeessa, voi aidosti olla 
paljonkin liikkumavaraa ja sijaa kansallisille ratkaisuille. On ns. puitedirektiivejä ja 
muita väljiä direktiivejä, joissa asetetaan vain saavutettava lopputulos sääntelyn 
sisältöä muuten tarkentamatta. Direktiivissä saatetaan esimerkiksi edellyttää ai-
noastaan tietyn ympäristönsuojelutavoitteen toteutumista ja jättää kansalliseen 
harkintaan se, miten asia järjestetään. Osa direktiiveistä asettaa vain minimisään-
telytason, jolloin tiukempien säännösten antaminen on kansallisesti mahdollista. 
Toisaalta on myös hyvin yksityiskohtaisia direktiivejä, jotka sisältävät niin tarkkaa 
sääntelyä, esimerkiksi tietyn tuotteen teknisistä ominaisuuksista, että niiden luon-
tevin täytäntöönpanotapa on säännösten toistaminen sellaisenaan kansallisessa 
säädöksessä.

Yhteenvetona voidaan todeta, että EU-velvoitteita suoraan koskevia kansallisia 
säädöksiä on hyvin erilaisia. Vielä erilaisempia ovat tilanteet, joissa EU-oikeuden 
vaikutus ilmenee epäsuoremmin.

2.2 EU-oikeuden epäsuorempi vaikutus lainsäädäntöön

Lähes kaikessa lainvalmistelussa lienee nykyisin selvitettävä, ettei valmisteltava 
laki sisällä yksittäisiä säännöksiä, jotka olisivat ristiriidassa EU-oikeuden kanssa. 
Tämä pätee paitsi aloilla, joilla EU:lla on toimivaltaa antaa säädöksiä, myös muilla 
aloilla, sillä alasta riippumatta kansallinen lainsäädäntö ei saa vaikuttaa haitallises-
ti yhteisön oikeuden säännösten tehokkaaseen toteutumiseen. 

Niinpä EU:n epäsuora vaikutus voi toteutua esimerkiksi siten, että kansallinen 
sääntely on saatettu – sitä nimenomaisesti toteamatta tai kenties sitä edes 
tiedostamatta – kirjoittaa niin, ettei EU:n lainsäädäntö muodosta sille estettä. 
Perustamissopimuksen syrjintäkiellot ovat esimerkiksi saattaneet olla taustalla kir-
joitettaessa säännöksiä siitä, keillä kaikilla on oikeus tiettyyn laissa myönnettä-
vään etuuteen taikka mitä kansalaisuusedellytyksiä tai kansalaisuuteen muuten 
kytkeytyviä vaatimuksia esimerkiksi kielitaidon tai kotipaikan osalta asetetaan. 

Jostakin säädöshankkeesta on myös saatettu jossain suhteessa tai kokonaan luo-
pua (tai jättää se kokonaan alulle panematta) sen vuoksi, että se on havaittu EU-
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oikeuden vastaiseksi. Toteuttamatta jääneet hankkeet eivät kuitenkaan ilmene 
säädöskokoelmista tai -tietokannoista. 

Ajankohtaisena esimerkkinä EU-jäsenyyden epäsuorasti synnyttämistä lainsää-
däntötilanteista voi mainita kysymyksen Suomen perustuslain 93 §:n tulkinnasta. 
Taustaltaan EU-jäsenyydestä johtuvista syistä syntyi tilanne, jossa oli kansalli-
sesti ratkaistava perustuslain 93 §:n tulkinta. Tapaus koski ns. kriisinhallintalakia 
Suomen mahdollisesta osallistumisesta EU:n toimeenpanemaan kriisinhallinta-
operaatioon.4 Asian lopputulos oli, että eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen pe-
rustuslain säätämisjärjestyksessä ja nimenomaan niin sanottuna pysyvänä poik-
keuslakina.

Eduskunnan hyväksymistä laeista merkittävä määrä koskee valtion tuloja ja me-
noja tiettynä budjettivuotena. Niiden kokonaisuutta sekä talouspoliittisen ja tulon-
siirtoihin liittyvän lainsäädännön liikkumavaraa rajoittaa periaatteessa Suomen jä-
senyys EU:n talous- ja rahaliitossa. Tätä rajoitetta voi kuitenkin pitää epäsuorana, 
koska lainsäädäntö ei välttämättä eroaisi nykyisestä, vaikka EU-säännöksissä ase-
tettuja rajoitteita julkistalouden tasapainolle ei olisi. Toisaalta vaikutus on sikälikin 
epäsuoraa, että kyseisissä EU-säännöksissä on niille luonteenomaista väljyyttä ja 
tulkinnanvaraa. 

Ylipäätään lainsäätäjän liikkumavaraa rajaavat monet EU-oikeuteen kuuluvat oi-
keusperiaatteet, joita ainakin osin otaksuttavasti noudatettaisiin pitkälle saman-
laisina ilman EU-velvoitettakin. On kuitenkin huomattava, että yhteisön oikeuden 
periaatteet ovat autonomisia. Niiden sisältö määräytyy yhteisön oikeuden läh-
tökohdista. Tästä seuraa, että EU-oikeuteen ja kansalliseen oikeuteen kuuluvat 
samannimiset oikeusperiaatteet voivat sisältönsä ja ulottuvuutensa puolesta var-
sinkin yksittäistapauksiin sovellettuina erota toisistaan. 

Eräs EU:n vaikutuksen ilmenemismuoto on, että kimmoke (mutta ei velvoite) kan-
sallisen sääntelyn antamiseen on tullut EU:n lainsäädännöstä. EU-säädöksessä on 
voitu todeta, että jäsenvaltio voi antaa tietynlaista sääntelyä. Lainsäädäntöidea 
on voinut myös tulla erilaisista muodollisesti ei-sitovista EU-asiakirjoista taikka 
löyhemmin EU-jäsenyyteen liittyen esimerkiksi pelkästä yhteydenpidosta tai yh-
teistyöstä muiden jäsenvaltioiden tai toimielinten kanssa. Toisaalta eri syistä myös 
ei-velvoittavat tekstit voidaan kokea (tai esittää) velvoittavina.

Viime aikoina on EU:ssa uutena yhteistyön muotona ollut esillä ns. avoimen koor-
dinaation menetelmä. Sen puitteissa ei anneta sitovaa sääntelyä. Sen sijaan EU:n 
päämäärien edistämiseen pyritään ”pehmeämpien” keinojen avulla. Näitä ovat 

4 Ks. hallituksen esitykset laiksi sotilaallisesta kriisinhallinnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 
5/2006 vp ja HE 110/2005 vp) sekä eduskunnan perustuslakivaliokunnan lausunto PeVL 54/2005 vp.
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erityisesti yhteisten suuntaviivojen hyväksyminen, tietojenvaihto, seuranta ja ver-
taileva arviointi.

EU:n vaikutus voi ilmetä niinkin epäsuorasti, että ilman asiakohtaista EU-liittymää 
EU:ssa omaksuttuja periaatteita ja ratkaisuja sovelletaan tilanteisiin, jotka eivät 
kuulu yhteisön oikeuden soveltamisalaan. EU:n lainsäädännön tai EY-tuomioistui-
men oikeuskäytännön periaatteilla, ajatusmalleilla ja ratkaisuilla voi olla yleisem-
pää kantavuutta oikeuskehityksen kannalta. EU:n koko vaikutuksen kannalta yk-
sittäisiä säädöksiä tärkeämpi merkitys voi olla sillä välillisellä vaikutuksella, jonka 
EU ja sen puitteissa tehtävä yhteistyö antaa lainsäädännön pohjavireelle.5  

2.3 EU-oikeuden vaikutus soveltamistilanteessa

Annettavan lainsäädännön sisältöä ohjaavan ja määräävän vaikutuksen lisäksi 
EU-oikeus saattaa yksittäisessä oikeudellisessa soveltamistilanteessa vaikuttaa 
kansallisesti annettua lainsäädäntöä muokkaavasti siihen, mikä on sovellettavan 
oikeuden sisältö.

EU-oikeuden asemasta ja sen ominaisuuksista seuraa, että puutteellisen tai vir-
heellisen kansallisen täytäntöönpanon tilanteissa direktiivien säännöksiä ja eräitä 
muita EY-normeja on tietyin edellytyksin sovellettava suoraan (välitön oikeusvai-
kutus) ja jopa asiaa koskevat kansalliset säännökset syrjäyttäen (etusijavaikutus). 
Nämä tilanteet ovat kuitenkin otaksuttavasti hyvin harvinaisia. Jonkin verran suu-
rempi merkitys lienee sillä, että EU-oikeuden kansallista oikeutta muovaava vaiku-
tus voi ilmetä pehmeämmin myös ns. tulkintavaikutuksen kautta. 

Tulkintavaikutuksen käyttö on keino, jolla kansallista oikeutta tulkitaan EU-oikeuden 
asiaa koskevan säädöksen sanamuodon ja päämäärän valossa. Tulkintavaikutuksen 
avulla pyritään kansallisen sääntelyn sanamuodon asettamissa rajoissa tulkinnal-
lisesti poistamaan mahdolliselta ristiriidalta näyttävä tilanne EU-oikeuden ja kan-
sallisen oikeuden väliltä. Tulkintavaikutus koskee tyypillisesti direktiivin täytän-
töönpanemiseksi annettua lainsäädäntöä, mutta sillä on myös yleisempi merkitys. 
Viime kesänä annetulla EY-tuomioistuimen ennakkoratkaisulla velvoite kansallisen 
oikeuden soveltamiseen EU-normin tulkintavaikutusta käyttäen ulotettiin asiaan 
kuuluvin varauksin koskemaan myös ns. kolmannen pilarin puitteissa annettuja 
puitepäätöksiä. 

5 Toissavuonna julkaistussa artikkelissaan ja alkuvuodesta julkaistussa kirjassaan Turun yliopiston 
eurooppaoikeuden professori Tuomas Ojanen arvioi EU-jäsenyyden vaikutuksia suomalaiseen oi-
keuskulttuuriin ja sellaisiin ainesosiin kuin oikeuslähdeoppi, laintulkintaperiaatteet ja eri alojen 
yleiset opit. Ks. artikkeli The Impact of EU Membership on Finnish Constitutional Law, European 
Public Law, Volume 10, Issue 3, ja teos EU-oikeuden perusteita, 2006, s. 266.
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Vaikka tulkintavaikutuksella voikin arvioida olevan etusijaperiaatetta ja välittömän 
oikeusvaikutuksen periaatetta suurempi merkitys, voitaneen lähteä siitä, ettei 
senkään käytännön merkitys ole määrälliseltä kannalta kovin merkittävä, jos aja-
tellaan kaikkia oikeudellisen ratkaisutoiminnan tilanteita suomalaisissa tuomiois-
tuimissa ja hallintoviranomaisissa.

Arvioitaessa EU-oikeuden vaikutusta laadulliselta kannalta on kuitenkin juuri EY-
normien etusijalla ja välittömällä oikeusvaikutuksella – kuten myös tulkintavaiku-
tuksella – hyvin suuri merkitys. Niistä seuraa, että ristiriitatilanteessa EY-normit 
ovat lähtökohtaiselta luonteeltaan kansalliset säännökset syrjäyttäviä normeja.

2.4 Suoraan sovellettava EU-oikeus

Suomessa sovelletaan kansallisesti annetun lainsäädännön rinnalla suoraan EU-
säädöksiä. Näitä ovat lähinnä EY-asetukset. Niiden osalta ei ole enää kyse siitä, 
että ne pelkästään vaikuttaisivat kansalliseen lainsäädäntöön, vaan EY-asetus on 
”kaikilta osiltaan velvoittava” osa Suomessa sovellettava oikeutta. Nimityksenä 
asetus voi johtaa harhaan, sillä kyse ei ole direktiiveihin tai kansallisiin lakeihin 
nähden hierarkkisesti alemmantasoisesta sääntelystä. Ehdotuksessa perustusla-
kisopimukseksi EY-asetusta vastaavan instrumentin nimitys onkin kuvaavammin 
eurooppalaki.

EY-asetukset eivät siten esimerkiksi direktiiveistä poiketen edellytä muuntamis-
ta kansalliseksi lainsäädännöksi, vaan niitä sovelletaan kansallisen lainsäädännön 
rinnalla sellaisinaan, eikä varsinaiselle täytäntöönpanolle ole tarvetta ja sellainen 
on lähtökohtaisesti jopa kiellettyä. 

Vaikka EY-asetusten varsinainen täytäntöönpano on kiellettyä, niissä usein sää-
detään erikseen, että jäsenvaltiossa on vielä annettava täydentävät säännökset 
esimerkiksi asiassa toimivaltaisten viranomaisten nimeämisestä. Nämä täydentä-
vät säännökset eivät siten muovaa asetusten substanssia, vaan sananmukaisesti 
täydentävät niitä jollakin, useimmiten toissijaisella tavalla. Luonteensa puolesta 
ne ovat suoraan EU-velvoitteen johdosta annettuja.

Suoraan sovellettavien EY-asetusten välillisenä vaikutuksena saattaa olla Suomessa 
sovellettavan oikeuden monimutkaistuminen, kun kansallisen säädöksen rinnalla 
on sovellettava EY-asetusta. Lisäksi EY-asetusten kautta osaksi Suomessa sovel-
lettavaa oikeutta tulee ilman täytäntöönpanossa mahdollista muokkausta lähtö-
kohdiltaan ja kirjoitustavaltaan erilaista oikeutta. Lähtökohtainen kielto toistaa tai 
selventää EY-asetuksen säännöksiä kansallisessa laissa voi myös johtaa puuttei-
siin EY-asetusta täydentävän tai muuten sivuavan kansallisen säädöstekstin sel-
keydessä. 
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EU:n vaikutusta julkisuudessa arvioitaessa puhe keskittyy usein direktiiveihin. 
Vähemmälle huomiolle jää muu EU:n lainsäädäntö, kuten juuri EY-asetukset, jot-
ka itse asiassa merkitsevät direktiivejä tehokkaampaa ja syvällekäyvempää muu-
tosta Suomessa sovellettavaan oikeuteen. Myös määrälliseltä kannalta EY-asetuk-
silla on suuri merkitys. Arvioituna eduskunnalle toimitettujen U-kirjelmien pohjalta 
on lakitasoisia EY-asetuksia ollut viime vuosina jokseenkin saman verran kuin di-
rektiivejä (ks. taulukko 4).

3 Kuinka paljon EU-oikeutta on?

3.1 Primääri-, sekundääri- ja muu EU-oikeus

Primäärioikeutta ovat EY:n perustamissopimus ja EU-sopimus niihin tehtyine täy-
dennyksineen ja muutoksineen sekä eräät muut asiakirjat.

Ehdotuksessa perustuslakisopimukseksi ja sen liiteasiakirjoiksi lähes kaikki ole-
massa oleva primäärioikeus on pyritty muokattuna kokoamaan  yhdeksi kokonai-
suudeksi yhdessä ehdotettujen muutosten kanssa. Vaikka sekundäärioikeuteen 
verrattuna primäärioikeutta on määrällisesti suhteellisen vähän, on sen merkitys 
EU-oikeuden perustana keskeinen. 

Uutta primäärioikeutta viime vuosilta edustaa 1.2.2003 voimaan tullut Nizzan 
sopimus ja uusin liittymissopimus, jolla kymmenen uutta valtiota liittyi EU:hun 
1.5.2004. Paraikaa ratifi oitavana on Romanian ja Bulgarian liittymissopimus. 
Liittymissopimuksilla EU-oikeuden säädöksiin tehdään suuri määrä mukautuksia 
liittyvien valtioiden huomioonottamiseksi.

Eräät primäärioikeuden määräykset, kuten vapaata liikkuvuutta koskevat perus-
tamissopimuksen määräykset, ovat EY-tuomioistuinten ratkaisukäytännössä saa-
neet hyvin merkittävän aseman erityisesti silloin, kun tietystä asiasta ei ole an-
nettu sekundäärilainsäädäntöä. Yhteisön lainsäädäntövolyymiä arvioitaessa ne 
kuvaavat hyvin vaikutuksen mittaamisen ongelmallisuutta. Huolimatta siitä, että 
kyse on vain joistakin yksittäisistä määräyksistä, on EY-tuomioistuin niiden pe-
rusteella verraten monissa ja erilaisissa tapauksissa tullut sille kannalle, että kan-
sallinen lainsäädäntö on ristiriidassa yhteisön oikeuden kanssa.6 Ratkaisulla, joka 
sinänsä koskee yksittäistapausta, voi esimerkiksi verotuksen alalla olla laajakan-
toiset vaikutukset. 

6 Tältä osin EY-tuomioistuimen ratkaisukriteerinä asian arvioimiseksi ei ole se, kuuluuko jokin asia 
jäsenvaltion toimivaltaan, vaan se, kuuluko asia perustamissopimuksen soveltamisalaan ja vaikut-
taako se yhteisön oikeuden toteutumiseen. Ks. esim. yhdistetyissä asioissa C-92/92 ja C-326/92, 
Phil Collins, 20.10.1993 annettu tuomio.
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Sekundäärioikeutta ovat perustamissopimusten nojalla annetut säädökset. EU:n 
velvoittavan sekundäärioikeuden määrän on komissio arvioinut olleen vuoden 
2002 lopussa noin 14 500 säädöstä ja noin 97 000 virallisen lehden sivua. 

Kokonaismäärä arvioitaessa on huomattava, että EU:n säädöskäsite ei vastaa 
Suomen säädöskäsitettä. EU:ssa annetaan säädöksinä ratkaisuja, jotka suoma-
laisittain luettaisiin lainsäädännön sijasta hallintoon kuuluvaksi päätöksenteoksi. 
Lisäksi EU-oikeudessa varsinaisiksi säädöksiksi luetaan usein myös EY:n perus-
tamissopimuksen 249 artiklassa tarkoitetut suositukset ja lausunnot, jotka eivät 
kuitenkaan ole sitovia. Lisäksi EU:ssa lainsäädäntötekniikka on osin hyvinkin yksi-
tyiskohtiin menevää ja säädöksen perustelut esitetään itse säädöksessä.

Osa lainsäädännöstä koskee EU:n oman toiminnan ja hallinnon järjestämistä ja 
kokonaismäärää kasvattaa ennen muuta myös se, että EU:ssa laajuutensa ja mo-
ninaisuutensa vuoksi ylipäätään tulee säänneltäväksi asioita, jotka alueellisen tai 
aineellisen soveltamisalansa puolesta koskettavat merkittävämmin vain osaa jä-
senvaltioista tai jopa vain jotain yksittäistä erityisaluetta. EY:n maatalouslainsää-
dännöllä säännellään esimerkiksi osin sellaista tuotantoa, jota Suomessa ei ole. 
Yksin oliiviöljystä oli vuoden 2004 lopussa yli 130 voimassaolevaa neuvoston tai 
komission asetusta. 

EU-oikeuteen kuuluvat myös ulkosuhdesopimukset, joiden osalta käytäntönä on, 
että ne hyväksytään yhteisön puolesta erillisellä sekundäärioikeuden säädöksellä.
 
Ominaista EU:n lainsäädännölle on sen dynaamisuus. Se kehittyy paitsi uuden 
lainsäädännön kautta, myös oikeuskäytännön, EY-tuomioistuinten osin oikeut-
ta luovien ratkaisujen kautta. Ylipäätään EY-tuomioistuimen ratkaisuilla on ollut 
poikkeuksellisen suurin merkitys yhteisön oikeuden kehittäjänä ja sitä on joskus 
arvosteltu lainsäätäjän aseman ottamisesta. Osa ratkaisuista on kuitenkin ns. ru-
tiinitapauksia, joihin ei sisälly mitään oikeudellisesti uutta. Toimintansa alusta vii-
me vuoden loppuun mennessä EY-tuomioistuin on antanut noin 7 000 tuomiota, 
joista viime vuonna annettiin noin 400.7 Lisäksi oikeuskäytäntöä luovat EY:n en-
simmäisen oikeusasteen tuomioistuin ja vastikään perustettu EY:n virkamiestuo-
mioistuin.

EU:n tulevaisuuskonventissa laskettiin, että EU:lla on käytössään 15 erilaista lain-
säädäntöinstrumenttia. Näiden varsinaisten lainsäädäntöinstrumenttien lisäksi 
EU:ssa laaditaan suuri määrä muita asiakirjoja. Komission lainsäädäntöehdotusta 
saattavat edeltää sen erilaiset valmisteluasiakirjat, ns. vihreät ja valkoiset kirjat, 
sekä erilaiset tiedonannot. Myös Euroopan parlamentissa laaditaan paljon erilaisia 
kannanottoja ja ylipäätään EU:ssa laaditaan paljon eritasoisia ja erityyppisiä lau-

7 Ks. EY-tuomioistuimen Internet-sivusto www.curia.eu.int.
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sumia, lausuntoja, ohjelmia, päätelmiä, päätöksiä, sopimuksia, suuntaviivoja ynnä 
muita erityistarpeisiin sovitettuja asiakirjoja. Niiden vaikutukset ja oikeudellinen 
asema vaihtelevat ja joskus tilanne on epäselvä.

EY:n lainsäädännön antamista rajaavat perustamissopimuksen 5 artiklassa mää-
rätyt toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteet, joiden soveltamisesta on laadittu 
erillinen perustamissopimukseen liitetty pöytäkirja. Toissijaisuusperiaatteen mu-
kaan yhteisö antaa säädöksiä vain siinä tapauksessa ja siinä laajuudessa kuin jä-
senvaltiot eivät voi riittävällä tavalla toteuttaa suunnitellun toiminnan tavoitteita. 
Suhteellisuusperiaate edellyttää, että yhteisön toiminnassa ei saada ylittää sitä, 
mikä on tarpeen perustamissopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi. 

3.2 Ns. ensimmäisen pilarin puitteissa annettu lainsäädäntö

EU:n sekundäärilainsäädännöstä määrällisesti ylivoimaisesti tärkeimmän osan 
muodostavat EY:ssä eli ns. ensimmäisen pilarin puitteissa annetut direktiivit, ase-
tukset ja päätökset. Hierarkkisesti korkeimmalla tasolla ovat neuvoston yksin tai 
yhdessä parlamentin kanssa antamat säädökset, tärkeimpinä asetukset ja direktii-
vit. Päätökset voivat olla yleisempiä tai koskea tiettyä yksittäistapausta, jolloin niil-
tä puuttuu lainsäädännölle ominainen yleisyys. Vuosina 1999–2003 em. säädöksiä 
on komission vuosittain laatimien yhteenvetojen mukaan annettu seuraavasti:8 

Taulukko 1 a. 

Neuvoston ja parlamentin v. 1999–2003 antamat säädökset

vuosi asetukset direktiivit päätökset yhteensä

2003 189 60 39 288

2002 164 149 57 370

2001 152 45 30 227

2000 182 43 30 255

1999 144 44 139 327

Vuodelta 2004 ja 2005 käytettävissä ei ole ollut vastaavaa komissiossa laadittua 
yhteenvetoa. Haulla EUR-Lex -tietokantaan näinä kahtena vuotena annetuista ja 
edelleen voimassaolevista johdetun oikeuden säädöksistä saadaan tuloksiksi seu-
raavat lukuarvot, jotka voimassaolokriteerin vuoksi muuttuvat hakuajankohdasta 
riippuen ja jotka eivät ole vertailukelpoisia komission yhteenvedoissa esitettyjen 

8 Taulukoissa 1 a ja 2 a esitetyt EU-säädösten määrää kuvaavat luvut on otettu komission vuosittai-
sista Euroopan unionin toimintaa koskevista yleiskertomuksista www.europa.eu.int/abc/doc/off/
rg/fi /welcome.htm. Luvuista puuttuvat juoksevaan hallintoon kuuluvat, voimassaoloajaltaan rajoi-
tetut lainsäädäntötoimet.
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lukujen kanssa. Hyppäys neuvoston ja parlamentin tekemien päätösten lukumää-
rässä selittynee ainakin osin juuri lukujen eri lähtökohdilla.

Taulukko 1 b. 

Neuvoston ja parlamentin v. 2004 ja 2005 antamat säädökset

vuosi asetukset direktiivit päätökset yhteensä

2005 114 38 187 339

2004 180 53 222 455

Komission valta antaa säädöksiä perustuu tavallisimmin siihen, että se on neuvos-
ton yksin tai yhdessä parlamentin kanssa antamassa perussäädöksessä valtuutettu 
ns. komitologiamenettelyssä tarkentamaan ja konkretisoimaan perussäädöksessä 
vahvistettuja periaatteita. Perusratkaisut on kuitenkin säädettävä perussäädök-
sessä ja säädösvallan delegointi komissiolle voi EY:n perustamissopimuksen 202 
artiklan mukaisesti koskea vain täytäntöönpanosäännösten antamista. Komissio 
on omien em. yhteenvetojensa mukaan antanut säädöksiä seuraavasti:

Taulukko 2 a.

Komission v. 1999–2003 antamat säädökset

vuosi asetukset direktiivit päätökset yhteensä

2003 648 61 560 1269

2002 602 44 610 1256

2001 600 18 651 1269

2000 606 38 557 1201

1999 842 55 516 1413

Haulla EUR-Lex-tietokantaan saadaan komission vuonna 2004 ja 2005 antamista 
ja edelleen voimassaolevista johdetun oikeuden säädöksistä seuraavat lukuarvot 
(jotka nekään eivät ole vertailukelpoisia komission yhteenvedoissa esitettyjen lu-
kujen kanssa). 

Taulukko 2 b.

Komission v. 2004 ja 2005 antamat säädökset

vuosi asetukset direktiivit päätökset yhteensä

2005 604 54 631 1289

2004 567 59 604 1230
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Edellä mainittujen tilastojen perusteella yhteisön varsinaiset lainsäätäjät, neuvos-
to ja parlamentti, säätävät asioista useammin asetuksin kuin direktiivein. Vielä 
suurempi etusija asetuksilla on direktiiveihin nähden komission toiminnassa. 

Viime vuosina komissio on antanut asetuksia vuosittain noin 600. Huomattava 
osa komission antamista asetuksista koskee maatalouspolitiikkaa. Haku EUR-Lex-
tietokannasta antaa viitteet noin 5 000 voimassaolevaan komission asetukseen. 
Näistä yli 3 400 on systematisoitu (pelkästään tai muun luokituksen ohella) maa-
talouden alaluokkaan. Asetusten ohella komissio näyttäisi käyttävän lähinnä pää-
töksiä, mutta vain vähän direktiivejä. Usein komission päätökset koskevat tiettyä 
yksittäistapausta, esimerkiksi yhtä yritystä koskevaa kilpailuoikeudellista päätöstä, 
ja suomalaisittain niillä, kuten myös erinäisillä muilla EU-säädöksillä, voi olla hal-
lintopäätöksen luonne.

Neuvoston, parlamentin ja komission lisäksi säädösvaltaa on Euroopan keskus-
pankilla EY:n perustamissopimuksen 110 artiklan mukaisesti ja eräillä erillisviras-
toilla niiden osalta annettujen säädösten mukaisesti. Erillisvirastoja on kaikkiaan 
jo noin 20 ja niillä voi olla tietynlaista normivaltaa, mutta kokonaiskuvan kannalta 
niiden antamilla normeilla ei kuitenkaan ole suurempaa merkitystä.

3.3 Ns. toisen ja kolmannen pilarin puitteissa annettu 
lainsäädäntö

EU:n toiminta ns. toisessa pilarissa koskee yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa 
(YUTP). Sen puitteissa käytetyt EU:n perustamissopimuksen 12 artiklan mukaiset 
instrumentit – yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan periaatteet ja yleiset suun-
taviivat, yhteiset strategiat, yhteiset toiminnot, yhteiset kannat sekä jäsenvaltioi-
den välisen järjestelmällisen yhteistyön vahvistaminen – otaksuttavasti vain osin 
ovat sisällöltään sellaisia, että ne suomalaisittain ymmärrettäisiin lainsäädännöksi. 
Esimerkiksi tämän vuoden tammikuussa annetuissa YUTP:n alan säädöksissä kyse 
näyttäisi pääosin olevan yhteisistä kannoista, joissa tiettyyn kolmanteen maahan 
kohdistuvien rajoittavien toimenpiteiden voimassaoloa jatketaan. Lisäksi päätet-
tiin yhdestä yhteisestä toiminnasta, jolla nimitetään EU:n erityisedustaja erääseen 
kolmanteen valtioon.

EU:n lainsäädäntötoiminta ns. kolmannessa pilarissa, joka koskee poliisiyhteistyö-
tä ja oikeudellista yhteistyötä rikosasioissa, on sitä vastoin tyypillisesti lainsäädän-
töä myös suomalaisesta näkökulmasta. EU:n perustamissopimuksen 34 artiklan 
mukaisesti instrumentteina ovat käytettävissä yhteiset kannat, puitepäätökset, 
päätökset sekä yleissopimukset. Näistä kansallista lainsäädäntöä mukauttavat eri-
tyisesti direktiivejä muistuttavat puitepäätökset, joita käytetään jäsenvaltioiden 
lainsäädännön lähentämiseen III:n pilarin toiminta-alueilla. Puitepäätöksiä on 
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toistaiseksi määrällisesti vähän eli parisenkymmentä. Toisaalta niissä säädetään 
lainsäädännön yhdenmukaistamisesta aloilla, joita on pidetty luonteeltaan kes-
keisinä ja hyvin kansallisina. Niistä 53 U-kirjelmästä, jotka valtioneuvosto viime 
vuonna toimitti eduskunnalle, peräti 7 koski ehdotusta puitepäätökseksi.

EUR-Lex -tietokannassa on noin 500 voimassaolevaa sekundäärioikeuden säädös-
tä, jotka on systematisoitu toista pilaria lähinnä vastaavan yhteisen ulko- ja turval-
lisuuspolitiikan hakuluokkaan. Lähinnä kolmatta pilaria vastaavaan hakuluokkaan, 
vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvan alueen hakuluokkaan, on sys-
tematisoitu niin ikään noin 500 säädöstä. Säädökset näihin kahteen hakuluok-
kaan on systematisoitu säädösten asiasisällön perusteella, ja osa niistä on annettu 
käyttäen ensimmäisen pilarin oikeusperustoja.

Varsinaisella yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan tunnuksella YUTP annettuja 
ja voimassaolevia säädöksiä on EUR-Lex -tietokannassa noin 300. Yhteistyötä oi-
keus- ja sisäasioita koskevalla tunnuksella YOS vastaavia säädöksiä on noin 100. 
Suhteutettuna ensimmäisen pilarin puitteissa annetun sääntelyn valtavaan mää-
rään on EU:n toisen ja kolmannen pilarin puitteissa annetulla sääntelyllä siten 
määrälliseltä kannalta vähäinen merkitys.

3.4 EU:n vaikutuksen vaihtelu eri lainsäädäntösektoreilla

EU:n lainsäädäntö ei jakaudu tasaisesti kaikille lainsäädäntöaloille. Monilla aloilla 
EU:n vaikutus on erittäin suuri johtuen siitä, että ko. kysymykset on hyvin laajalti 
siirretty EU:n toimivaltaan. Näin on esimerkiksi yhteisessä maatalouspolitiikassa. 
Tällä alalla lähes kaiken lainsäädännön voi arvella vähintäänkin liittyvän EU:hun. 
Toisaalta on aloja, joilla EU:n suora vaikutus on rajallinen tai lähes olematon joh-
tuen EU:n puuttuvasta kompetenssista. Esimerkkeinä mainittakoon opetus- ja si-
vistystoimi sekä sosiaalihuollon monet alueet.9 
 
Haku EUR-Lex -tietokantaan antaa tulokseksi, että EU-oikeuden oman 20-koh-
taisen lainsäädännönalaluokituksen mukaan selvästi eniten voimassaolevia sää-
döksiä on systematisoitu maatalouden ja kilpailupolitiikan alaluokkaan. Alaluokat, 
joissa säädöksiä oli seuraavaksi eniten, ovat

– teollisuuspolitiikka ja sisämarkkinat,
– tulliliitto ja tavaroiden vapaa liikkuvuus,
– ympäristö, kuluttajat ja terveydensuojelu sekä
– yleiset sekä varainhoitoa ja toimielimiä koskevat asiat. 

9 Näiden kahden tekstissä mainitun alueen kansallisesta merkityksestä kertonee jotain se, että juuri 
opetusministeriön hallinnonala sekä sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala muodostivat kaksi 
suurinta menojen pääluokkaa eduskunnan tälle vuodelle hyväksymässä valtion talousarviossa.
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Lisäksi paljon säädöksiä lienee myös alaluokassa ulkosuhteet.10  

Pääpiirteissään edellä mainitut alat ovat myös niitä, joilla EU:n lainsäädäntöä vii-
me vuonna eniten annettiin. 

Silloinkin kun EU:n lainsäädännön vaikutus tietyllä alalla on suuri, voi vaikutus 
kohdentua pikemminkin tiettyihin rajattuihin kysymyksiin. Suomen EU-jäsenyy-
den hyväksymistä koskeneessa hallituksen esityksessä arvioitiin, että lainsäädän-
tövallan siirto Suomen kansallisilta lainsäädäntöelimiltä EU:n toimielimille koskisi 
lähinnä jäsenvaltioiden rajat ylittäviin ongelmiin sekä kilpailuolojen vääristymättö-
myyden turvaamiseen liittyvän sääntelyn toteuttamista unionin tasolla ja että lain-
säädäntövallan siirto olisi kattavaa lähinnä yhteisen maatalouspolitiikan, tulliliiton 
ja kauppapolitiikan osalta. 

Sen lisäksi että EU vaikuttaa lainsäädäntönsä kautta alueilla, joilla sille on annettu 
toimivaltaa, EU-oikeus on otettava huomioon muillakin alueilla, esimerkiksi arvioi-
taessa sitä, miten kansallista toimivaltaa voidaan käyttää. 

EU-lainsäädännön sektorikohtainen tarkastelu antaa kokonaiskuvaa siitä, millaista 
sääntelyä EU:ssa etupäässä annetaan. On kuitenkin muistettava, että pääasialli-
sen sisältönsä ja tarkoituksena ohella tietyn sektorin säädöksessä voidaan liitän-
näisinä kysymyksinä säätää muidenkin alojen kysymyksistä. Laadulliselta kannalta 
näillä yksittäisillä säännöksillä voi olla säädöksen nimenomaisen soveltamisalan 
ylittävää yleisempääkin merkitystä ja vaikutusta. Siihen katsomatta, minkä sek-
torin ja oikeusperustan mukaisesta säädöksestä on kyse, säädöksessä voi tietyin 
edellytyksin olla säännöksiä esimerkiksi varsin kansallisina kysymyksinä pidetystä 
oikeudenkäyntimenettelystä tai vahingonkorvaussääntelystä. EY-tuomioistuimen 
viime syksynä antaman tuomion valossa EY-sääntely voi –kolmannen pilarin EU-
sääntelyn ohella – tietyin tavoin koskea myös rikosoikeutta.
 

3.5 EU-oikeuden yksinkertaistaminen ja sen määrän 
vähentäminen

EU:n lainsäädännön oikeuslähdemateriaalin suuri määrä, epäselviksi ja tulkinnan-
varaisiksi koetut muotoilut ja systematiikan puutteet ovat johtaneet kritiikkiin oi-
keudellisesta epävarmuudesta ja ylisääntelystä. EU:n lainsäädäntö koetaan joskus 
hajanaiseksi ja sirpaleiseksi ja koetaan, että on vaikea ylipäätään löytää mahdol-
liset asiaan soveltuvat oikeussäännöt ja että voidaan esittää suuri määrä erilaisia 
tulkintoja ja väitteitä siitä, mikä EU-oikeuden sisältö tietyn kysymyksen osalta on.

10 EUR-Lex-tietokannan ulkosuhteiden hakuluokan toiminnat eivät tätä kirjoitettaessa olleet käytettä-
vissä. 
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Komission maaliskuussa 2005 antamassa tiedonannossa vahvistettiin sääntely-
ympäristön yksinkertaistaminen yhdeksi EU:n ensisijaisista toimista. Tarkoituksena 
on yksinkertaistaa EU:n lainsäädäntöä ja parantaa sen laatua. Hanke nivoutuu ns. 
uudistettuun Lissabonin strategiaan ja siinä keskitytään siihen EU-lainsäädäntöön, 
joka liittyy yritysten kilpailukykyyn.

Voimassaolevan lainsäädännön yksinkertaistamisen ohella komissio on ilmoittanut 
aikovansa parantaa uusien säädösehdotusten vaikutusarviointien käyttöä. Lisäksi 
se aikoo seuloa vireillä olevat lainsäädäntöehdotukset niiden yleisen merkittävyy-
den, kilpailukykyvaikutusten ja muiden vaikutusten kannalta.11 

Yleistavoitteena on tukea sellaisia eurooppalaisia sääntelypuitteita, jotka täyttävät 
lainsäädännön korkeimmat laatuvaatimukset ja joissa noudatetaan toissijaisuus- 
ja suhteellisuusperiaatetta. EU:n pitäisi säännellä vain silloin, kun ehdotettu toi-
minta voidaan toteuttaa paremmin EU:n tasolla eikä toiminnassa saa ylittää sitä, 
mikä on tarpeen tavoitteiden saavuttamiseksi. Yksinkertaistamistoimilla pyritään 
tekemään lainsäädännöstä keveämpää ja helpommin sovellettavaa.

Ilmoituksensa mukaisesti komissio on käynyt läpi vireillä olevia ehdotuksiaan uu-
deksi EU-lainsäädännöksi.12 Sen perusteella se viime syyskuussa ilmoitti vetävän-
sä pois 68 vireillä olevaa ehdotustaan. Seulonta kohdistettiin ehdotuksiin, jotka 
oli tehty ennen vuotta 2004 ja joita oli 183. Uudempia eli vuonna 2004 ja vuoden 
2005 alkupuolella annettuja lainsäädäntöehdotuksia laskettiin olevan 251 ja niitä 
seulonta ei koskenut.

Hankkeen taustana on, että lähinnä vain komissiolla on ns. ensimmäisessä pi-
larissa eli EY-oikeuden osalta oikeus virallisesti käynnistää lainsäädäntöprosessi 
ehdotuksella tietyksi säädökseksi ja että toisaalta sen kerran tekemillä lainsäädän-
töehdotuksilla ei ole muodollista aikarajaa, jonka jälkeen ne raukeaisivat, vaikka 
ne eivät olisi johtaneet säädöksen antamiseen. 

Ehdotuksia on aiemminkin vedetty pois. Vuonna 1997 komissio peruutti 34 ehdo-
tusta, vuonna 1999 58 ehdotusta, vuonna 2001 108 ehdotusta ja vuonna 2004 
102 ehdotusta. Viime syyskuun ilmoituksen perusteella poisvedettävistä ehdotuk-
sista vanhin on vuodelta 1988, mutta suurin osa on 1990-luvun lopulta tai sen 
jälkeiseltä ajalta.

Lainsäädäntöehdotusten seulonnan lisäksi komission tarkoituksena on sen mää-
rittelemin perustein tehdä eri keinoin ehdotuksia voimassa olevien säädösten 
yksinkertaistamiseksi.13 Tarkoituksena on ehdottaa sellaisten EU-säädösten 

11 Komission tiedonanto 16.3.2005 (KOM(2005) 97 lopullinen).
12 Komission tiedonanto 27.9.2005 (KOM(2005) 462 lopullinen).
13 Komission tiedonanto 25.10.2005 (KOM(2005) 535 lopullinen).
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kumoamista, joilla on enää vähän jos lainkaan käytännön vaikutusta. Lisäksi tar-
koitus on merkittävästi lisätä säädösten kodifi ointia, millä tarkoitetaan sitä, että 
kerran annettu tietty säädös ja kaikki siihen tehdyt muutokset kootaan yhteen ja 
annetaan asiasisältöä muuttamatta uutena säädöksenä. Komission arvion mukaan 
kodifi oinnilla voidaan vähentää lainsäädännön määrää huomattavasti ja samalla 
parannetaan sen ymmärrettävyyttä. 

Keinoina lainsäädännön yksinkertaistamiseksi komissio ehdottaa myös ns. säädös-
ten uudelleenlaadintaa, jossa säädösmuutosten kodifi oinnin lisäksi tietyissä rajois-
sa muutetaan säädöstä. Lisäksi komission tarkoituksena on edistää entistä yksin-
kertaisempaa lainsäädäntöä ja lisätä tukea standardoinnille. Niin ikään komissio 
toteaa, että tietyissä tilanteissa direktiivien korvaaminen EY-asetuksin voi edistää 
yksinkertaistamista. Ajatuksena lienee se, että EY-asetukset eivät sinänsä edelly-
tä kansallista täytäntöönpanolainsäädäntöä ja toisaalta niillä voidaan varmistaa 
sääntelyn yhdenmukaisuus kaikissa jäsenvaltioissa. Yksinkertaistamista komissio 
aikoo myös edistää tietotekniikan käytön tehostamisella. Kaikkiaan komissio on 
laskenut, että sen yksinkertaistamistoimet koskisivat yli 200 perussäädöstä ja yli 
1 400 liitännäissäädöstä. 

EU-lainsäädännön yksinkertaistaminen ei ole uusi asia, vaan se on jo eri tavoin 
ollut pidempään esillä. Komission ilmoituksen mukaan ensimmäinen aloite EU-
lainsäädännön yksinkertaistamiseksi käynnistettiin vuonna 1997.

Tiedonannossaan joulukuulta 2001 komissio esitti tavoitteen vähentää lainsää-
dännön määrää huomattavasti ja mahdollisuuksien mukaan ainakin 25 prosent-
tia silloisen komission toimikauden loppuun, tammikuuhun 2005 mennessä.14  
Maaliskuussa 2005 antamassaan tiedonannossa komissio joutui kuitenkin tote-
amaan, että vähentämistavoitteeseen ei päästy. Tämä johtui komission mukaan 
lähinnä kodifi ointiohjelman viivästymisestä, mihin syynä sen mukaan olivat kään-
nöstyöhön liittyvät ongelmat.15 

Toimikautensa marraskuussa 2004 aloittanut uusi komissio on luopunut esittä-
mästä tällaista prosentuaalista vähentämistavoitetta. Sen sijaan tavoitteena on 
yleisemmin lainsäädännön yksinkertaistaminen. 

Tiedonnannoissaan komissio muistuttaa myös, että sääntelyn parantaminen ja yk-
sinkertaistaminen edellyttää EU-tason toimien lisäksi myös toimia jäsenvaltioissa 
niiden omien lainsäädäntöjen osalta. 

14 Komission tiedonanto 5.12.2001 (KOM(2001) 726 lopullinen).
15 Komission tiedonanto 16.3.2005 (KOM(2005) 97 lopullinen).
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4 Kuinka suuri vaikutus EU:lla on kansalliseen oikeuteemme? 

4.1 Eduskuntatyö

Yksi tapa tutkia EU:n vaikutusta Suomen lainsäädäntöön on arvioida, kuinka pal-
jon EU-asioita saatetaan Suomen lainsäätäjän, eduskunnan, käsiteltäväksi. 

Eduskunnassa käsitellään ns. U-asioina komission lainsäädäntöehdotukset sekä 
eräät muut unionissa tehtäviä päätöksiä koskevat ehdotukset, jos ehdotus koskee 
eduskunnan toimivaltaan kuuluvia asioita. Tällä tarkoitetaan sitä, että Suomen 
valtiosäännön mukaan asianomaisessa kysymyksessä olisi tarvittu eduskunnan 
päätöstä, jos Suomi ei olisi unionin jäsen. Tyyppitilanne on, että U-kirjelmä koskee 
säädöstasoltaan lakitasoista komission ehdotusta direktiiviksi tai EY-asetukseksi. 
Teknis-hallinnollisen tason ylittäviä ja lakitasoa vastaavien EU:n säädösehdotusten 
määrää voidaan siten karkeasti hahmottaa eduskunnalle annettujen U-kirjelmien 
pohjalta.
 
Ns. E-asioina eduskunnan käsiteltäväksi annetaan muita merkittäviä EU-asioita, 
esimerkiksi varsinaista säädösehdotusta edeltäviä valmisteluasiakirjoja sekä eri-
laisia EU:ssa laadittuja kertomuksia, selvityksiä, tiedonantoja ja toimintaohjelmia. 
E-asiat muodostavat varsin heterogeenisen ryhmän ja E-asioina on käsitelty myös 
Suomen omaa EU-politiikkaa koskevia selvityksiä. Sisältönsä puolesta osa E-asi-
oista rinnastuu valtioneuvoston selontekoihin ja tiedonantoihin tai erilaisten ker-
tomusten käsittelyyn.

Seuraavassa taulukossa on esitetty, kuinka paljon eduskunnan käsiteltäväksi on 
tuotu vuosittain U- ja E-asioita. Niiden määrän vertailukohdaksi on esitetty vuosit-
taisten hallituksen esitysten määrä.16 

Taulukko 3.

Vuosi U-asioita E-asioita U- ja E-asiat 
yhteensä

Hallituksen 
esityksiä

2005 53 140 193 232

2004 79 145 224 282

2003 70 112 182 181

2002 85 165 250 273

2001 92 145 237 251

2000 82 106 188 215

1999 49 72 121 198

16 EU-asioiden eduskuntakäsittelyä koskevat luvut eduskunnan Internet-sivustolta www.eduskunta.fi .
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Arvioituna eduskunnalle vuosittain toimitettavien U-kirjelmien pohjalta on uusien 
lakitasoisten EU-säädösehdotusten määrää jäänyt vuosittain alle 100:n. Verrattuna 
hallituksen esitysten määrään on U-asioita ollut vuosittain runsas kolmasosa, joi-
nakin vuosina kuitenkin vain noin neljännes. Jos toisaalta U- ja E-asiat lasketaan 
yhteen, havaitaan että, U- ja E-asioita on viime vuosina ollut määrällisesti lähes 
yhtä paljon kuin hallituksen esityksiä. 

Lisäksi on huomattava, että osa hallituksen esityksistäkin on laajassa mielessä EU-
asioita. Eduskunnan aikanaan E-asiana käsittelemä sääntelyaloite on sittemmin 
saatettu konkreettisena lainsäädäntöehdotuksena käsitellä U-asiana ja lopuksi, 
sen jälkeen kun EU:ssa on hyväksytty asiasta säädös, samaa asiaa koskeva täy-
täntöönpanolainsäädäntö on saatettu tuoda eduskuntaan hallituksen esityksenä. 

Eduskunnan käsittelyyn tulleiden EU-säädöksiin liittyvien U-asioiden jakauma on 
viime vuosina ollut seuraavanlainen. Eräät U-kirjelmät ovat koskeneet useampaa 
säädöstyyppiä. Taulukosta ilmenevällä tavalla pääpaino on ollut direktiiveissä ja EY-
asetuksissa, joita kumpiakin on useimpina vuosina ollut jokseenkin saman verran. 

Taulukko 4.

Vuosi Direktiivit Asetukset Yhteisön 
ulkosopimukset

III pilarin sopimukset 
ja puitepäätökset

Muut

2005 15 25 2 7 8

2004 33 34 3 4 8

2003 26 31 4 4 2

2002 36 34 2 9 4

2001 34 40 1 12 5

2000 31 34 3 2 2

1999 9 25 4 - 11

Eduskunnan käsittelemien EU-asioiden määrästä on kiintoisaa tietoa viime vuonna 
mietintönsä jättäneen EU-menettelyjen tarkistustoimikunnan mietinnössä.17 Siinä 
arvioidaan, että EU-asiat vastannevat keskimäärin noin puolta eduskunnan eri-
koisvaliokuntien työmäärästä. 

Tarkistustoimikunta pyysi erikoisvaliokuntia arvioimaan, mikä osuus niiden koko-
usajasta kului EU-asioiden käsittelyyn. Annetuista vastauksista ilmenee suuri sek-
torikohtainen ero. Vastauksensa antaneiden valiokuntien arvioiden keskimäärä-
nä on, että noin kolmasosa kokousajasta kului EU-asioihin. Yhtenä ääripäänä oli 

17 EU-menettelyjen kehittäminen, EU-menettelyjen tarkistustoimikunnan mietintö, eduskunnan kans-
lian julkaisu 2/2005.
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sivistysvaliokunnan arvio, noin 10 prosenttia kokousajasta, ja toisena ääripäänä 
ympäristövaliokunnan arvio, noin 70 prosenttia kokousajasta. 

Tarkistustoimikunnan kokoamien arvioiden valossa EU-asioiden osuus eduskunta-
työstä näyttäytyy ehkä yllättävänkin suurena.

4.2 Koko lainsäädäntö

Kuten edellä on jo todettu, EU:n lainsäädäntötekniikka poikkeaa suomalaisesta. 
EU:ssa asiakohtainen lainsäädännön muutos voidaan toteuttaa ja usein toteute-
taan yhdellä yksittäisellä säädöksellä, jolla muutetaan useita aiempia säädöksiä, 
kun taas Suomessa asiakohtaisen kokonaisuuden muodostaa yksi hallituksen esi-
tys, johon voi sisältyä ja usein sisältyy monta yksittäistä lakiehdotusta. Taulukosta 
5 ilmenevällä tavalla yhtä hallituksen esitystä kohden on viime vuosina säädetty 
keskimäärin kahdesta kolmeen lakia.

Näin ollen EU-säädösten määrää ei tulisi verratta lakeihin vaan – asiaankuuluvin 
varauksin – pikemminkin hallituksen esitysten määrään. Toisaalta osa direktiiveis-
tä ja EY-asetuksista vastaa Suomessa asetustasoa. 

Ylipäätään EU:n ja Suomen lainsäädännön toisiinsa vertaamista vaikeuttaa EU:n 
ja Suomen lainsäädäntörakenteen erilaisuus sekä EU:n lainsäädännön hajanai-
suus, erilainen systematiikka ja selkeän EU-säädöshierarkian puute. Toisiinsa täy-
sin rinnastuvia vastinpareja ei ole. Kokonaiskuvan saamiseksi on järkevää tehdä 
erilaisia vertailuja.

Arvioitaessa EU:n lainsäädäntötoimintaa pääpaino on annettava neuvoston ja par-
lamentin antamille asetuksille ja direktiiveille, joiden voidaan EU:n lainsäädäntö-
hierarkiassa katsoa olevan lähinnä laintasoisia säädöksiä. 
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Taulukko 5.

Vuosi EU 18 Suomi 19

Neuvoston yksin tai 
yhdessä parlamentin 
kanssa säätämät 
asetukset ja direktiivit

Hallituksen 
esitykset

Säädöskokoelmassa 
julkaistut säädökset

Lait (suluissa uudet lait, jotka 
eivät ole muutossäädöksiä)

2005 250 232 1287 517 (91)

2004 313 282 1437 617 (105)

2003 249 181 1394 569 (68)

2002 313 273 1371 565 (96)

2001 197 251 1568 618 (78)

2000 225 215 1307 458 (77)

1999 188 198 1378 640 (70)

Jos neuvoston yksin tai yhdessä parlamentin kanssa viime vuosina antamien ase-
tusten ja direktiivien määrää verrataan eduskuntalakien kokonaismäärään, saa-
daan tulokseksi, että määrä on vajaa puolet yksittäisten lakien määrästä. Jos toi-
saalta tätä asetusten ja direktiivien määrää verrataan hallituksen esitysten mää-
rään, havaitaan, että määrä näyttäisi olevan jokseenkin sama. 

Vuosittaista hallituksen esitysten määrää vastaa toisaalta myös komission oma 
arvio sen tekemistä ehdotuksista. Komissio arvioi, että se käsittelee joka vuosi 
200–250 ehdotusta, jotka perustuvat EU:n kansainvälisiin velvoitteisiin, tarpeisiin 
ajantasaistaa EY-lainsäädäntöä tai sitoumuksiin lainsäätäjään nähden. 

Kansallisen lainsäädännön EU-lähtöisyyden arvioimista vaikeuttaa vielä se, että 
EU:n lainsäädännön täytäntöönpano tapahtuu paitsi laeilla, myös lakeja alemman 
asteisilla säädöksillä, ennen muuta valtioneuvoston ja ministeriöiden asetuksilla. 
Joillakin aloilla asetustaso on sääntelyn teknisyydestä johtuen jopa pääasiallinen 
tapa säännellä EU-liitännäisiä kysymyksiä. Lisäksi yhtälailla asetustasoa koskee 
se, mitä edellä on todettu EU-oikeuden epäsuorasta vaikutuksesta.

Suomen säädöskokoelmassa julkaistujen säädösten direktiivi- ja EU-liityntöjä voi-
daan suuntaa-antavasti arvioida säädöskokoelman vihkoihin otettujen EU-säädös-
viittausten pohjalta. Säädöksen sisältäessä säännöksiä direktiivin täytäntöönpa-
nosta säädöskokoelman vihkoon tehdään kyseiseen direktiiviin viittaava merkintä. 
Muissa EU-liitynnän tapauksissa merkintä on harkinnanvarainen. Vuonna 2003 

18 Luvut taulukosta 1 a ja b siten, että pois on jätetty neuvoston ja parlamentin päätökset. Lisäksi 
pois on jätetty kaikki komission säädökset samoin kuin EU:ssa II ja III pilarin puitteissa annetut 
säädökset. 

19 Tiedot Finlexistä, www.fi nlex.fi . 
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säädöskokoelmassamme julkaistuista yhteensä 1 394 säädöksestä noin 130 sää-
döstä oli varustettu tällaisella viittauksella EU-säädökseen. Tämä luku pitää sisäl-
lään ne säädökset (lähinnä lait ja asetukset), joissa oli kysymys direktiivin suo-
rasta täytäntöönpanosta, sekä harkinnanvaraisesti muita säädöksiä. Myös vuotta 
2003 edettävinä vuosina niiden säädösten suhteellinen osuus, joiden kohdalla 
tällainen viittaus on tehty, on ollut samaa suuruusluokkaa eli noin kymmenesosa 
kaikista säädöksistä.20 
 

4.3 Hallituksen esitykset

Nykyään annettavien kansallisten lakien EU-liitynnöistä saa kuvan perehtymäl-
lä eduskunnalle annettaviin hallitusten esityksiin. Lähtökohtana voidaan pitää, 
että yhteiskunnallisesti merkittävät sääntelyhankkeet toteutetaan laintasoisesti. 
Tietenkin on muistettava, että yksittäiset lakihankkeet voivat suurestikin erota toi-
sistaan yhteiskunnalliselta merkitykseltään ja ylipäätään laajuudeltaan.

Kaikkiaan vuonna 2003 annettiin hallituksen esityksiä 181. Sisältönsä puolesta 
niistä karkeasti arvioiden noin 50:n voisi katsoa olevan annettu EU:n lainsäädän-
nön täytäntöönpanemiseksi tai liittyvän muuten kiinteästi siihen. Näistä noin 50 
hallituksen esityksestä vain osa oli sellaisia, että niissä oli kyse pääasiassa direktii-
vin muuntamisesta laiksi. Tätä taustaa vasten ei vaikuta asianmukaiselta esittää, 
että juuri direktiivit pitkälti määräisivät lakiemme sisällön. Asian tarkempi selvit-
täminen vaatisi erillisen selvityksen tekemistä. Tämä vuodelta 2003 laskettu arvio 
EU:hun liittyvien hallituksen esitysten osuudesta kaikista esityksistä – noin 50 
kaikkiaan 181 hallituksen esityksestä – on samansuuntainen kuin, mitä toisessa 
aiemmin tehdyssä laskelmassa saatiin tulokseksi. 

Tuon aikaisemman, alustavan selvityksen 21 mukaan direktiivejä tai EY-asetuksia 
koskevia hallituksen esityksiä oli

–  vuoden 1999 valtiopäivillä 43 kaikkiaan 198 hallituksen esityksestä,
–  vuoden 1998 valtiopäivillä 40 kaikkiaan 286 hallituksen esityksestä ja

20 Vastaavankaltainen säädöskokoelman EY-viittaus on käytössä myös Ruotsissa. Siellä viittaus on 
tehtävä, kun säädöksellä osin tai kokonaan pannaan täytäntöön direktiivi. (Sinänsä direktiiviviit-
tausta edellytetään säännönmukaisesti myös itse direktiiveissäkin). Ruotsissa tehtyjen direktiivi-
viittausten kokonaismäärä ilmenee Ruotsin hallituksen vuosittaisesta selvityksestä Redogörelse för 
behandling av riksdagens skrivelser till regeringen. Niistä saatavista luvuista on laadittu lyhyt yh-
teenveto, joka on julkaistu aikakauskirjassa Europarättslig Tidskrift (Hans Hegeland, EG-rättens 
genomslag i svenska lagar och förordningar, ERT 2005:2, s. 398). Yhteenvedon mukaan vuosina 
2001–2004 annetuista Ruotsin uusista laeista 25 prosentilla oli em. EY-viittaus (eli 36:lla kaikkiaan 
143:sta uudesta laista). Kaikista Ruotsin kyseisen ajan säädöksistä 6 prosentilla (eli 328:lla kaikki-
aan 5 099:stä säädöksestä) oli tällainen viittaus.

21 Ks. Niilo Jääskinen artikkeli Eduskunta – Aktiivinen sopeutuja Tapio Raunion ja Matti Wibergin toi-
mittamassa kokoomateoksessa EU ja Suomi, s. 114, Helsinki 2000.
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–   vuoden 1997 valtiopäivillä 48 kaikkiaan 246 hallituksen esityksestä, minkä 
lisäksi vuosittain noin 10 hallituksen esityksessä viitattiin EY-asetuksiin.

Lähtökohdiltaan toisenlainen tutkimus hallituksen esitysten EU-liitynnöistä on val-
mistumassa Turun yliopistossa, jossa lainsäädäntötutkimuksen professori Jyrki 
Talan johdolla on selvitetty yhdeltä vuodelta eli 1.6.2003 ja 31.5.2004 väliseltä 
ajalta tärkeämmiksi katsottujen hallituksen esitysten otoksella EU-oikeuden vai-
kutusta nimenomaan siltä kannalta, kuinka laajasti ja voimakkaasti EU-oikeus 
vaikuttaa erityisesti merkittävämpiin lakihankkeisiin Suomessa. Tutkimuksessa on 
käyty läpi em. ajalta ne hallituksen esitykset, joissa perustelusivujen määrä oli vä-
hintään 30. Tällaisia oli 45 kaikkiaan 264:stä hallituksen esityksestä.22  

Näistä 45 hallituksen esityksestä kolmanneksessa (14 kpl) oli kyse direktiivin täy-
täntöönpanosta. Valtaosassa oli kuitenkin myös toteutettu samalla kansallisia 
sääntelytarpeita. Verraten saman verran oli hallituksen esityksiä, joissa kyse oli 
EY-asetukseen liittyvästä täydentävästä sääntelystä (13 kpl). Osassa näistä EY-
asetusta koskevista hallituksen esityksistä kyse oli myös direktiivin täytäntöön-
panosta. Lisäksi eräät hallituksen esitykset liittyivät puitepäätösten täytäntöön-
panoon, ja yhdessä tapauksessa EY-tuomioistuimen ratkaisu oli ollut määräävä 
tekijä hallituksen esityksen antamiselle. Direktiivien, EY-asetusten ja oikeuskäy-
täntöviittausten lisäksi tutkituissa hallituksen esityksissä viitattiin myös muihin EU-
oikeuden lähteisiin. 

Tämän Turun yliopiston tutkimuksen antama kokonaiskuva on, että kahdessa kol-
masosassa tutkituista laajoista lakiuudistuksista ilmenee – enemmän tai vähem-
män merkittävästi – direktiivin, EY-asetuksen tai puitepäätöksen vaikutusta. Sen 
lisäksi vajaata kymmenesosaa leimaa primäärioikeus, EY-tuomioistuimen ratkaisut 
tai muu EU-kytkentä. Vain neljännes tutkituista lakiuudistuksista oli sellaisia, että 
EU ei niihin ole vaikuttanut. 

4.4 Suoraan sovellettava EU-oikeus

EU:n vaikutusta voi myös arvioida paitsi suhteessa kansalliseen lainsäädäntöön, 
myös suhteessa koko kansalliseen oikeusjärjestykseen. 

Kansallisen lainsäädännön voi tällöin ymmärtää muodostuvan ensisijaisesti edus-
kuntalaeista sekä valtioneuvoston ja ministeriöiden asetuksista, kun taas koko 
kansallisen oikeusjärjestykseen kuuluvat tämän lisäksi suoraan sovellettavat EU-
normit. Suoraan sovellettavaa oikeutta voivat olla perustamissopimusten määrä-
ykset ja omalla tavallaan myös EY-tuomioistuinten oikeuskäytäntöön perustuvat 

22 Ks. Jyrki Talan artikkeli Kansallinen oikeuspolitiikka – mahdollisuudet ja välineistö, Lakimies 7-
8/2005, s. 1165.
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oikeussäännöt. Tärkeimmän ryhmän suoraan sovellettavista EU-normeista muo-
dostavat kuitenkin EY-asetukset.

Kansallisessa soveltamistilanteessa EY-asetukset poikkeavat suuresti direktiiveis-
tä. Toisin kuin EY-asetukset, direktiivit muunnetaan aina kansalliseksi lainsäädän-
nöksi, jota sovellettaessa on yleisenä lähtökohtana, että taustalla olevaa direktii-
viä ei periaatteessa ole välttämätöntä tuntea yksityiskohtaisesti. EY-asetukset taas 
ovat lähtökohtaisesti sellaisinaan voimassa ja sovellettavissa jäsenvaltioissa ilman 
edeltävää kansallista täytäntöönpanoa.

EU:n varsinaisten lainsäätäjien, neuvoston ja parlamentin, antamien asetusten 
määrä on viime vuosina vaihdellut välillä 144–189 (ks. taulukko 1 a ja b). Määrää 
voi pitää huomionarvoisena, verrattiin määrää sitten vuosittain annettuihin halli-
tusten esityksiin, lakeihin tai muihin säädöksiin. Lisäksi suoraan sovellettavia ovat 
komission antamat asetukset, joiden määrä on useampikertainen neuvoston ja 
parlamentin antamiin asetuksiin nähden (ks. taulukko 2 a ja b).

Kuinka moni EY-asetus sitten kuuluisi Suomessa eduskunnan lainsäädäntövallan 
alaan, jos vastaava hanke toteutettaisiin kansallisesti? Tätä voidaan arvioida ot-
taen perusteeksi niiden vuosittain eduskunnalle annettavien U-kirjelmien määrä, 
jotka koskevat ehdotusta EY-asetuksen antamiseksi. Tällaisten U-kirjelmien määrä 
on viime vuosina ollut joitakin kymmeniä vuotta kohden ja vaihdellut välillä 25–40 
(ks. taulukko 4).

Vaikka kaikki U-kirjelmissä selostetut ehdotukset eivät tulisi hyväksytyksi, voi näin 
laskettua niiden EY-asetusehdotusten vuosittaista määrää, jotka sisältönsä puo-
lesta rinnastuvat eduskuntalakeihin, pitää kohtalaisena suhteutettuna esimerkiksi 
vuosittain annettavien HE:sten määrään, joka vastaavana aikana on vaihdellut 
välillä 181–282 (ks. taulukko 3). 

Vastedes EY-asetusten asema ja määrä yhteisön oikeudessa saattaa vielä kasvaa. 
Edellä mainitussa lainsäädännön yksinkertaistamisohjelmassaan komissio on il-
moittanut suosivansa asetuksia, jos niiden käytön edellytykset muuten täyttyvät. 
Säädöskäytännössä on eräillä aloilla muutenkin, esimerkiksi maatalousalalla, jo 
havaittavissa kehityssuunta, jossa asioista, joista ennen on säädetty direktiivein, 
säädetään nykyisin EY-asetuksin.
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5 Suomessa tehty tutkimus EU-oikeuden vaikutuksesta 

5.1 Tutkimustuloksia

Professori Talan johtaman edellä selostetun tutkimuksen lisäksi Turun yliopiston 
valtio-opin professori Matti Wiberg on tutkinut lainsäädäntömme EU-vaikuttei-
suutta.23 

Tutkimusmenetelmänään Wiberg on käyttänyt varsin muodollista kriteeriä: esiin-
tyykö hallituksen esityksen tai lakialoitteen otsikossa tai perusteluissa viittaus EU-
säädöksiin.

Vuosina 1995-2003 eduskunta on säätänyt noin 5 000 lakia. Näistä noin 600 (12 
%) täytti tämän kriteerin. Mainitun ajanjakson neljänä ensimmäisenä vuotena 
(1995–1998) tällaisia lakeja oli runsaat 200 ja ajanjakson viitenä viimeisenä vuo-
tena (1999–2003) vajaat 400. ”EU-lakien” vuosittainen osuus on vaihdellut 24 7 % 
ja 17 %:n välillä ilman selvää nousevaa tai laskevaa trendiä seuraavasti: 

Taulukko 6.

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

7 % 10 % 11 % 16 % 15 % 12 % 10 % 17 % 14 %

Tutkimuksessa ryhmiteltiin lakeja myös eri lakityyppeihin, esimerkiksi sen mu-
kaan, onko kyse uudesta kokonaislaista vai muutoslaista. Tässä suhteessa ilmeni, 
että EU-vaikutteiset lait jakautuivat suurin piirtein samoin osuuksin eri lakityyppei-
hin kuin muutkin lait. Kaikista laeista uuden alan oikeudellisen sääntelyn lakeja oli 
4 % (EU-vaikutteisista laeista 7 %), aiemman sääntelyn korvaavia kokonaislakeja 
oli 6 % (EU-vaikutteisista laeista 9 %) ja aiempaa lakia muuttavia tai täydentäviä 
lakeja oli 85 % (EU-vaikutteisista laeista 71 %).

Ministeriökohtaisesti tarkasteltuna EU-vaikutteisten lakien osuus olisi suhteellisesti 
suurin ulkoasiainministeriössä (36 %), liikenne- ja viestintäministeriössä (28 %), 
kauppa- ja teollisuusministeriössä (20 %) sekä maa- ja metsätalousministeriössä 
(20 %).

23 Ks. edellä alaviitteessä 3 mainittu Wibergin artikkeli ja sekä hänen Edilexissä 18.1.2006 julkaistu 
artikkelinsa Miten paljon EU vaikuttaa Suomen normituotantoon?, www.edilex.fi .

24 Tässä ja jatkossa kaikki prosenttiluvut on pyöristetty kokonaisluvuiksi.
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Suhteellisesti pienin osuus ministeriön lainvalmistelusta koskee EU-vaikutteisia la-
keja opetusministeriössä (2 %), sosiaali- ja terveysministeriössä (6 %) ja oikeus-
ministeriössä (8 %).

Vastaavasti eduskunnan erityisvaliokunnittain tarkasteltuna EU-vaikutteisten la-
kien osuus on suurin ulkoasiainvaliokunnassa (43 %), liikennevaliokunnassa (32 
%), talousvaliokunnassa (22 %) ja maa- ja metsätalousvaliokunnassa (22 %).

Pienin tällaisten lakien osuus on sosiaali- ja terveysvaliokunnassa (4 %), sivistys-
valiokunnassa (4 %), lakivaliokunnassa (5 %) ja puolustusvaliokunnassa (5 %).

Artikkelissaan Wiberg toteaa selväsanaisesti, että ”laajasti viljelty uskomus siitä, 
että EU sanelisi kansallisen lainsäädäntömme, on virheellinen”. Tutkimusmetodin 
vuoksi Wiberg toteaa tulosten pikemminkin ylikorostavan kuin aliarvioivan EU-vai-
kutuksen suuruutta. Näin siksi, että hänen tutkimuksessaan EU:n aiheuttamaksi 
laiksi on kokonaisuudessaan luokiteltu pitkäkin laki, jos siinä vain pienikin osa on 
säädetty vastaamaan EU-standardeja. Lisäksi laki on luokiteltu EU-vaikutteiseksi 
laiksi myös silloin, jos kyseisessä hallituksen esityksessä tai lakialoitteessa oleva 
viittaus EU:hun tai sen säädöksiin on varsin ylimalkainen, esimerkiksi ”ottaen huo-
mioon myös Euroopan unionin säädökset”.

5.2 Tutkimustulosten arviointia

Tutkimuksessa saadut luvut lienevät suuntaa-antavia, vaikka ne kuvaavat tietenkin 
vain, sitä mitä on tutkittu. Ministeriö- ja valiokuntakohtaisten lukujen suurusluo-
kan vaihtelut näyttäisivät hyvin kuvaavan EU:n vaikutuksen vaihtelua eri lainsää-
dännönaloilla. Lainsäädännönalakohtaista vaihtelua tai koko vaikutusta koskevien 
pitkälle menevien johtopäätösten tekemistä rajoittaa kuitenkin tutkimuksen tietty 
mekanistinen suoraviivaisuus ja yksiulotteisuus.

Ilmeisesti lakeja on tutkittu lähinnä siltä osin kuin EU:n vaikutus on suoraa. 
Taustaoletuksena näyttäisi olevan, että lait voidaan melko yksinkertaisin tunnus-
merkin jakaa EU:n vaikutuksesta ja ilman EU:n vaikutusta annettuihin lakeihin. 
Lisäksi tutkimus koskee vain eduskunnan säätämiä lakeja, vaikka EU-sääntelyn 
kansallisesta voimaansaattamislainsäädännöstä toteutetaan huomattava osa ase-
tustasoisesti. Tutkimuksessa ei myöskään arvioida ilman kansallista täytäntöönpa-
noa suoraan sovellettavien EU-säädösten merkitystä.

Tutkimusta selvittävässä Oikeus-lehden artikkeleissa ei tuoda esiin EU:n lainsää-
dännön valtavaa määrä. Edellä aiemmin esitetyistä luvuista (ks. taulukot 1 a ja 2 a) 
voidaan laskea, että pelkästään vuosina 1999–2003 neuvosto, parlamentti ja ko-
missio ovat antaneet lähes 5 000 asetusta ja direktiiviä sekä runsaasti muuta lain-
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säädäntöä. Samana aikana Suomessa on Wibergin tutkimuksen mukaan säädetty 
EU:n vaikutuksesta vain vajaat 400 lakia. Oikeus-lehden artikkeleissa ei esitetä 
EU:n lainsäädännön määrää koskevia lukuja, mutta jos niitä verrataan kansalli-
sesti säädettyjen ”EU-lakien” määrään, havaitaan valtava suuruusluokkaero, joka 
näyttäisi edellyttävän tarkempaa selvittämistä. 

6 Tanskassa tehty tutkimus EU-oikeuden vaikutuksesta 

6.1 Tutkimustuloksia

Tanskassa on jokin aika sitten perusteellisesti tutkittu mm. EU:n vaikutusta 
Tanskaan (Magdtutredningen).25 Tanskassa tehdyn laskelman mukaan vuoden 
2000/01 valtiopäivillä hyväksytyistä kaikkiaan 215 laista 12 % oli EU-sääntelyn 
täytäntöönpanoa ja 25 % jollakin tapaa muuten EU:hun liittyvää. Nykyisin sää-
dettävistä laeista yhteensä runsas kolmannes eli 37 % oli siis EU-kenttään liittyviä. 
Saman selvityksen mukaan kymmenen vuotta aiemmin vastaava osuus oli 31 % ja 
kaksikymmentä vuotta aiemmin 14 %. Trendi on siis nouseva.

EU-vaikutteisten lakien osuus kaikista Tanskassa vuosien 1981/82, 1991/92 ja 
2000/01 valtiopäivillä hyväksytyistä laeista oli tutkimuksen mukaan seuraava:26 

Taulukko 7.
  

1981/82 1991/92 2000/01

Tanskassa lakeja säädetty yhteensä 159 lakia 236 lakia 215 lakia

Direktiivien ym. täytäntöönpanolait 
(ainakin osittain)

3 % 14 % 12 %

Muut kuin edellä tarkoitetut EU-sääntelyyn 
sopeuttavat lait

11 % 17 % 25 %

EU:n vaikutuksesta Tanskassa annettujen lakien 
osuus yhteensä

14 % 31 % 37 %

Täytäntöönpanolaeilla tarkoitettiin tässä tutkimuksessa lakeja, joilla osittain tai 
kokonaisuudessaan pannaan täytäntöön jokin direktiivi, sekä lakeja, joilla mukau-
tetaan lainsäädäntöä EY-asetuksiin. Sopeuttavilla laeilla tarkoitettiin lakeja, joil-

25 Magdtutredningen on Tanskan parlamentin aloitteesta käynnistetty monivuotinen tutkimusprojek-
ti, jossa arvioidaan valtasuhteita ja kansanvallan tilaa nyky-Tanskassa eri näkökulmista (ks. www.
magtudredningen.dk).

26 Ks. Togeby, Andersen, Christiansen, Jœrgensen ja Vallgårda, Magt og demokrati i Danmark, 
Hovederesultater fra magtudredningen, Århus 2003, s. 121.
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la sopeutetaan lainsäädäntöä jo täytäntöönpantuihin direktiiveihin, sekä lakeja, 
joiden esitöissä viitataan tarkoitukseen mukauttaa lainsäädäntöä EU-sääntelyyn 
ilman, että tähän olisi EU-velvoitetta. Sopeuttaviin lakeihin on myös laskettu muut 
lait, joissa jollain tapaa muuten on otettu huomioon alan EU-säännöt.

Toisen Magtutredningen-projektin puitteissa tehdyn laskelman mukaan EU-sää-
dösten osuuksiksi tarkastelun kohteena olleista kansallisista laeista (love) ja ase-
tuksista (bekendtgørelser) saatiin seuraavia lukuja: 27 

Taulukko 8.

Tanskan ministeriöt, joiden toimialalla EU:n vaikutus on suurempi

Työvoimaministeriö 32 % (65 laista) 21 % (448 asetuksesta) 

Elintarvikeministeriö 13 % (67 laista) 28 % (1154 asetuksesta)

Ympäristöministeriö 55 % (44 laista) 17 % (597 asetuksesta)

Tiede- ja teknologiaministeriö 97 % (29 laista) 10 % (205 asetuksesta)

Veroministeriö 22 % (151 laista) 6 % (304 asetuksesta)

Liikenneministeriö 3 % (155 laista) 29 % (367 asetuksesta)

Talous- ja elinkeinoministeriö 60 % (187 laista) 16 % (1274 asetuksesta)

Taulukko 9.

Tanskan ministeriöt, joiden toimialalla EU:n vaikutus on pienempi

Valtiovarainministeriö 0 % (51 laista) 0 % (70 asetuksesta)

Puolustusministeriö 0 % (14 laista) 0 % (32 asetuksesta)

Sisäasiainministeriö 4 % (106 laista) 6 % (745asetuksesta)

Oikeusministeriö 12 % (162 laista) 6 % (971asetuksesta)

Kirkollisministeriö 0 % (19 laista) 0 % (106 asetuksesta)

Kulttuuriministeriö 18 % (38 laista) 1 % (115 asetuksesta)

Pakolais- ja maahan- muuttoasiainministeriö 3 % (61 laista) 14 % (51 asetuksesta)

Sosiaaliministeriö 0 % (14 laista) 0 % (147 asetuksesta)

Valtioministeriö 0 % (15 laista) 0 % (10 asetuksesta)

Ulkoasianministeriö 1 % (109 laista) 5 % (57 asetuksesta)

Opetusministeriö 0 % (57 laista) 0 % (860 asetuksesta)

27 Ks. Blom-Hansen ja Christensen, Den europaeiske forbindelse, Århus 2003, s. 68.
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6.2 Tutkimustulosten arviointia

Otaksuttavasti myös Tanskassa tehdyissä tutkimuksissa saatuihin lukuihin on suh-
tauduttava varauksellisesti. Niitä koskenevat samat ongelmat kuin mitä edellä on 
esitetty. Kuitenkin voidaan olettaa, että luvut kertovat suuntaa-antavasti jotakin. 
Saatujen lukujen pohjalta arvioituna EU:n vaikutus Tanskan lainsäädäntöön olisi 
kohtalainen, mutta vaikutus jakautuu epätasaisesti eri lainsäädännönaloille.

Voidaan arvioida, että Tanskan ja Suomen tilanne ei ole täysin erilainen, vaikka 
suoria rinnastuksia ei voikaan tehdä. Ministeriö- ja toimivaltajako ei ole sama ja 
mm. yksittäisiä lakeja annetaan Suomessa vuosittain kaksi tai kolme kertaa enem-
män kuin Tanskassa. Merkitystä voi periaatteessa olla myös niillä poikkeuksilla, 
joita Tanskalla on oikeus tehdä EU:n lainsäädäntöön (lähinnä unionikansalaisuut-
ta, talous- ja rahaliittoa, puolustuspolitiikkaa sekä eräitä oikeus- ja sisäasioita kos-
kevan lainsäädännön osalta).

7 Päätelmiä

Ei ole yksiselitteistä, mitkä kaikki säädökset olisi laskettava niiksi, jotka perustuvat 
EU-oikeuteen. Jo pelkästään EU:n lainsäädännön täytäntöönpanemiseksi annettu-
jen säädösten – tai tarkemmin pykälien – määrittelyn voi tehdä eri tavoin. EU:n 
epäsuorempaa vaikutusta lainsäädäntöön on vielä vaikeampi määritellä ja mitata. 

Mekaanisin kriteerein tarkasteltaessa EU-oikeuden vaikutus voi tietyssä tilantees-
sa näyttää vain pistemäiseltä ratkaisulta, vaikka todelliset seurausvaikutukset ovat 
laajakantoisia.

Suoraan direktiiveihin perustuvaa ja varsinkin direktiivejä suoraan toistavaa kan-
sallista lainsäädäntöä on suhteellisen vähän. Mutta on kuitenkin huomattava, että 
vain EU:n lainsäädännön perusteella suoraan annetun täytäntöönpanolainsäädän-
nön huomioiminen antaa kapean kuvan siitä, mikä on EU:n vaikutus Suomen lain-
säädäntöön ja oikeusjärjestykseen.

EU-oikeuden vaikutusta ei voi myöskään rajata koskemaan vain kysymyksiä, jois-
sa EU:lla on toimivaltaa sääntelyn antamiseen. EU-oikeus voi vaikuttaa kaikkiin 
tilanteisiin, jotka kuuluvat perustamissopimusten soveltamisalaan.

EU:n ja Suomen lainsäädäntörakenteet eivät mahdollista suoria vertailuja, vaan 
eri kategoriat menevät osittain toistensa päälle. Järkevimmältä vaikuttaisi tehdä 
runsaasti erilaisia vertailuja, ja tehdä johtopäätökset niiden pohjalta. Aiheellista 
olisi myös tilastollisten lukujen lisäksi suoraan säädösten perusteella esim. otoksin 
tarkemmin selvittää EU:n ja Suomen lainsäädännön sisältöä. Tämä on mahdol-
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lista vain perusteellisen tutkimuksen yhteydessä. Aiheellista saattaisi olla myös 
tarkemmin selvittää sitä, mikä osuus EU-oikeuden soveltamisella on erilaisissa 
suomalaisissa tuomioistuimissa.

Vaikka erilaisten ja eriasteisten EU-liityntöjen vuoksi on asioiden yksinkertaista-
mista tiivistää EU:n vaikutus tiettyyn prosenttilukuun, voidaan joitakin päätelmiä 
esittää. EU:n vaikutuksen suuruutta kuvaaviin prosenttilukuihin on suhtaudutta-
va hyvin varauksellisesti. Voidaan kuitenkin lähteä siitä, että arvio Suomen lain-
säädännön perustumisesta 80-prosenttisesti EU:n lainsäädäntöön on aivan liian 
korkea. Voitaneen lähteä siitä, että EU:n vaikutus tuntuu alle puolessa siitä lain-
säädännöstä, jota Suomessa sovelletaan. Huomionarvoisia ovat suuret lainsää-
dännönalakohtaiset vaihtelut. Toisaalta on muistettava suoraan sovellettavan EU-
oikeuden merkitys sekä EU-oikeuden ja EU-jäsenyyden välillinen vaikutus. Jos 
arviossa otetaan myös ne huomioon ja suhteutetaan näin määritelty EU-lähtöinen 
sääntely kaikkeen Suomessa sovellettavaan oikeuteen, saadaan tulokseksi suu-
rempi EU:n vaikutus.    
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4  MARJA PAJUKOSKI: ASIAKAS JA SOSIAALI- JA 
TERVEYDENHUOLLON YKSITYISET PALVELUT

1 Kunnallisen toimintaympäristön muutokset sosiaali- ja 
terveyspalvelujen yksityistämisen taustalla

Vuonna 1993 toteutettua, kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuus-
järjestelmän muutosta (733/1992), perusteltiin kuntien toimintavapauden lisää-
misellä ja itsenäisen päätösvallan laajentamisella. Kuntia sitovasta ohjauksesta 
luovuttiin. Tarkoituksena oli lisätä kuntien taloudellista vastuuta ja purkaa hallin-
nollisesti raskas suunnittelujärjestelmä (HE 216/1991). Uudistusten taustalla on 
lähinnä anglosaksisista maista liikkeelle lähtenyt New Public Management (NPM). 
Taloudellisuus, tehokkuus, vaikuttavuus, joustavuus, dynaamisuus ja hyvät palve-
lut ovat NPM:n kehittämismalleihin sisältyviä arvoja, joita painotetaan eri malleis-
sa eri tavoin. Malleja on tyypitelty hajauttamiseen, organisaation menestysteki-
jöihin ja palvelunkäyttäjiin suuntautuneisiin taikka tehokkuuteen ja markkinoihin 
suuntautuneisiin (Lane 2000 ja Haveri 2002).

Julkisella sektorilla NPM on vaikuttanut toimintamuotoihin, hallintokäytäntöihin 
ja johtamistapoihin. Hyvään hallintoon (good governance) kuuluvat tasapainossa 
oleva julkinen talous, tehokkuus, joustavuus ja kansalaislähtöinen suuntautumi-
nen. Hallinnon tuloksellisuuden mittaamiseen ovat tulleet arvioinnit ja laadunval-
vonta. Uudistamiseen on liitetty hajauttaminen sekä järjestelmä- että organisaa-
tiotasolla, jolloin toimivaltaa siirretään ylhäältä alaspäin. Samalla kun julkiset mo-
nopolit joutuvat alistumaan kilpailulle, vaatimukset julkisen sektorin avoimuudesta 
sekä asiakaspalautteen hankkimisesta ovat lisääntyneet (Haveri 2002). 

Käytännössä kunnat ovat siirtyneet uuden julkisjohtamisen mukaiseen tulosjoh-
tamiseen. Myös vuonna 1995 voimaan tullut kuntalaki (365/1995) pyrkii kannus-
tamaan kuntia tehokkuuteen ja taloudellisuuteen. Suunnittelussa ja johtamisessa 
laki painottaa taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden asettamista, joustavuut-
ta ja vapaita ratkaisuja. Toisaalta se korostaa tavoitteiden toteutumisen mitatta-
vuutta, tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta (Haveri 2002). NPM:n perusheikkoute-
na on pidetty yksityissektoria kohtaan tunnettua luottamuspulaa, demokraattisen 
valvontamahdollisuuden ja avoimuuden vähenemistä sekä ylimääräisiä kustan-
nuksia, jotka aiheutuvat yksityisten palvelun tuottajien etsimisestä, valinnasta ja 
niissä mahdollisesti tehdyissä virheissä (Lane 2000). 

Kuntalaki ei edellytä, että kunnan tulisi tuottaa sen järjestämisvastuulla olevat 
palvelut yksinomaan omana toimintana. Tehtävien hoito voi tapahtua yhteistyössä 
muiden kuntien tai kuntayhtymien kanssa (KuntaL 76.1–2 §, KTL 5.2 §) tai kunta 
voi hankkia tehtävien hoidon edellyttämiä palveluja myös muilta palvelujen tuot-



251

tajilta (2.3 §). Ns. pakkojäsenyys kunnilla koskee erikoissairaanhoidon sairaanhoi-
topiirien kuntayhtymiä (EshL 1062/1989) ja kehitysvammahuollon erityishuolto-
piirin kuntayhtymiä (KehitysvammaL 519/1977). Niiden lisäksi Kainuun maakun-
nan alueella on menossa hallintokokeilu, jossa alueen kunnat (Kajaani, Kuhmo, 
Hyrynsalmi, Paltamo, Puolanka, Ristijärvi, Sotkamo, Suomussalmi ja Vuolijoki) 
ovat muodostaneet Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän, joka 
vastaa sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä kokeilulaissa (343/2003) sää-
detyin edellytyksin.  

Palvelujen järjestämistavoista on säädetty sosiaali- ja terveydenhuollon suunnitte-
lusta ja valtionosuudesta annetussa laissa kuntalakia vastaavalla tavalla. Palvelujen 
ostoon yksityiseltä palvelun tuottajalta liittyvät säännökset, joiden mukaan kunta 
voi järjestää sosiaali- ja terveydenhuollon alaan kuuluvat tehtävät hankkimalla 
palveluja yksityiseltä palvelujen tuottajalta (4 § 1 mom. 4-kohta) taikka antamalla 
palvelunkäyttäjälle palvelusetelin, jolla kunta sitoutuu maksamaan palvelun käyt-
täjän kunnan hyväksymältä yksityiseltä palvelujen tuottajalta hankkimat palvelut 
kunnan päätöksellä asetettuun setelin arvoon asti (4 § 1 mom. 5-kohta). Kun kun-
ta ostaa palveluja yksityiseltä palvelun tuottajalta, syntyy sopimussuhde kunnan 
ja palvelun tuottajan välillä. Asiakkaan asema määräytyy lähtökohdiltaan samalla 
tavoin kuin silloin, kun kunta tuottaa palvelut itse. Tosiasiallisesti asiakkaan asema 
eroaa kuitenkin itse tuotetuissa palveluissa ja kunnan yksityissektorilta ostamissa 
palveluissa. 

Myös julkisen sektorin toimijoiden välisten sopimusten määrällinen kasvu on tuo-
nut toimintaan yksityisoikeudellisia piirteitä. Olipa kyse julkisen sektorin sisäisestä 
tai julkisen sektorin ja yksityisen palvelun tuottajan välisestä sopimuksesta, pal-
velun saajan asemaan vaikuttavia asioita siirtyy niiden kautta sopimusoikeuden 
piiriin. Tämä huomioitiin vuoden 2004 alussa voimaan tulleessa uudessa hallinto-
laissa (434/2003), jonka mukaan sitä sovelletaan myös hallintosopimuksiin (3 §). 
Hallintotehtävän hoitamista koskeviksi hallintosopimuksiksi katsotaan muun mu-
assa kuntien ja palvelujen tuottajien väliset ostopalvelusopimukset sosiaali- ja 
terveydenhuollossa. Sopimusta tehtäessä on noudatettava keskeisiä hallinto-oi-
keudellisia periaatteita sekä toimittava muutoinkin asianmukaisesti ja hallinnon 
palveluperiaatteen suuntaisesti (2 luku). 

Yksityisten palvelujen lisääntymistä sosiaali- ja terveyspalveluissa parhaiten ku-
vaavia tekijöitä ovat henkilöstö ja kustannukset. Kokonaiskustannusten perusteel-
la yksityisen palvelutuotannon osuus kokonaiskustannuksista oli vuonna 2002 yh-
teensä 23 prosenttia, henkilöstöstä laskettuna 20 prosenttia. Sosiaalipalveluissa 
yksityisen tuotannon osuus oli kummallakin tavalla laskettuna 24 prosenttia, ter-
veyspalveluissa yksityisen osuus oli 22 prosenttia kustannuksista ja 17 prosenttia 
henkilöstöstä. Kustannusten perusteella järjestöjen osuus oli sosiaalipalveluissa 
17 prosenttia, yritysten vajaa seitsemän prosenttia. Terveyspalvelujen kustannuk-
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sissa suhteet olivat toisin päin. Kun järjestöjen osuus oli vajaa viisi prosenttia, yri-
tysten oli 17.5 prosenttia (Kauppinen & Niskanen 2005). 

Alueellisesti yksityisten osuus työvoimasta on sosiaalipalveluissa suurin 
Uudellamaalla (30 %), pienin osuus on Keski-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla 
sekä Ahvenanmaalla (16 %). Myös terveyspalveluissa yksityisten osuus oli suu-
rin Uudellamaalla (23 %). Yksityisten sosiaalipalvelutuottajien määrä on lisään-
tynyt 1990-luvulla. Kun toimintayksiköitä oli vuonna 1990 yhteensä 750, niitä oli 
vuonna 2000 yli 3 000. Yksityisiä terveydenhuollon palveluntuottajia oli vuonna 
2002 lähes 3 000, itsenäisiä ammatinharjoittajia 8 100. Varsinaisten palveluntuot-
tajien määrä on jossakin määrin vaihdellut, mutta viime vuosina se on noussut 
vuosittain keskimäärin 120:llä. Yksityisiä sosiaalipalveluja ostavat eniten kunnat. 
Kotitaloudet ja työnantajat ostavat lähinnä päivähoitoa ja kotipalveluja. Sen si-
jaan yksityisiä terveyspalveluja ostavat eniten kotitaloudet, työnantajat ja KELA 
(Kauppinen & Niskanen 2005).   

Yksityistämisen ja yhtiöittämisen on epäilty syrjäyttävän kansalaisen ja asiakkaan 
asemaa turvaavat viranomaisia velvoittavat säännökset (Söderman 1995). Toisaalta 
perusoikeusuudistus (HE 969/1995) ja perustuslakiuudistus (731/1999) ovat vah-
vistaneet kansalaisten ja asiakkaan asemaa palvelujen saantiin liittyvissä (erityises-
ti) menettelyllisissä prosesseissa. Tätä kuvaavat perustuslakiuudistuksen jälkeen 
sekä annetut kokonaan uudet säädökset (L sosiaalihuollon asiakkaan asemasta 
ja oikeuksista 812/2000, HallintoL 434/2003, KieliL 423/2003, YhdenvertaisuusL 
21/2004) sekä suuri määrä sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntöön tehtyjä 
muutoksia. Yksi keskeisistä muutoksista on, että sääntely ulottuu etuuksien ja pal-
velujen haku- ja päätösprosessien lisäksi nyt myös ns. tosiasialliseen hallintoon, 
kuten hoivaan ja huolenpitoon. Sekä sosiaalihuollon asiakaslakia että terveyden-
huollon potilaslakia sovelletaan myös yksityiseen sosiaali- ja terveydenhuoltoon 
(AsiakasL 2.1 §, PotilasL 1 ja 2 §).  

Perustuslakiuudistus on vaikuttanut myös palvelujen sisältöön asiakkaan asemaa 
vahvistavasti. Perustuslakitasolla turvataan jokaisen oikeus välttämättömään toi-
meentuloon ja huolenpitoon tilanteissa, joissa henkilö ei itse kykene siitä vastaa-
maan (19.1 §). Perustuslain yhdenvertaisuussäännös (6 §), syrjinnän kielto ja 
positiivisen erityiskohtelun mahdollisuus samoin kuin useat muutkin perustuslain 
säännökset, kuten liikkumisvapaus (9 §), yksityiselämän suoja (10 §) ja oikeus 
omaan kieleen ja kulttuuriin (17 §) vaikuttavat oikeusturvan ohella myös palvelu-
jen sisältöön. 

Esimerkiksi ennakkotapauksessa KHO:2002:75 katsottiin, että dementoituneille 
asukkaille yksityisiä sosiaalipalveluja antavan toimintayksikön hoitopaikkamää-
rää arvioitaessa tuli ottaa huomioon yleiset asumisen vaatimukset ja asukkaiden 
perusoikeudet, kuten yksityisyyden suoja. Kahden henkilön sijoittamista samaan 
huoneeseen voitiin perustella poikkeuksellisesti sairaudesta johtuvilla syillä, koska 
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sillä voitiin vaikuttaa sairaudelle ominaisten turvattomuuden tunteiden vähentämi-
seen. Pääsääntöisesti kahden vieraan ihmisen sijoittamista samaan huoneeseen ei 
sen sijaan voida ratkaisun mukaan pitää perusteltuna. 

Perustuslakivaliokunnan lausunnossa (PeVL 5/2006) hallituksen esityksestä las-
tensuojelulain muuttamisesta (HE 225/2004) on käsitelty mm. perusoikeuksien 
rajoittamista yksityisissä lastensuojelun laitoksissa. Pitkään jatkuvan laitoksesta 
poistumiskiellon on katsottu merkitsevän PeL 7 §:ssä turvatun vapauden riistämis-
tä. Valiokunnan mukaan kielto voi olla vain määräaikainen ja sen on tukeuduttava 
perusoikeusjärjestelmän kannalta hyväksyttäviin ja painaviin perusteisiin. 

Asiakkaan kannalta on tärkeää, ketä perustuslaki velvoittaa. Perustuslaissa pe-
rusoikeuksien toteuttamisvelvoite on säädetty julkisen vallan tehtäväksi (22 §). 
Laki ei nimenomaisesti mainitse kuntaa tai kuntayhtymiä tahoina, joita perusoi-
keudet velvoittavat. Se mitä julkisella vallalla tarkoitetaan, vaihtelee perusoikeu-
desta riippuen. Yleisesti julkisella vallalla kuitenkin viitataan sekä valtioon että 
kuntiin (ja kuntayhtymiin), niiden päätöksentekoelimiin ja virkamiehiin. Valiokunta 
on katsonut, että vapausoikeuksia koskevat perusoikeussäännökset ovat välittö-
mästi kuntia velvoittavaa oikeutta. Sen sijaan kuntien sosiaali- ja terveyspalvelu-
jen järjestämisvelvoite määräytyy kunnallista itsehallintoa turvaavan PeL 121 §:
n säännöksen perusteella. Se edellyttää, että kuntien tehtävistä säädetään lailla. 
Poikkeuksia ovat subjektiivisena oikeutena perustuslain 16.1 §:ssä turvattu oikeus 
maksuttomaan opetukseen ja perustuslain 19.1 §:ssä oikeus välttämättömään 
toimeentuloon ja huolenpitoon. Asiakkaan oikeus niiden saamiseen ei edellytä 
erillistä sääntelyä.   

Perustuslain 124 §:n mukaan julkinen hallintotehtävä voidaan antaa muulle kuin 
hallintoviranomaiselle vain lailla tai lain nojalla, jos se on tarpeen tehtävän tar-
koituksenmukaiseksi hoitamiseksi eikä vaaranna perusoikeuksia, oikeusturvaa tai 
muita hyvän hallinnon vaatimuksia. Merkittävää julkisen vallan käyttöä sisältäviä 
tehtäviä voidaan kuitenkin antaa vain viranomaiselle. Säännökset, joiden perus-
teella kunta voi antaa sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisen yksityiselle pal-
velun tuottajalle, ovat kuntalaissa ja sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta 
ja valtionosuudesta annetussa laissa, kuten aiemmin on todettu. 

Suoraan asiakkaan ja yksityisen palvelun tuottajan välillä tehty sopimus on aina 
yksityisoikeudellinen sopimus. Niissä, kuten myös julkisoikeudellisiksi luonnehdit-
tavissa tehtävissä, tulevat sopimusoikeuden kautta sovellettavaksi yksityisoikeu-
delliset vahingonkorvaus- ja vastuusäännökset. Juridisessa keskustelussa yksityis-
oikeudellisten vastuusääntöjen merkityksen kasvun on nähty olevan seurausta 
hyvinvointivaltion heikkenemisestä. Kun valtio tai yleensä julkinen sektori ei kyke-
ne tarjoamaan kansalaisten odotuksia vastaavaa hyvinvoinnin tasoa, hyvinvointi-
odotukset kanavoituvat muualle (Wilhelmsson 1997).
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Yksityisen vastuun kasvu on sidoksissa erilaisten vaihtoehtojen rajattomaan kas-
vuun ja siitä syntyvään epävarmuuteen niin yhteiskunnan toiminnoissa kuin pää-
töksenteossa. Kun kansalaisten odotukset ja julkisen sektorin mahdollisuudet 
odotusten täyttämiseen eivät kohtaa, vastuullista tahoa perätään vahingonkorva-
usoikeudenkäyntien kautta. Riskitietoisuuden kasvu ja erilaisten vaihtoehtomah-
dollisuuksien yhdistäminen päätöksentekoon korostavat päätöksentekijöihin koh-
distuvia vaatimuksia vastuun ottamisesta. Myös kansainvälistyminen heikentää pe-
rinteisiä kansallisvaltiolle kuuluvia päätöksentekovaltuuksia. Yksityisoikeudellisen 
vastuun lisääntyminen tarkoittaa muutakin kuin vahingonkorvausoikeudellista 
vastuuta (Wilhelmsson 1997).  

Artikkelissa lähestytään yksityisiä palveluja kahdesta suunnasta. Tarkastelun koh-
teena ovat i) kunnan yksityisiltä palvelujen tuottajilta ostamat, kuntien omana 
toimintana tuottamia palveluja korvaavat palvelut ja ii) asiakkaiden suoraan yksi-
tyissektorilta ostamat palvelut. Niiden välissä ovat yksityissektorin tuottamat pal-
velut, joissa julkinen sektori korvaa asiakkaalle osan palvelun hinnasta. Viimeksi 
mainituista palveluista suuren osan muodostavat yksityissektorilta ostetut sairaus-
vakuutusjärjestelmästä osittain asiakkaalle korvattavat terveydenhuollon palvelut. 
Vastaavaa sekamuotoa edustavat kunnallisissa palveluissa esimerkiksi palveluse-
telit tai asumispalvelut, joissa kunta maksaa vuokran ja asiakas muut asumisen 
palvelut. 

Artikkelin aineistona ovat olleet oikeuskirjallisuus, sosiaali- ja terveydenhuoltoa, 
kuluttajansuojaa, kunnallisia hankintoja, potilasvahinkoja ja yksityistä sosiaali- ja 
terveydenhuollon koskevat säännökset, teemaan rajatut tilastotiedot sekä kulut-
tajavalituslautakunnan, markkinaoikeuden ja KHO:n ratkaisut.     

2 Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen käyttäjäkunta 
– yhtenäinen ryhmä?

Sosiaalihuollon asiakkaat ovat oikeusturvaintressin perusteella jaettu haavoit-
tuvaisiin, oikeuksiaan ajaviin, puolustuskannalla oleviin ja osallistuviin asiakkai-
siin. Jaottelu ei kata yksityisiä palveluja eikä terveydenhuoltoa (Aerschot 2003). 
Haavoittuvaisiin asiakkaisiin kuuluvat jaottelussa lapset ja huonokuntoiset van-
hukset, joita suojellaan erityisen sääntelyn nojalla oletuksena, etteivät he kykene 
itsenäiseen toimintaan kovin hyvin. Esimerkiksi vanhuksia ei voida kuitenkaan ra-
jata vain yhteen ryhmään kuuluvaksi. Toisaalta ”oikeuksia ajaviksi” katsottuja asi-
akkaita ei voida palvelutarpeeseen liittyvän eri tavoin vaihtelevan toimintakyvyn 
heikkenemisen takia pitää toimintakyvyltään yhtenäisenä ryhmänä. Sosiaali- ja 
terveydenhuollon sääntely ei myöskään tunnista ”osallistuvia asiakkaita”. 



255

Asiakaslain ja potilaslain säännökset asiakkaiden mielipiteen huomioimisesta ja 
osallistumisesta palvelujen suunnitteluun ovat lähtökohtaisesti samat riippumatta 
asiakkaan toimintakyvystä. Ryhmistä käytetyt termit eivät vastaa sosiaali- ja ter-
veydenhuollon lainsäädäntöä tai asiakkaan asemasta käydyn keskustelun sisältöä. 
Myös ”oikeuksiaan puolustavat” asiakkaat, joilla jaottelussa tarkoitetaan tahdon-
vastaisten toimenpiteiden kohteena olevia, voivat palvelutarpeen syntymiseen liit-
tyneiden olosuhteiden vuoksi olla kykenemättömiä puolustamaan oikeuksiaan. 

Eräät uudet palvelun järjestämistavat, kuten palvelusetelit, voivat niihin sisälty-
vän valinnan mahdollisuuden suhteen olla verrattavissa asiakkaan suoraan yksi-
tyissektorilta ostamiin palveluihin. Kun julkisen sektorin resursseja vähennetään, 
ihmiset voivat kuitenkin olla myös pakotettuja hankkimaan palvelut yksityissekto-
rilta. Pohjoismaisen hyvinvointivaltion sosiaalipolitiikkaan on kuulunut palvelujen 
tuottaminen normaalipalveluina. Periaate merkitsee, että palveluja on tullut jär-
jestää kaikille tarvitseville tuloista ja varallisuudesta riippumatta, ja se on edel-
leen kansallisen sosiaalipolitiikan perustana. Etenkin terveyspalveluissa on myös 
alueita, joita pääasiassa järjestetään julkisella sektorilla. Normaalisuusperiaatteen 
ilmentymänä voidaan sosiaali- ja terveydenhuollossa pitää tarveperiaatetta (Tuori 
2004). Sosiaali- ja terveydenhuollossa yksityissektorin ja julkisen sektorin asia-
kaskunta ei tosiasiallisesti yleensä poikkea toisistaan. Erityisiä perusteita sille, että 
julkisten ja yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelujen piirissä oleva asiakaskunta 
olisi typologisoitavissa eri tavoin, ei toistaiseksi ole.      

Sosiaalihuollon ja terveydenhuollon lainsäädäntöön kirjattu velvoite järjestää pal-
velut tarpeenmukaisina tarkoittaa määrältään ja laadultaan riittävien palvelujen 
(PeL 19.3 §) lisäksi myös sitä, että palvelujen tulee vastata asiakkaan yksilöllisiä 
tarpeita. Säännösten vakiosanamuoto kuuluu joko: kunnan on huolehdittava siitä, 
että … 1) ”palveluja järjestetään siinä laajuudessa ja sellaisin toimintamuodoin” 
tai 2) … ”palvelut järjestetään sisällöltään ja laajuudeltaan sellaisiksi” kuin kun-
nassa esiintyvä tarve edellyttää.1 Tarpeet, joita varten sosiaali- ja terveydenpal-
velujen piiriin hakeudutaan, ovat hyvin erilaisia ja niihin voidaan myös vastata va-
litsemalla erilaisista palveluvaihtoehdoista. Mitä akuutimpi palvelun tarve on, sitä 
heikommat ovat asiakkaan mahdollisuudet puolustaa oikeuksiaan.    

Henkilöön liittyvät ominaisuudet ovat usein palvelun tarpeen ja myös tarpeiden 
erilaisuuden keskeisiä syitä. Niistä johtuen ihmisillä on erilaiset valmiudet hakea 

1 PäivähoitoL 11.1 § , PäihdehuoltoL 3.1 §, VammaispalveluL 3 §, MielenterveysL 4.1 § ja  A lääkin-
nällisestä kuntoutuksesta 2.1 §. Tarve on kirjattu myös LastensuojeluL 4.1 §:ään, L lapsen huollos-
ta ja tapaamisoikeudesta 1.1 §:ään, L lapsen elatuksesta 1.1 §:ään. Tarpeen arviointivelvollisuus 
on 1.5.2005 alkaen sisältynyt terveydenhuollon lainsäädäntöön. Perusterveydenhuollon ammatti-
laisen hoidon tarvetta koskevaan ensiarvioon pääsy turvataan kolmen päivän kuluessa yhteyden-
otosta, pääsy erikoissairaanhoidon polikliiniseen hoidon arvioon kolmen viikon kuluessa lähetteen 
kirjoittamisesta ja pääsy hoitoon kohtuullisessa ajassa, tavallisesti enintään kolmessa ja viimeis-
tään kuudessa kuukaudessa (KTL:n muutos 855/2004, EshL:n muutos 856/2004). 
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palveluja tai etuuksia, puolustaa omia oikeuksiaan hakuprosesseissa, vaikuttaa 
niihin taikka pyrkiä muuttamaan jo tapahtuneita oikeudenloukkauksia. Sosiaali- 
ja terveydenhuollon asiakkaat ja potilaat eivät muodosta homogeenista ryhmää 
myöskään tässä suhteessa. Erityisiä lainsäädännön määrittelemiä henkilöön liitty-
viä ominaisuuksia ovat muun muassa ikä, terveydentila ja vammaisuus. Ne ovat 
myös perustuslain yhdenvertaisuussäännökseen (6 §) kirjattuja ominaisuuksia, 
joiden perusteella ketään ei saa asettaa eri asemaan ilman hyväksyttävää syytä. 
Terveydentilaan liittyvä syrjinnän kielto koskee terveyttä ylipäätään riippumatta 
siitä, onko terveyttä koskeva vaje pysyvää vai tilapäistä.  

Muita yhdenvertaisuussäännöksessä mainittuja ominaisuuksia ovat sukupuo-
li, alkuperä, kieli, uskonto, vakaumus, mielipide tai muu henkilöön liittyvä syy. 
Palvelutarpeen ja henkilöön liittyvien syiden ohella nämä ominaisuudet vaikut-
tavat asiakkuussuhteeseen kulttuurisina kysymyksinä. Niiden merkitys määräy-
tyy sen perusteella onko kyse valtakulttuuriin vai johonkin vähemmistöryhmään 
kuuluvista henkilöistä. Tietyissä asiakastilanteissa asiakkaan asemaa koskevista 
rajoituksista on säädetty lailla, kuten on laita esimerkiksi tahdonvastaisissa toi-
menpiteissä. Asiakkuussuhteeseen liittyy aina myös osapuolten asemasta johtuva 
piirre, jossa palvelun saaja on riippuvainen palvelun tuottajasta ja jossa palvelun 
saajan käytös voi vaikuttaa palvelun laatuun. Sillä, onko palvelun tuottaja julkinen 
tai yksityinen taikka onko kyse sosiaali- vai terveydenhuollon palvelun tarpeesta, 
ei ole tässä mielessä merkitystä. 

Artikkelissa lähdetään siitä, että asiakkaan kyky mahdollisten intressiensä toteutta-
miseen on hänen oikeuksiensa toteutumisen kannalta intressiä merkityksellisempi. 
Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaiden mahdollisuuksia puolustaa oikeuksiaan 
sekä suhteessa materiaalisia että menettelyllisiä oikeudenloukkauksia vastaan on 
seuraavassa tarkasteltu tyypittelemällä asiakkaat palvelutarpeen, henkilöön liitty-
vien ominaisuuksien ja kulttuuristen tekijöiden sekä lainsäädännöstä tulevien pa-
kottavien säännösten perusteella. Niiden perusteella asiakkaat jakautuvat i) pysy-
västi suojelun tarpeessa oleviin, ii) (sosiaali- ja terveydenhuollon) palvelutarpeen 
vuoksi toimintakyvyltään rajoittuneisiin, iii) valtakulttuurista poikkeaviin ryhmiin 
ja iv) tahdonvastaisten toimenpiteiden piiriin kuuluviin asiakkaisiin. Lukuun otta-
matta viime mainittua ryhmää ryhmien rajat voivat olla hämärät. Oletuksena on, 
että asiakas on palvelun tarpeesta johtuen (lähes) aina heikommassa asemassa 
suhteessa palvelun tuottajaan riippumatta siitä, mihin ryhmään hän kuuluu. 

3 Pysyvästi suojelun tarpeessa olevat asiakkaat

Pysyvästi suojelun tarpeessa oleviin asiakkaisiin kuuluvat lasten lisäksi kaikki 
täysi-ikäiset vajaavaltaiset tai eri syistä toimintakykynsä menettäneet henkilöt. 
He voivat olla vammaisia, kehitysvammaisia, mielenterveysongelmaisia, demen-
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toivaa sairautta sairastavia tai muutoin toimintakyvyltään heikentyneitä vanhuk-
sia. Tyypillistä ryhmälle on, että he palvelun saajana ylipäätään ovat riippuvaisia 
niistä ihmisistä ja/tai instituutioista, jotka ovat heidän kanssaan vuorovaikutukses-
sa. Päätöksentekijät tai heistä konkreettisesti huolta pitävät henkilöt määräävät 
usein yksipuolisesti, missä määrin henkilön itsemääräämisoikeutta, integriteettiä 
tai yksityisyyden suojaa kunnioitetaan tai tuetaan (vrt. Aerschot 2003). Pysyvästi 
suojelun tarpeessa oleviin asiakkaisiin kuuluville tyypillistä on, että suojelun tarve 
on pitkäaikaista ja sen loukkaukset voivat ilmetä millä tahansa elämänalueella. 
Tähän ryhmään kuuluvat henkilöt ovat erityisen suojelun tarpeessa riippumatta 
siitä, onko tarpeellinen palvelu sosiaali- tai terveydenhuollon palvelu taikka joku 
muu palvelu ja saavatko he tarvitsemansa palvelut julkisen vai yksityisen palvelu-
järjestelmän piirissä. 

Erityisen suojaamisen tarpeessa olevien henkilöiden itsemääräämisoikeus ja suo-
jaamisen periaate ovat keskenään ristiriidassa. Suojaamista tarvitaan niin fyy-
sistä, psyykkistä kuin taloudellistakin hyväksikäyttöä tai kaltoinkohtelua vastaan 
(Mäki-Petäjä-Leinonen 2003). Lastensuojelulain 40 §:ssä säädetään lastensuoje-
lun tarpeessa olevaa lasta koskevasta ilmoitusvelvollisuudesta. Velvollisuus koskee 
sosiaali- ja terveydenhuollon, koulutoimen, poliisitoimen tai seurakunnan palve-
luksissa olevia henkilöitä, jotka virkaa tai tointa hoitaessaan ovat saaneet tietää 
suojelun tarpeessa olevasta lapsesta. Säännöksen perusteella myös muut henkilöt 
voivat tehdä lastensuojeluilmoituksen. Sen sijaan Suomessa ei ole järjestelmää, 
jonka perusteella sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöllä olisi velvollisuus il-
moittaa toimintakyvyltään heikentyneen henkilön kaltoinkohtelusta tai muista it-
semääräämisoikeuteen tai integriteetin loukkaamiseen liittyvistä puutteista hoi-
dossa (vrt. Mäki-Petäjä-Leinonen 2003).

Itsemääräämisoikeus voi olla uhattuna myös tilanteissa, joissa varsinaisen rikosoi-
keudellisen vastuun tunnusmerkistöt eivät täyty, mutta erityislainsäädäntöön asi-
akkaan suojaksi kirjattujen säännösten toteutumisessa voidaan asiaa selvitettä-
essä havaita puutteita. Perustuslain mukaan lapsia on kohdeltava tasa-arvoisesti 
yksilöinä ja heidän tulee saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystään 
vastaavasti (6.3 §). Alaikäisten mielipiteiden huomioimisesta on säännökset sosi-
aali- ja terveydenhuollossa muun muassa asiakaslaissa, potilaslaissa, lastensuo-
jelulaissa ja mielenterveyslaissa. Asiakaslain mukaan alaikäisen toivomukset ja 
mielipide on selvitettävä ja otettava huomioon hänen ikänsä ja kehitystasonsa 
edellyttämällä tavalla (10.1 §). 15 vuotta täyttäneellä alaikäisellä ja hänen huol-
tajallaan tai muulla laillisella edustajallaan on kummallakin oikeus hallintolain mu-
kaan erikseen käyttää puhevaltaa asiassa, joka koskee alaikäisen henkilöä taikka 
henkilökohtaista etua tai oikeutta (14.3 §).

Potilaslain mukaan alaikäisen mielipide on selvitettävä ja häntä on hoidettava yh-
teisymmärryksessä silloin, kun hän kykenee ikänsä ja kehitystasonsa perusteella 
päättämään hoidostaan (7.1 §). Potilaslain säännös jättää hoitavalle henkilöstölle 
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enemmän harkintavaltaa kuin vastaava asiakaslain säännös. Toisaalta alaikäisel-
lä, joka ikäänsä ja kehitystasoonsa nähden kykenee päättämään hoidostaan, on 
oikeus kieltää terveydentilaansa ja hoitoansa koskevien tietojen antaminen huol-
tajalleen tai muulle lailliselle edustajalleen (9.2 §). Asiakaslain vastaava säännös 
edellyttää, että kieltoon on asian laatu huomioon ottaen painava syy (11.3 §). 

Lastensuojelulaki edellyttää, että lapsen etua selvitettäessä otetaan huomioon 
lapsen omat toivomukset ja mielipide. 15-vuotiaalla on huoltajan ohella oikeus 
käyttää puhevaltaa häntä itseään koskevassa asiassa. 12-vuotiaalle on varattava 
tilaisuus tulla kuulluksi ja hänen mielipiteensä voi olla ratkaiseva tietyissä lasten-
suojeluun liittyvissä tilanteissa (11, 13, 14, 17, 21 §). 12 vuotta täyttänyt lapsi voi 
vaatia avohuollon tukitoimena myönnettäviä tukipalveluja ja hakea myös muutos-
ta niitä koskevaan päätökseen (11 § ja 35 §).    

Lainsäädäntö sekä sosiaali- että terveydenhuollossa ja myös perheoikeutta kos-
kevassa sääntelyssä lähtee siitä, että lapsen etu on ensisijainen. Lasten asema 
suhteessa integriteetin ja yksityisyyden suojan kunnioittamiseen tai itsemäärää-
misoikeuteen on samanlainen riippumatta siitä hoidetaanko häntä perheessä, jul-
kisten tai yksityisten palvelujen piirissä. Käytännössä vanhemmat, huoltajat, aikui-
set päättävät usein lasten puolesta. Lapsen kuulemisvelvoite tai kuuleminenkaan 
ei varmista sitä, että asiassa toimitaan lapsen haluamalla tavalla. Lapset käyttävät 
yksityisiä palveluja pääasiassa yksityisissä päiväkodeissa, yksityisessä perhepäi-
vähoidossa, yksityisissä kouluissa ja yksityisissä lastensuojelulaitoksissa. Lasten 
kannalta on kyse ennen muuta palvelujen tosiasiallisesta järjestämisestä ja lasten 
asemasta palveluja annettaessa, kun päätöksentekoprosesseissa asiakkaina ovat 
yleensä vanhemmat tai huoltajat.

Täysi-ikäisen henkilön vajaavaltaisuus ei välittömästi merkitse sitä, että hän ei voi-
si käyttää päätösvaltaa omassa asiassaan. Perussäännös hallintolain mukaan on, 
että vajaavaltaisen puolesta käyttää puhevaltaa hänen edunvalvojansa, huolta-
jansa tai muu laillinen edustajansa. Vajaavaltaisella on kuitenkin oikeus yksinään 
käyttää puhevaltaa asiassa, joka koskee hänen vallitsemaansa tuloa tai varalli-
suutta. 18 vuotta täyttänyt vajaavaltainen käyttää myös itse yksin puhevaltaansa 
henkilöään koskevassa asiassa, jos hän kykenee ymmärtämään asian merkityksen 
(hallintolain 14.2 §). Jos henkilö ei sairauden, henkisen toimintakyvyn vajavuuden 
tai muun vastaavan syyn vuoksi pysty osallistumaan ja vaikuttamaan palvelujensa 
tai sosiaalihuoltoonsa liittyvien muiden toimenpiteiden suunnitteluun ja toteutta-
miseen taikka ymmärtämään ratkaisuvaihtoehtoja tai päätösten vaikutuksia, asi-
akkaan tahtoa on selvitettävä yhteistyössä laillisen edustajan, omaisen tai muun 
läheisen kanssa (AsiakasL 9.1 §). 

Potilaslain mukaan, jos potilas ei mielenterveydenhäiriön, kehitysvammaisuuden tai 
muun syyn vuoksi pysty päättämään hoidostaan, laillista edustajaa, lähiomaista tai 
muuta läheistä on kuultava sen selvittämiseksi, millainen hoito parhaiten vastaisi 
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hänen tahtoaan. Jollei selvitystä saada, häntä on hoidettava tavalla, jota on pidet-
tävä hänen henkilökohtaisen etunsa mukaisena (6 §). Itsemääräämisoikeudella on 
jossakin määrin poikkeava merkitys sosiaali- ja terveydenhuollossa. Esimerkiksi po-
tilaan kirjallista hoitotahtoa tulee noudattaa myös silloin, kun henkilö on menettänyt 
toimikelpoisuutensa, jos tahto on sitä annettaessa ilmaistu ilman pakkoa ja hän on 
käsittänyt tahdonilmaisun sisällön ja merkityksen (Pahlman 2003). Sosiaalihuollossa 
ei ole säännöstä täysivaltaisena annetun mielipiteen huomioimisesta.     

Kotona tapahtuva hoito luetaan yksityisen sektorin piirissä tapahtuvaksi hoidok-
si silloinkin, kun hoito tapahtuu perheen sisällä tai muutoin omaisten toimesta. 
Etenkin lasten ja vanhusten kohdalla itsemääräämisoikeuden toteutumiseen liit-
tyy erityisiä piirteitä silloin, kun omainen toimii hoitajana. Tämä koskee erityises-
ti tilanteita, joissa omaissuhteen rinnalle muodostuu julkisen rahoituksen kautta 
erityinen oikeudellinen suhde. Tällaisia suhteita ovat omaishoidon tuesta annetun 
lain (937/2005) ja vammaispalvelulain (380/1987) nojalla muodostuvat sopimus-
suhteet. Omaishoitolain nojalla sopimussuhde omaisen hoidosta solmitaan kunnan 
ja esimerkiksi toisen puolison taikka vammaisen lapsen vanhemman tai vanhuk-
sen hoitajana toimivan aikuisen lapsen välillä (9 §). Kunnan ja hoitajan tai hoitajan 
ja hoidettavan välinen sopimus ei ole työsopimus (OHL 10 §). Tosiasiallisesti sopi-
muksella vahvistetaan tietty määräävä asema hoitajalle suhteessa hoidettavaan, 
mikä saattaa olla omiaan heikentämään hoidettavan mahdollisuuksia itsemäärää-
miseen ja vaikuttaa samalla negatiivisesti henkilöiden välisiin suhteisiin. 

Vammaispalvelulain perusteella palkattava henkilökohtainen avustaja on työsuh-
teessa vammaiseen henkilöön (VPA 16 §), vaikka kunta myöntää varat avusta-
jan palkkaukseen. Mikäli kyse on tällöin esimerkiksi vammaista lastaan hoitavasta 
vanhemmasta, tilanne on juridisessa mielessä monimutkainen. Alaikäinen on sa-
manaikaisesti vanhempansa huollettava ja hänen työnantajansa, vanhempi on sa-
manaikaisesti sekä huoltaja että työntekijä. Hoidettavan täysi-ikäisyys ei toisaal-
ta muuta perusongelmaa työ- tai muun riippuvuussuhteen problemaattisuudesta 
päällekkäisenä perheoikeudellisten suhteiden kanssa. 

Asiaa sivuaa KHO:n ratkaisu 2005:6. Siinä Downin oireyhtymää sairastavan, vai-
keasti kehitysvammaisen, vammaispalvelulain (8.2 §) nojalla vaikeavammaisek-
si katsotun henkilön palveluasuminen oli järjestetty vuosina 2000-2001 kotona 
omaishoidon tuen, perhehoidon ja kuljetuspalvelujen avulla, minkä lisäksi kansan-
eläkelaitos oli myöntänyt vuonna 2001 yksilöllistä musiikkiterapiaa ja eläkkeen-
saajien korotettua hoitotukea. Henkilön palveluasuminen oli päätetty järjestää 
hänen kotiinsa vuonna 2002 siten, että palvelun sisältönä oli omaishoidon tuki, 
tilapäinen perhehoito, työ- ja päivätoiminta sekä kotipalvelu. Henkilön äiti tai ku-
kaan muukaan ei suostunut toimimaan hänen omaishoitajanaan. 

KHO katsoi, että koska omaishoitajana toimiminen edellytti tuolloin voimassa ol-
leen SHL 27 a §:stä ilmenevin tavoin asianomaisen omaishoitajan suostumusta, 
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palveluasumista ei ollut järjestetty vammaispalvelulain (8.2 §) ja -asetuksen (10 
§) edellyttämällä tavalla. Hallinto-oikeuden ja asianomaisen kunnan lautakunnan 
päätökset kumottiin ja asia palautettiin lautakunnan uudelleen käsiteltäväksi. 
Vuoden 2006 alussa voimaan tulleessa laissa omaishoidon tuesta säännöstä hoi-
tajan suostumuksesta on entisestään täsmennetty. Edellytyksenä on, että hoi-
dettavan omainen tai muu hoidettavalle läheinen henkilö on valmis vastaamaan 
hoidosta ja huolenpidosta tarpeellisten palveluiden avulla (3 § 1 mom. 2-kohta).  
Omaisen ei siis ole pakko suostua hoitajaksi.  

Pysyvästi suojelun tarpeessa olevien määrää ei ole mahdollista eksaktisti mää-
ritellä. Seuraavassa on esitetty eräitä lukuja, joiden perusteella ilmiön merkityk-
sestä ja suuruusluokasta voi saada jonkinlaisen käsityksen. Ryhmä muodostuu 
kaikista alaikäisistä ja osasta pääasiassa yli 65-vuotiasta väestöä. Vuonna 2005 
0–19-vuotiaita oli yli 1 200 000, heistä 0–9-vuotiaita yli 575 000. Vuonna 2004 
yli 65-vuotiaita oli yli 800 000 henkilöä eli yli 16 %. Ennuste vuoteen 2010 on 
17,4 % väestöstä ja vuoteen 2025 25 % väestöstä. 0–19-vuotiaita ja yli 65-vuo-
tiaita on yli kaksi miljoonaa.2 Yksityisistä sosiaalipalveluista kotitaloudet ostavat 
eniten yksityistä päivähoitoa ja kotipalveluja, joissa asiakkaat kuuluvat juuri pysy-
västi suojelun tarpeessa oleviin ryhmiin. Vanhukset ovat myös merkittävä terveys-
palvelujen käyttäjäryhmä. 

Pysyvästi suojelua tarvitsevien määrään vaikuttavat eräiden sairauksien, kuten 
dementian, esiintyvyys. Dementian esiintyvyys ikäluokittain on epidemiologisten 
tutkimusten mukaan 65–69-vuotiailla 2.3 % ja 85–89-vuotiailla 25 %. Suomessa 
noin 8 % yli 65-vuotiaista ja 35 % yli 85-vuotiaista kärsii vähintään keskivaikeasta 
dementiasta. Tällä perusteella Suomessa on (vuonna 2002) 75 000 vanhusta, jot-
ka kärsivät vähintään keskivaikeasta dementiasta. Määrän ennustetaan kasvavan 
vuoteen 2030 mennessä 128 000:een (Vaarama & Voutilainen 2002). Koska de-
mentoituvat henkilöt kuuluvat suojelun tarpeessa olevien ryhmään, he tulevat ole-
maan myös kasvava yksityisten palvelujen piirissä oleva henkilöryhmä. Vanhusten 
kannalta palveluissa on kyse sekä palveluja koskevista päätöksistä että palvelujen 
tosiasiallisesta järjestämisestä. 

4 Palvelutarpeesta johtuva asiakkaan toimintakyvyn 
rajoittuminen

Olipa asiakas yksityissektorin tai julkisen sektorin sosiaali- tai terveydenhuollon 
asiakas, hänen mahdollisuutensa ajaa oikeuksiaan saattavat olla heikentynei-
tä juuri siksi, että hän tarvitsee po. palveluja. Mitä vakavammasta sairaudesta, 
mielenterveyden, päihdehuollon tai lastensuojelun ongelmasta on kyse, sitä vä-

2 Stakes, sosiaali- ja terveydenhuollon tilastollinen vuosikirja 2005
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häisempiä ovat henkilön mahdollisuudet oikeuksiensa puolustamiseen. Fyysinen 
ja psyykkinen jaksamattomuus, haluttomuus, väsymys, motivaation, osaamisen 
puute voivat olla osa tekijöitä, joita juuri asianomaisella palvelulla, kuten mielen-
terveys- tai päihdehuollon taikka lastensuojelun palvelut, olisi tarkoitus parantaa. 

Raja pysyvästi suojelun tarpeessa olevien ryhmien ja osapuolten asemasta ja pal-
velun tarpeesta johtuvasta toimintakyvyn heikkenemisestä kärsivien ryhmien vä-
lillä saattaa olla hämärä. Viime mainittujen asiakkaiden kohdalla kyse on kuitenkin 
yleensä tilapäisestä tai lyhytaikaisesta, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelua tai 
tukea edellyttävään tilanteeseen liittyvästä palvelutarpeesta. Toisaalta esimerkik-
si mielenterveysongelmat voivat pysyvästi heikentää henkilön kykyä puolustaa 
oikeuksiaan, vaikka hän kävisi työssä ja saisi tarvitsemansa palvelut avohuollon 
piirissä.  

Palvelun tarpeesta johtuvan toimintakyvyn rajoittuminen koskee potentiaalises-
ti kaikkia yksityisiä terveyspalveluja käyttäviä potilaita. Mitä vaikeammasta ja/tai 
pitkäaikaisemmasta sairaudesta on kyse, sitä todennäköisemmin sillä on vaiku-
tuksia henkilön kykyyn käyttää itsemääräämisoikeuttaan. Sekä vanhusten että 
työikäisen väestön palveluja ja etuuksia ovat sosiaalihuoltolakiin (710/1982) pe-
rustuvista palveluista päihdehuolto, kasvatus- ja perheneuvonta, toimeentulotuki 
ja kotipalvelut. Työikäiseen väestöön kuuluvat lasten vanhemmat ovat asiakkaita 
myös lähes kaikissa palveluissa, jotka koskevat perheitä tai lapsia. Päivähoidon ja 
lastensuojelun lisäksi näitä palveluja ovat kasvatus- ja perheneuvonta, vammais-
ten tai kehitysvammaisten lasten palvelut sekä kaikki kunnalliset palvelut jotka 
liittyvät vanhemmuussuhteen vahvistamiseen (isyys, huoltajuussuhteet, ottolap-
seksi ottaminen) tai lasten elatukseen (elatussopimusten vahvistaminen, elatus-
tuen maksaminen). 

Vaikka kunnan harkintavalta on rajoitetumpi ns. subjektiivisten oikeuksien kuin 
määrärahasidonnaisina etuuksina myönnettävien palvelujen kohdalla, myös sub-
jektiivisena oikeutena myönnettävät palvelut sisältävät harkintaa. Esimerkiksi vai-
keavammaisten henkilöiden subjektiivisena oikeutena myönnettävien asumis-, 
kuljetus- ja tulkkipalvelujen suhteen usein merkityksellisimmäksi kysymykseksi 
muodostuu se, ettei palvelun järjestäjä katso henkilön olevan vaikeavammainen 
(Ylikylä-Leiva 2003). Kysymys siitä, järjestääkö palvelun yksityinen tai julkinen 
palvelun tuottaja, ei ylipäätään nouse esille, kun ja jos palvelu evätään jo vaikea-
vammaisuuden määrittelystä tehtävän tulkinnan perusteella.  

Silloinkin, kun palvelujen käyttöä osoittavat prosenttiosuudet suhteessa asian-
omaiseen ikäryhmään ovat pieniä, absoluuttiset luvut voivat olla suuria. Julkisten 
palvelun käyttäjien luvut kuvaavat myös potentiaalista yksityisten palvelujen käyt-
täjäkuntaa. Esimerkiksi yli 65-vuotiaista oli marraskuussa 2003 säännöllisen ko-
tihoidon piirissä 51 000 henkilöä (6,3 % ikäryhmästä), tavallisessa palveluasu-
misessa vajaa 11 000 (1,3 %), tehostetussa palveluasumisessa vajaa 14 000 
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(1,6 %), vuoden 2004 lopussa vanhainkodeissa oli vajaa 20 000 (2,3 %) ja terve-
yskeskusten pitkäaikaishoidossa noin 11 000 (1,3 %). Päihdeongelmaisten tarkkaa 
lukumäärää ei ole tiedossa. Määrä on sidoksissa päihdeongelmaisen määrittelyyn. 
Stakesin tilastoissa päihdepalvelujärjestelmässä vuonna 2004 oli hiukan yli 98 000 
asiakasta. Heistä sosiaalipalvelujen (A-klinikat, nuorisoasemat, katkaisuhoitoase-
mat ja kuntoutuslaitokset) piirissä oli 66 % ja terveyspalveluiden (alkoholi- ja huu-
mesairaudet päädiagnoosina) piirissä 34 %. Luvut ovat osittain päällekkäisiä.3  

5 Valtakulttuurista poikkeavat ryhmät palvelun saajina

Perustuslain yhdenvertaisuussäännökseen (6 §) sisältyviä henkilöön liittyviä, 
edellä käsittelemättömiä ominaisuuksia ovat sukupuoli, alkuperä, kieli, uskonto, 
vakaumus ja mielipiteet. Luettelo ei ole tyhjentävä, vaan eriarvoiseen asemaan 
asettaminen on kiellettyä myös muiden henkilöön liittyvien syiden perusteella. 
Perustuslain yhdenvertaisuussäännöstä täydentää 1.1.2004 voimaan tullut yh-
denvertaisuuslaki (21/2004). Sen perusteella viranomaisilla on yleinen velvoite 
edistää yhdenvertaisuuden toteutumista. Lain painopiste on työhön tai amma-
tinharjoittamiseen ja koulutukseen liittyvän syrjinnän kieltämisessä. Laki kieltää 
syrjinnän henkilöön liittyvien ominaisuuksien perusteella perustuslain yhdenver-
taisuussäännöstä vastaavalla tavalla.4  

Erityisesti laissa on säädetty etnisen alkuperän perusteella tapahtuvan syrjinnän 
kiellosta muun muassa silloin, kun kysymys on sosiaali- ja terveyspalveluista. 
Etnisen alkuperän perusteella laki kieltää syrjinnän myös silloin, kun kyse on so-
siaaliturvaetuuksista tai muista sosiaalisin perustein myönnettävistä tuista, alen-
nuksista tai etuuksista sekä asumisen tai yleisölle tarjottavien tai yleisön saatavilla 
olevien palvelujen tarjonnasta ja saatavuudesta, jollei kyse ole yksityisten henki-
löiden välisistä suhteista. Kielto korostaa tasapuolisen kohtelun vaatimusta asian-
omaisen ryhmän kohdalla. Sekä perustuslain 6 §:n säännökset syrjintäkiellosta 
että yhdenvertaisuuslain 4 §:n säännös viranomaisten yleisestä velvollisuudesta 
edistää yhdenvertaisuuden toteutumista ovat sinänsä riittävä peruste tasapuoli-
sen kohtelun vaatimukselle. 

Asiakkaan oikeus hyvään kohteluun nojaa perustuslaissa itsemääräämisoikeuden 
ohella integriteettiperiaatteeseen. Integriteetti liittyy henkilön ihmisarvon, kult-
tuuritaustan, persoonallisuuden ja samalla myös yksityisyyden kunnioittamiseen. 
Integriteetin kunnioittamisen perusteet ovat kansainvälisissä ihmisoikeussopimuk-
sissa ja perustuslaissa. Ihmisarvon loukkaamattomuus on turvattu perustuslaissa 

3  Stakes, Päihdetilastot 2005.
4 PeL 6 §:ään verrattuna erikseen mainituista perusteista uusia ovat kansalaisuus ja sukupuolinen 

suuntautuminen. Kun myös PeL:iin sisältyy ”muu henkilöön liittyvä syy”, ei yhdenvertaisuuslain 
syrjintäkiellon voida kuitenkaan katsoa olevan PeL:n syrjintäkieltoa laajempi. 
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(1.2 §). Sosiaalihuollon erityislaeista integriteetti on huomioitu päivähoitolaissa 
(2a §). Päivähoidossa on otettava huomioon yleinen kulttuuriperinne ja lapsen 
vanhempien tai holhoojan uskonnollinen vakaumus. Myös asiakaslaissa (4.2 §) ja 
potilaslaissa (3.3 §) on säännökset integriteetin kunnioittamisesta.  

Henkilöön liittyvien ominaisuuksien perusteella voidaan tunnistaa erityisiä valta-
kulttuurista poikkeavia ryhmiä, joiden kohdalla sekä arkikokemus että oikeuskäy-
täntö osoittavat yhdenvertaisuutta koskevia puutteita. Sukupuoli, alkuperä, kieli, 
uskonto, vakaumus ja mielipiteet liittyvät esimerkiksi naisten, turvapaikanhakijoi-
den, pakolaisten, yleensä ulkomaalaisten, saamenkielisten, romaanien sekä viitto-
makielisten kohteluun ja mahdollisuuksiin saada heidän tarvitsemiaan palveluja. 

Suomen- ja ruotsinkielisten oikeudesta käyttää omaa kieltään on säädetty kielilais-
sa. Sosiaalihuoltolaissa, kansanterveyslaissa ja erikoissairaanhoitolaissa on sään-
nökset asiakkaan oikeudesta käyttää suomen- ja ruotsinkieltä sekä Pohjoismaiden 
kansalaisten oikeudesta käyttää tarvittaessa omaa kieltään sekä saada tarvittava 
tulkkaus- ja käännösapua. Kielikysymys ei lainsäädännöstä käsin tarkasteltuna ole 
yhdenvertaisuutta uhkaava ongelma Suomen, Ruotsin taikka Pohjoismaiden kan-
salaisten osalta, mikäli he puhuvat maan pääkieltä. 

Muita kieliä puhuvien kohdalla kielikysymykseen sovelletaan hallintolakia. Sen 
26 §:n mukaan on tulkitsemisesta ja kääntämisestä huolehdittava, jollei romani- 
tai viittomakieltä tai muuta kieltä käyttävä asianosainen osaa viranomaisen käyt-
tämää suomen- tai ruotsinkieltä taikka voi tulla ymmärretyksi vammaisuuden tai 
sairauden perusteella.5 Tämä koskee yksinomaan asioita, jotka voivat tulla vireille 
vain viranomaisen aloitteesta. Asiakkaan aloitteesta vireille tulevissa asioissa on 
pitkälle viranomaisten harkinnassa, missä määrin tulkkaus- ja käännösapua jär-
jestetään. Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja järjestettäessä äidinkieli on asi-
akas- ja potilaslain perusteella otettava huomioon mahdollisuuksien mukaan. 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisessä käytettyä kieltä, asiakkaan saamaa 
tulkkaus- tai käännösapua ei valtakunnallisesti tilastoida. Yksinomaan säädösten 
perusteella ei ole mahdollista tehdä johtopäätöksiä siitä, missä määrin muita kuin 
pohjoismaisia kieliä puhuvat voivat käytännössä käyttää omaa kieltään ja missä 
määrin esimerkiksi perustuslaissa turvattu integriteetti toteutuu tai on uhattuna 
tässä suhteessa. 

Vieraskielisen väestön osuus väestöstä oli 31.12.2004 yhteensä 2,5 prosenttia 
eli 133 183 henkilöä. Heistä 30 prosenttia asui Helsingissä, jossa vieraskielisten 
osuus koko väestöstä oli seitsemän prosenttia.6 Maahanmuuttajien on tutkimus-

5 Vaikeavammaisilla henkilöillä on subjektiivinen oikeus tulkkipalveluihin vammaispalvelulain 
(380/1987) ja -asetuksen  (759/1987) nojalla.  

6 Lähde: Tilastokeskus
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ten mukaan katsottu voivan jäädä vaille tarvitsemiaan palveluita muun muassa 
siksi, että asiakas ei tiedä, että palvelu on olemassa. Kielellisistä, kulttuurisista tai 
muista syistä johtuen maahanmuuttajien kohdalla prosenttiosuudet tai absoluutti-
set luvut kuvaavatkin kantaväestöä huonommin asiakkuuteen liittyvistä kysymyk-
sistä viranomaistoimintaan ja palveluihin heijastuvia tarpeita. 

Vuonna 2006 tehdyn maahanmuuttajien sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttöä 
koskeneen tutkimuksen mukaan maahanmuuttajat käyttivät sekä perustervey-
denhuollon (-8 %) että erikoissairaanhoidon (-27 %) palveluita suomalaisperäis-
tä väestöä vähemmän, poikkeuksena 15–29-vuotiaat naiset. Myös sosiaalihuollon 
avopalveluita (päihdehuolto, vammaispalvelut, kehitysvammaisten palvelut, van-
husten palvelut) maahanmuuttajat käyttävät huomattavasti kantaväestöä vähem-
män lukuun ottamatta lastensuojelua, jossa palveluja käytetään kantaväestöä 
enemmän (Gissler & al. 2006). Tutkimuksesta ei ilmene, mikä osuus kielikysymyk-
sellä on palvelujen käytön vähäisyyteen. Tulos antaa kuitenkin aihetta olettaa, 
että kielikysymys voi olla yksi käytön vähäisyyden syistä. Toisaalta voidaan myös 
olettaa, että suurimmat kieliryhmät (esim. venäjänkieliset) voivat saada ainakin 
terveydenhuollon palveluja juuri yksityissektorilta omalla kielellään.

6 Tahdonvastaisten toimenpiteiden kohteena olevat henkilöt

Neljänteen asiakasryhmään kuuluvat asiakkaat, joiden itsemääräämisoikeutta on 
palvelun yhteydessä rajoitettu lakiin perustuvan säännöksen nojalla. Näitä asi-
akkaita ovat tahdonvastaisten toimenpiteiden kohteena olevat mielenterveyson-
gelmaiset, päihdeongelmaiset, kehitysvammaiset tai huostaanoton piiriin joutuvat 
lapset ja vanhemmat. Vaikka huoltajuus säilyy vanhemmilla, sosiaalihuoltolauta-
kunnalla on huostaanottotilanteissa oikeus rajoittaa esimerkiksi vanhemman ja 
lapsen tapaamisoikeutta (LSL 25 §).7 Tahdonvastaisista toimista on ylipäätään 
säädetty yksityiskohtaisesti. Asiakas on harvoin aloitteentekijänä tahdonvastaisis-
sa toimenpiteissä, joten edellä kielikysymykseen liittyvät ongelmat ratkeavat lain-
säädännön perusteella. Tarvittava tulkkaus- ja käännösapu on järjestettävä. 

Sekä mielenterveysongelmaisia, päihdeongelmaisia, kehitysvammaisia että huos-
taanotettuja lapsia hoidetaan myös yksityisissä laitoksissa. Sekä mielenterveys-
laissa (4a luku) että päihdehuoltolaissa (26–27 §) on säännökset henkilöön koh-
distettavista pakotteista ja rajoituksista. Kehitysvammahuollossa säännöksiä ei 
ole, mutta sovellettavaksi voivat tulla lastensuojelulain rajoitussäännökset. 

Lastensuojelulain rajoituksia koskevien säännösten tarkistamisesta on annet-
tu esitys eduskunnalle (HE 225/2004 vp). Esityksen tarkoitus on parantaa las-

7 Tahdonvastaisia huostaanottoja oli 1 740 vuonna 2004 (Stakes, tilastollinen vuosikirja 2005). 
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ten (ja lastensuojelun työntekijöiden) oikeusturvaa saattamalla lasten oikeuksiin 
puuttumisen mahdollistava sääntely vastaamaan mm. perusoikeussäännöksiä. 
Lastensuojelulain 6 luvun säännöksiä lapselle asetettavia rajoituksia koskevasta 
toimivallasta sovelletaan esityksen 23 a §:n nojalla myös yksityisissä lastensuojelu-
laitoksissa. Perustuslakivaliokunta on antamassaan lausunnossa (PeVL 5/2006) ar-
vioinut esitystä myös perustuslain 124 §:n kannalta. Säännöksen mukaan julkinen 
hallintotehtävä voidaan antaa muulle kuin viranomaiselle vain lailla tai lain nojal-
la, jos se on tarpeen tehtävän tarkoituksenmukaiseksi hoitamiseksi eikä vaaranna 
perusoikeuksia, oikeusturvaa tai muita hyvän hallinnon vaatimuksia. Merkittävää 
julkisen vallan käyttöä sisältäviä tehtäviä voidaan kuitenkin antaa vain viranomai-
selle. 

Valiokunta toteaa, että lapsen sijaishuolto voidaan järjestää esimerkiksi perhe- tai 
laitoshoitona muun kuin viranomaisen ylläpitämässä laitoksessa. Perusoikeuksien, 
oikeusturvan ja hyvän hallinnon vaatimusten turvaamisesta voidaan tällaisessa 
toiminnassa yleensä huolehtia sääntelyn yleisen tarkkuuden ja asianmukaisuu-
den sekä asianomaisten henkilöiden sopivuuden ja pätevyyden avulla. Lisäksi täl-
laisia tehtäviä hoitavien henkilöiden julkisen valvonnan on oltava asianmukais-
ta. Valiokunta katsoo, että esityksen valtionsääntöoikeudellisessa arvioinnissa on 
otettava huomioon lastensuojelun erityispiirteet. 

Valiokunnan mukaan rajoitustoimenpiteissä on kysymys julkisen vallan käyttöä 
sisältävistä toimivaltuuksista, jotka sinänsä mahdollistavat varsin voimakkaan 
puuttumisen yksilön perusoikeuksiin. Rajoitustoimenpiteiden perusta on kui-
tenkin lastensuojelulain 1 §:ssä määritellyissä lähtökohdissa sekä pyrkimykses-
sä huolehtia siitä, ettei lapsi konkreettisissa tilanteissa vaaranna omaa tai tois-
ten henkilöiden henkeä, terveyttä tai turvallisuutta tai vahingoita omaisuutta. 
Rajoitustoimenpiteisiin voi olla lapsen edun kannalta välttämätöntä turvautua siitä 
riippumatta, onko lapsi yksityisessä vai julkisessa laitoksessa. Kun lisäksi pisimmäl-
le menevät toimenpiteet on osoitettu sosiaalihuollon toimielimen eli viranomaisen 
tehtäväksi, ei sääntelyssä ole tällaisessa erityisessä asiayhteydessä valiokunnan 
mielestä kysymys merkittävän julkisen vallan käytön antamisesta muulle kuin vi-
ranomaiselle perustuslain 124 §:ssä tarkoitetussa mielessä. Yksityisen laitoksen 
henkilöstö on esityksen 23 a §:n mukaisesti rikosoikeudellisessa virkavastuussa. 

Ehdotuksessa on säännös muutoksenhausta rajoittamistoimenpiteen käyttämises-
tä ja ehdotus sisältää myös oikeusturvan kannalta tärkeän velvoitteen rajoitustoi-
menpiteen kirjaamisesta. Valiokunta korostaa esityksen 32 f §:ään kirjattua lää-
ninhallituksen asemaa perusoikeuksiin vahvasti puuttuvan sääntelyn valvonnassa 
ja esittää, että lakiehdotusta täydennetään lastensuojelulaitoksen velvollisuudella 
tehdä rajoitustoimenpiteiden käytöstä säännönmukaisesti selkoa sosiaalihuollon 
toimielimelle ja sitä kautta lääninhallitukselle.     



266

Lakiin perustuvaa oikeuksien rajoittamista edustavat myös toimeentulotukilain 
säännökset, joiden nojalla toimeentulotuen perusosaa voidaan alentaa enintään 
20 prosenttia, jos asiakas kieltäytyy ilman perusteltua syytä työstä tai työvoima-
toimiston toimenpiteestä, maahanmuuttaja tai turvapaikanhakija kieltäytyy ko-
touttamisesta tai kuntouttavaan työtoimintaan lain perusteella oikeutettu aktivoin-
tisuunnitelman laatimisesta. Enintään 40 prosenttia sitä voidaan alentaa, mikäli 
kieltäytyminen on toistuvaa tai jatkuu siitä huolimatta, että perusosaa on jo alen-
nettu (10 §). Päätökset näistä palveluista ovat julkisen sektorin toimintoja, vaikka 
palvelut voivat olla yksityissektorin tuottamia. 

6 Kunnan yksityiseltä palvelun tuottajalta ostamat palvelut ja 
asiakas

Yksityisten palvelujen käyttö kunnassa tarkoittaa, että palvelut tulee kilpailuttaa.  
Kilpailuttaminen tuli pakolliseksi vuonna 1994 annetulla lailla julkisista hankinnois-
ta (1505/1992). Ns. tilaaja-tuottaja-mallissa jokin kunnan organisaatioista toimii 
palvelun järjestäjän ja toinen ostajan asemassa. Kilpailuun osallistuvat yleensä 
kuntaorganisaation ulkopuoliset palveluyksiköt, mutta periaatteessa myös kun-
nan omat palveluyksiköt voivat osallistua kilpailuun. Tilaajayksikkö määrittelee 
palvelutarpeen, järjestää avoimen tai rajoitetun tarjouskilpailun ja tilaa palvelun 
siltä palvelun tuottajalta, jonka tarjous on halvin tai kokonaistaloudellisesti arvioi-
den edullisin (Sutela 2003). Tarjouspyyntö tulee laatia siten, että siitä ilmenevät 
selkeästi palveluiden järjestämisen lähtökohdat ja palveluntuottajan valintaperus-
teet. Pyynnössä tulee määritellä vaadittava palvelutaso sekä laatukriteerit ja muut 
yksilöidyt kriteerit. Tarjouksen saatuaan kunnan tai kuntayhtymän tulee tehdä 
asianmukainen tarjousvertailu ja sen jälkeen hankintapäätös annettujen valinta-
perusteiden mukaisesti (KHO:2002:33).
 
Hankintalain 5 §:n mukaan hankinnassa on käytettävä hyväksi olemassa olevat 
kilpailumahdollisuudet. Hankinnan arvosta riippumatta hankinnasta on joko ilmoi-
tettava tai tarjouksia on pyydettävä hankinnan kokoon ja laatuun nähden riit-
tävä määrä. Ilman tarjouskilpailua hankinnan saa tehdä vain erityisestä syystä. 
Tällaisena syynä pidetään muun muassa hankinnan vähäistä arvoa tai suoran 
neuvottelumenettelyn käytölle asetettuja ehtoja, joista säädetään hankinta-ase-
tuksessa (380/1998). Asetuksen mukaan neuvottelumenettelyyn voidaan siirtyä, 
mikäli avoimessa tai rajoitetussa kilpailumenettelyssä ei ole saatu lainkaan tarjo-
uksia tai on saatu täysin tarjouspyyntöä vastaamattomia tarjouksia eikä alkupe-
räisiä sopimusehtoja olennaisesti muuteta (14 §). Neuvottelumenettelyä, josta 
julkaistaan ilmoitus, voidaan käyttää myös, jos hankittavan palvelun luonne tai 
asiaan liittyvät riskit eivät poikkeuksellisesti salli etukäteistä kokonaishinnoittelua 
tai jos hankittavien palvelujen luonteen vuoksi (osaamispalvelut - henkiset palve-
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lut) sopimuserittelyjä ei voida laatia niin tarkasti, että paras tarjous voitaisiin valita 
avointa tai rajoitettua menettelyä käyttäen. 

Hankintalain keskeiset periaatteet liittyvät kilpailun perusteella saavutettavan edul-
lisimman vaihtoehdon valintaan, avoimuuteen ja syrjimättömyyteen (1, 6–7 §). 
Ehdokkaita ja tarjoajia on kohdeltava tasapuolisesti ja syrjimättä kaikissa hankin-
tamenettelyn vaiheissa. Tarjoajalla on osavastuu siitä, että tarjous on tarjouspyyn-
nön mukainen. Oikeuskäytännössä on katsottu, että tarjouspyynnön tekijä on vel-
vollinen hylkäämään tarjouksen, joka on tarjouspyynnön vastainen (MAO:184/05, 
MAO:241/05). Markkinaoikeus voi hakemuksesta poistaa hankintayksikön päätök-
sen, kieltää soveltamasta hankintaa koskevassa asiakirjassa olevaa kohtaa tai vir-
heellistä menettelyä tai velvoittaa korjaamaan virheellisen menettelyn (9.1 § 1–3 
-kohdat). Markkinaoikeus on kieltänyt hankintapäätöksen täytäntöönpanon tapa-
uksissa, joissa hankintasopimusta ei vielä ole tehty (esim. MAO 156/05). Mikäli 
hakijalla olisi ollut todellinen mahdollisuus voittaa tarjouskilpailu esimerkiksi siitä 
syystä, ettei tarjous poikkea olennaisesti valituksi tulleesta tarjouksesta ja hankin-
tasopimus on tehty, markkinaoikeus voi määrätä tarjouksen pyytäjän maksamaan 
hakijalle hyvitysmaksua (9.1 § 4-kohta, ja 9.2 §, MAO:156/05, MAO:112/05).  

Markkinaoikeuden vuosina 2004 ja 2005 käsittelemissä sosiaali- ja terveydenhuol-
toon liittyvissä ratkaisuissa on ollut kyse mm. tekonivelleikkauksista, vanhainkodin 
pesulapalveluista, palvelutalon rakennuttamisesta, sairaanhoitopiirin tietoliiken-
nepalveluista, ensihoito- ja sairaankuljetuspalveluista, työterveyspalveluista, esi-
koululaisten taksikuljetuksista, kirurgisen sairaanhoidon konsultaatiopalveluista, 
laboratoriopalveluista sekä lääkärien päivystyspalveluista. Välittömiä asiakkaisiin 
tai potilaisiin liittyviä vaikutuksia markkinaoikeuden ratkaisujen yhteydessä liittyy 
esimerkiksi työvoimapoliittisen koulutuksen järjestämisen viivästymiseen (hankin-
tapäätös 18.10.2004, MAO:n päätös 21.7.2005). 

Työterveyshuollon palveluja koskeva ratkaisu osoittaa, miten vaikeaa laajan palve-
luvalikoiman kuvaaminen on siten, että tarjoukset ovat täysin verrannollisia (MAO 
112/05). Vertailun vaikeus voi heijastua asiakkaan asemaan esimerkiksi siten, et-
tei päätöksiä tekevillä luottamushenkilöillä ole enää tosiasiallisia mahdollisuuksia 
saada selkoa ammatilliseen erityisosaamiseen liittyvien palvelujen kustannuksista. 
Kilpailuttaminen edellyttää hallinnollista osaamista, jota kunnissa ei ainakaan tois-
taiseksi kaikilta osin ole. Kun velvoite uuden kilpailun järjestämiseen tai hävin-
neen tarjouksen tehneelle valittajalle maksettava hyvitysmaksu eivät ole miten-
kään harvinaisia ja kun myös oikeudenkäyntikulut tulevat näissä tilanteissa usein 
maksettavaksi, kilpailuttamisesta mahdollisesti myös asiakkaan hyväksi koituvat 
säästöt saattavat jäädä toteutumatta tai kääntyä jopa negatiivisiksi.   

Asiakkaan kannalta merkityksellisiä piirteitä sisältyy korkeimman hallinto-oikeu-
den antamaan ratkaisuun KHO:2002:33. Siinä sairaanhoitopiirin kuntayhtymän 
1.1.–31.12.2000 voimassa olleen yksittäisten potilaitten hoitopalveluita koske-
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neen puitesopimuksen laajentaminen käsittämään tekonivelleikkauksia koskevi-
en jonojen purku oli julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettu hankinta 
(5.1 §), jonka tekemiseen ilman tarjouskilpailua ei ollut osoitettu erityisiä syitä. 
Kuntayhtymä ei voinut antaa leikkauksia puitesopimuksen osapuolena olleelle ta-
holle niitä kilpailuttamatta. 

KHO:n mukaan määrällisesti sovittua enemmän leikkauksia mahdollistaisi menet-
telyn, jossa aiemmin hankintayksikön työn suorittaneilla olisi automaattinen etu-
sija hankinnan saamisessa. Tämä vaikeuttaisi olennaisesti uusien yrittäjien alalle 
tuloa, mitä on pidettävä hankintalainsäädännön vastaisena. Ratkaisulla voi olla 
merkitystä esimerkiksi yksityisten palvelun tuottajien ylläpitämien palveluasumis-
yksiköiden ollessa kyseessä. Esimerkiksi toimisto- tai muiden tilojen muuttamises-
ta hoitotiloiksi saattaa seurata koko palvelun kilpailuttamisvelvoite. Tilanteissa, 
joissa kunnallinen palveluasunto on tosiasiallisesti henkilön koti, kilpailuttamisen 
mahdollisesti aiheuttamat muutokset voivat olla sekä perusoikeuksien kautta tar-
kasteltuna että inhimillisessä mielessä ongelmallisia. Kilpailutuksesta nouseva ky-
symys on palvelun tuottajan vaihtumisen vaikutukset elämän turvallisuuteen ja 
jatkuvuuteen myös muissa kotona asumista tukevissa palveluissa, kuten esim. 
ateria- ja kuljetuspalvelut. Hankintalaissa ei ole säännöksiä siitä, kuinka pitkäai-
kaisia sopimuksia kilpailuttamisen perusteella voi tehdä. Markkinaoikeus ei toistai-
seksi ole ottanut kantaa sopimusten pituuteen. Etenkin yksityisen palveluasumi-
sen yhteydessä kysymyksellä on asiakkaan kannalta olennainen merkitys. 
  
Tilaajan ja tuottajan oikeudet ja velvollisuudet kirjataan osapuolten väliseen sopi-
mukseen.  Hankittaessa palveluja yksityiseltä palvelun tuottajalta kunnan tai kun-
tayhtymän on varmistuttava siitä, että hankittavat palvelut vastaavat sitä tasoa, 
jota edellytetään vastaavalta kunnalliselta toiminnalta (STVOL 4.3 §). Palvelun 
tuottajan ja kunnan välinen sopimus on hallintosopimus. Hallintolain mukaan sopi-
musta tehtäessä on riittävällä tavalla turvattava niiden henkilöiden oikeudet, joita 
asia koskee samoin kuin mahdollisuudet vaikuttaa sopimuksen sisältöön (3.2 §). 

Esimerkiksi Suomen Kuntaliiton Asumispalvelujen ostosopimusmalli (Sutela 2003, 
liite 2) lähtee siitä, että ostettavien palvelujen määrä määräytyy asukkaille laadit-
tavien palvelu- ja hoitosuunnitelmien perusteella (kohta 5). Tässä ei ole mahdol-
lista kattavasti käydä lävitse kunnan ja palveluntuottajan välisestä sopimukses-
ta asiakkaan asemaan vaikuttavia seikkoja tai tarkoituksenmukaista pohtia asiaa 
Kuntaliiton mallilomakkeen kautta. Sopimusoikeudelliset kysymykset ylipäätään, 
mutta myös suhteessa palveluasuntojen käyttäjäkuntaan, edellyttäisi erillistä tut-
kimusta. 

Seuraavassa joitakin esille nousevia sopimusoikeudesta ja asiakkaiden asemasta 
nousevia teemoja: 
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-  Hallintolaissa asetetun edellytyksen toteutuminen hallintosopimuksen koh-
teena olevien henkilöiden vaikutusmahdollisuuksista kunnan ja palvelun tuot-
tajan väliseen sopimukseen  on epävarmaa. Asiakkaan tiedonsaantioikeus 
on ristiriidassa myös kunnallisiin sopimuskulttuureihin juurtuneen ajattelun 
kanssa, jossa sopimukset mielletään yksityisoikeudellisen liikesalaisuuden pii-
riin kuuluviksi.

-   Tiedon välittyminen asiakkaan tarpeiden muuttumisesta kuntaan, joka vastaa 
palvelusuunnitelmaan tehtävistä muutoksista, voi olla ongelmallista etenkin 
tilanteissa, joissa asiakkaan kyvyt puolustaa oikeuksiaan ovat heikentyneet. 
Toiminnan raportointivelvoitteet liitetään usein laskutukseen, ei asukkaiden 
hyvinvointiin.

-   Palveluasumisesta perittävistä maksuista ei ole säädetty sosiaali- ja tervey-
denhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa (734/1992) ja -asetuksessa 
(912/1992) poikkeuksena vammaispalvelulain mukaiset asumispalvelut, joten 
kunta voi esimerkiksi vanhusten palveluasumisessa vapaasti päättää asuk-
kaalta perittävän maksun perusteista ja määrästä. Ohjeellista palvelun hin-
taa myöskään yksityisen perimistä maksuista ei näin ollen ole. Asumisen ja 
hoidon hinnoittelu on sekä julkisissa että yksityisissä palvelutaloissa erittäin 
kirjavaa (Seretin 2001). 

-   Asukkaiden mahdollisuudet reagoida palvelun sisällössä tapahtuviin muutok-
siin, joilla ei ole kunnan kannalta merkitystä, voivat olla huonot. 

Mitä lähempänä asiakkaat ovat pysyvästi suojelun tarpeessa olevia ryhmiä, sitä 
merkityksellisempi on kunnan ja palvelun tuottajan välinen sopimus. Yksityiset 
palvelut ja kilpailutus tuovat hankintakilpailun perusteella tapahtuvien muutosten 
tuoman epävarmuuden rinnalle myös epävarmuuden yrityksen lopettaessa, fuusi-
oituessa, mennessä konkurssiin tai vaihtaessa omistajaa. Pienet yksiköt ovat isoja 
haavoittuvampia myös henkilöstövaihdosten tapahtuessa.      

Suoraan palvelun tuottajan kanssa tehtävien ostosopimusten lisäksi kunta voi 
järjestää sille lainsäädännössä määritellyt tehtävät antamalla palvelun käyttä-
jälle palvelusetelin. Palvelusetelijärjestelmä tarkoittaa tietylle henkilölle tai koti-
taloudelle myönnettyä määrätyn palvelun ostoon oikeuttavaa määräsummaista 
etuutta, jonka setelin saaja voi käyttää palvelun maksamiseen. Mikäli palvelu on 
setelin hintaa korkeampi, asiakkaalle ei korvata setelin arvon ylittävää osuutta. 
Asiakas voi joutua maksamaan palvelusta tietyn omavastuuosuuden (Räty, Luoma 
& Aronen 2004). 

Kunta hyväksyy sosiaalihuoltolain mukaan ne sosiaalihuollon palvelujen tuotta-
jat, joiden palvelujen ostamiseen kunnan antamaa palveluseteliä voidaan käyttää. 
Edellytyksenä on, että palvelun tuottaja on merkitty ennakkoperintärekisteriin. 
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Asiakas voi kieltäytyä hänelle tarjotusta setelistä, jolloin kunnan tulee ohjata hä-
net muilla tavoin järjestettävien palvelujen piiriin (29a §). Setelin käyttämises-
tä kotipalvelun hankkimiseen on yksityiskohtaiset määräykset, joissa säännellään 
mm. setelin vähimmäisarvosta, sen myöntämisessä hyväksyttävistä tulorajoista ja 
tuloista.  

Palvelusetelien käyttöönottoa on perusteltu asiakkaan valinnan vapauden lisään-
tymisellä. Asiakasnäkökulmaa tärkeämpänä palvelusetelien käyttöönoton perus-
teluna on kuitenkin pidetty yksityissektorin kilpailukyvyn ja tuotantokapasiteetin 
lisäämistä ja sitä kautta kunnille syntyviä säästöjä. Palvelusetelien käyttö perus-
palveluissa on ollut vähäistä, vaikka niitä on ollut olemassa 1990-luvulta alka-
en. Vuonna 2001 kunnille tehdyn kyselyn mukaan palveluseteleitä käytettiin so-
siaalipalveluissa 116 kunnassa. Erilaisia palvelusetelijärjestelmiä oli yli 200, niistä 
yleisimpiä sotainvalidien ateriapalvelut, liikuntaesteisten kuljetuspalvelut, lasten 
päivähoito ja omaishoitajien vapaan järjestäminen. Muut järjestelmät liittyivät 
pääosin vanhusten asumis- ja kotipalvelujen hankintaan. Vaikka päivähoidossa 
vuosina 1995–1997 toteutettu palvelusetelikokeilu vakinaistettiin lasten kotihoi-
don tuen ja yksityisen hoidon tuen tullessa voimaan vuonna 1996, palveluseteli-
järjestelmän perusteella hoidettavien lasten osuus oli vain noin kolme prosenttia 
kaikista alle 7-vuotiaista. Terveydenhuollossa palveluseteleiksi luokiteltavia järjes-
telmiä on vähän (Sutela 2003, Räty, Luoma & Aronen 2004). Merkillepantavaa on, 
että myös palveluseteli on palvelun järjestämistapana selkeästi eniten käytössä 
erityisen suojelun tarpeessa olevien ryhmien palvelujen tuottamisessa.  

Asiakkaan mahdollisuudet vertailla kilpailevaa palvelun tarjontaa riippu-
vat hänen kyvyistään hyödyntää saatavissa olevaa tietoa palvelun tarjoajista. 
Hyödyntämismahdollisuus edellyttää, että hänellä on tietoa vaihtoehdoista ja että 
vaihtoehtoisia palveluja on tarjolla. Sekä asiakasrakenteesta että palvelujen tar-
jonnan vähäisyydestä johtuen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja ei voi ver-
rata kuluttajan asemaan esimerkiksi kaupallisissa palveluissa. Palveluseteliä kos-
kevat säädökset lisättiin sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtion-
osuudesta annettuun lakiin vuoden 2004 alussa (733/1992, muutos 1309/2003). 
Asiakasnäkökulmasta palvelusetelin verotuksellisen arvon epäselväselvyys on oi-
keusturvan kannalta ongelmallista (Sutela 2003). Jos seteleitä saavan asiakkaan 
tulot ovat niukat, PeL 19.1 §:ssä turvattu oikeus välttämättömään toimeentuloon 
voi vaarantua asiakkaalle yllätyksenä tulevan verotuksen kautta. 

7 Asiakkaan oikeusturvakeinot julkisissa sosiaali- ja 
terveyspalveluissa

Asiakkaan oikeusturva on sekä ennakollista että jälkikäteistä. Ennakollisen oikeus-
turvan toteutumista turvaavat säännökset muun muassa käytettävästä kielestä, 
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asian vireille tulosta, asiakirjan lähettämisestä viranomaisille, viranomaisen sel-
vittämisvelvollisuudesta ja tietojen saantioikeudesta, asianosaisen kuulemisesta 
ja huomioon ottamisesta, viranomaisen esteellisyydestä, asiantuntemuksesta ja 
koulutuksesta, päätöksen sisällöstä ja/tai muodosta ja sen perustelemisvelvoit-
teesta, asiavirheen, kirjoitus-, lasku tai muun virheen korjaamisesta viranomaisen 
aloitteesta, asian ratkaisupakosta ja päätöksen tiedoksiantovelvoitteesta, asiakir-
jojen julkisuudesta, käsittelystä ja säilyttämisestä ja asiakasta koskevien tietojen 
salassa pidosta. Hallintolakiin kirjattuja hyvän hallinnon periaatteita yhdenvertai-
suus-, objektiviteetti-, suhteellisuus-, tarkoitussidonnaisuus- ja luottamuksensuo-
ja sekä palveluperiaate on noudatettava sekä päätöksentekoprosesseissa että to-
siasiallisessa hallinnossa. 

Mahdollisuudet korjata ennakolliseen oikeusturvaan sisältyviä puutteita jälkikätei-
sen oikeusturvan kautta tosiasiallisessa toiminnassa ovat vähäiset, mikä asettaa 
erityisiä vaatimuksia yksityisen toiminnan valvonnalle ja sitä koskevalle säänte-
lylle. Säännökset tulevat kuitenkin sovellettavaksi vasta, kun asiakas on saanut 
asiansa vireille. Määrällisesti mittavasta sääntelystä huolimatta asiakkaalla tai po-
tilaalla ei ole juurikaan keinoja viranomaisen passiivisuutta vastaan.

Asiakkaan asema on erilainen sosiaali- ja terveydenhuollossa tietojen antovel-
vollisuuden suhteen. Sosiaalihuollon asiakkaalla on asiakaslain (12 §) mukaan 
velvollisuus antaa sosiaalihuollon järjestämistä ja toteuttamista varten tarpeelliset 
tiedot. Sen sijaan terveydenhuollon potilaalla ei ole lakiin perustuvaa tietojen an-
tovelvollisuutta. Tietojen antamisesta kieltäytyminen ei oikeuta terveydenhuollon 
ammattihenkilöstöä jättämään potilasta hoidon ulkopuolelle, vaan häntä on hoi-
dettava olemassa olevan tiedon perusteella. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen saajan asemaan vaikuttava keskeinen ero 
on, että sosiaalihuollon palveluun pääsystä tehdään lähes poikkeuksetta kirjallinen 
hallintopäätös, kun terveydenhuollossa ratkaisut tehdään pääasiassa tosiasiallisen 
toiminnan sisällä. Tällä on suora vaikutus asiakkaan jälkikäteiseen oikeusturvaan, 
koska kirjallisesta hallintopäätöksestä on lähes aina myös oikaisu- ja valitusoikeus. 
Terveydenhuollossa terveyden- tai sairaanhoitoonsa taikka kohteluunsa tyytymä-
tön potilas voi (yleensä) tehdä ainoastaan kirjallisen muistutuksen toimintayksi-
kön terveydenhuollosta vastaavalla johtajalle (PotilasL 10 §). Valitusoikeutta ei 
ole. Sosiaalihuollon asiakkaan oikeus tehdä muistutus kohtelustaan määräytyy 
asiakaslain nojalla (23 §). 

Valitusoikeus koskee lähinnä sosiaalihuollon erityislainsäädännössä määriteltyjä 
päätöksiä ja ulottuu lähinnä subjektiivisena oikeutena myönnettävien etuuksien 
osalta korkeimpaan hallinto-oikeuteen saakka. Määrärahasidonnaisten etuuksien 
osalta valitusoikeutta on yleensä rajoitettu hallinto-oikeuden päätöksen jälkeen. 
Terveydenhuollossa valitusoikeus koskee lähinnä tahdonvastaisista toimenpiteistä 
tehtäviä päätöksiä. 
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Muita jälkikäteisen oikeusturvan keinoja ovat terveydenhuollossa potilasvahin-
koilmoitus potilasvahinkolautakunnalle, terveydenhuollon ammatinharjoittajan 
ammatinharjoittamisoikeuksien poistamista, rajoittamista tai kurinpitomenettelyä 
koskevien prosessien käynnistäminen sekä vahingonkorvauslain mukainen vahin-
gonkorvausvaatimus oikeudessa. Asiakas tai potilas voi myös käynnistää hallin-
to-oikeudessa julkisoikeudellista maksuvelvollisuutta tai muuta julkisoikeudelli-
sesta oikeussuhteesta aiheutuvaa velvollisuutta tai oikeutta koskevan hallintorii-
tamenettelyn, josta on jatkovalitusmahdollisuus korkeimpaan hallinto-oikeuteen. 
Jälkikäteisen oikeusturvan keinoihin kuuluvat myös hallintokantelu ylemmälle hal-
lintoviranomaiselle sekä kantelut ylimmille lainvalvojille eduskunnan oikeusasia-
miehelle tai oikeuskanslerille. 

Vaikka asiakas osaisi perätä oikeuksiaan, palvelun tuottaja on asiakasta vahvem-
massa asemassa johtuen asiakkuussuhteen luonteesta, koska palvelun toteut-
tajalla on asianomaista palvelua koskeva asiantuntemus, jota asiakkaalla ei ole. 
Toteuttaja (lääkäri, hammaslääkäri, terapeutti, ohjaaja) päättää viime kädessä 
palvelun laadusta ja sen toteutustavoista. Asiantuntijuuden tuoman aseman vah-
vuuteen liittyy palvelun järjestäjänä toimivan kunnan mahdollisuus viranomaisena 
päättää palvelua tai etuutta koskevan lain tulkinnasta ja palvelun myöntämisestä 
myös silloin, kun palvelun tuottaa yksityinen palvelun antaja. Jos oikeudenlouk-
kaus tapahtuu, se edellyttää asiakkaalta sekä tiedollisia että muita voimavaroja, 
jotka häneltä saattavat puuttua. 

Hallintopäätöksiä voidaan muuttaa vain joko vetoamalla voimassaolevaan nor-
mistoon, tosiasiallisen toiminnan osalta toimijoihin (Vrt. Aerschot 2003). 
Konfl iktitilanteessa osapuolten tulisi periaatteessa olla tasavertaisia. Asiakkaalla ei 
kuitenkaan ole viranomaista vastaavia mahdollisuuksia tuntea sääntelyn sisältöä 
tai edes sitä, mitä hänellä on oikeus viranomaiselta odottaa. Palvelun tuottajan ja 
asiakkaan välinen suhde on myös inhimillinen vuorovaikutussuhde, jossa palvelun 
saajan käytös voi vaikuttaa palvelun laatuun. Asiakas voi tilanteen pahentumista 
peläten vaieta epäkohdista etenkin silloin, jos valintamahdollisuuksia palvelun jär-
jestäjän tai toteuttajan suhteen ei ole. 
 
Sekä sosiaali- että terveydenhuollossa on asiakkaan turvana asiamiesjärjestel-
mä. Asiamiesjärjestelmän voidaan lähtökohdiltaan katsoa perustetun heikomman 
osapuolen suojaksi. Järjestelmät eivät ole varsinaisesti vertailukelpoisia, vaikka 
asiamiesten tehtävät potilaan kannalta ovat pitkälle samat. Terveydenhuollossa 
asiamies on laitoskohtainen, sosiaalihuollossa asiamiehen toimialue on yksi tai 
useampi kunta. Sekä sosiaali- että terveydenhuollon asiamiehen tehtävänä on 
asiakkaiden oikeuksista tiedottaminen ja niiden edistäminen, asiakkaiden neuvon-
ta sekä avustaminen muistutusten tekemisessä. Potilasasiamies avustaa potilasta 
myös potilasvahinkoasioiden hoidossa. Sosiaalihuollon asiamiehen tulee seurata 
asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa ja antaa siitä vuosittain sel-
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vitys kunnanhallitukselle. Potilasasiamiehillä ei ole vuosittaista raportointivelvolli-
suutta kunnanhallitukselle eikä lakiin perustuen myöskään laitokselle. 

Stakesin tekemän arvion mukaan (Haverinen, Siltaniemi, Andersson, Kemppainen, 
Maaniitty, Londén 2003) sosiaaliasiamiesten ydintehtäviksi ovat muodostu-
neet tiedotus, neuvonta, sovittelu ja yleinen vaikuttaminen asiakkaan asemaan. 
Esimerkiksi avustaminen muistutusten tekemisessä oli ollut vähäistä. Toiminnan 
ongelmana ovat liian suuret toimialueet tai väestöpohja. Sosiaalihuollon resurs-
sien niukkuus johtaa tilanteisiin, joissa asiamiehet tosiasiallisesti paikkaavat so-
siaalihuollon riittämättömiä resursseja. Ylipäätään asiamiesten asema suhteessa 
kuntaorganisaatioon on selkiytymätön. Vaikka toiminta on ollut käynnissä vasta 
vuodesta 2001, asiamiesten oma arvio oli, että toiminnalla on voitu vaikuttaa 
asiakkaan oikeuksia ja asemaa vahvistavasti. Heikoimmin toteutuvat asiamiesten 
näkemyksen mukaan päihdehuollon palvelut ja niistä erityisen huonosti päihde-
huollon asumispalvelut. Myös lapsiperheiden kotipalvelut toteutuvat heikosti. 

8 Potilasvakuutus asiakkaan oikeuksien turvaajana

Potilasvahinkolain mukainen turva koskee sekä julkisissa että yksityisissä terveys-
palveluissa tapahtuneita vahinkoja. Potilasvahinkolain nojalla korvataan terveyden-
huollon ammattihenkilön laissa määritellyissä tilanteissa aiheuttama henkilövahin-
ko taikka hoitohuoneiston tai -laitteiston aiheuttama henkilövahinko. Korvausta ei 
voi saada esinevahingosta (esim. hoitotoimenpiteen vaurioittamasta proteesista) 
tai varallisuusvahingoista (turhat lääkkeet tms. kulut) eikä vähäisistä vahingoista. 
Vahingon vähäisyyttä arvioitaessa otetaan huomioon sairauden tai vamman vaka-
vuus sekä siitä aiheutuva taloudellinen menetys. Vähäiseksi on arvioitu vahinko, 
joka on taloudelliselta arvoltaan pienempi kuin kuluttajan kotivakuutusten oma-
vastuiden määrät. Ulkopuolelle jäävät kaikki vahingot, jotka eivät suoranaisesti 
liity terveyden- tai sairaudenhoitoon. Ratkaisevaa on, tarvitaanko toimenpiteen 
suorittamiseen lääketieteellistä tietämystä tai koulutusta (esim. sairaankuljetuk-
set, joissa ei ole mukana sairaanhoidon henkilökuntaa). Vapaaehtoisen lääkeva-
hinkovakuutuksen nojalla korvataan lääkevahinkoja, jotka voivat tulla korvatta-
vaksi myös tuotevastuulain perusteella (Ståhlberg 2001).
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Kuvio 1.            

Vuosina 2001–2005 ratkaistut potilasvahinkoilmoitukset

Korvausratkaisu Ratkaisuvuosi

2001 2002 2003 2004 2005

Korvattavat potilasvahingot 2142 2214 2446 2367 2319

Vähäiset potilasvahingot 100 104 124 118 110

Ei potilasvahinkoa

- ei vältettävissä tai siedettävä 2718 2132 2370 2389 2242

- muu epäämisperuste 2939 2940 3132 2870 2851

Yhteensä 5657 5072 5502 5259 5093

Korvatut ja evätyt ilmoitukset 
Yhteensä 

7899 7390 8072 7744 7522

Lähde: Potilasvakuutuskeskus www.pvk.fi 

Ratkaistuista vahinkoilmoituksista korvattavien vahinkojen määrä nousi vuosina 
2001–2005 27 prosentista 31 prosenttiin. Vastaavasti ei-todettujen potilasvahin-
kojen määrä laski. Noin 90 prosenttia korvattavista vahingoista koski hoitova-
hinkoja 6–8 prosenttia infektiovahinkoja, kaksi prosenttia tapaturmavahinkoja. 
Muiden vahinkojen määrä oli vain yksi prosentti. Tapauksissa, joissa korvausta ei 
myönnetty, yleisin epäämisen syy (42–48 %) oli, ettei vahinko ollut vältettävissä 
tai että se oli siedettävä.  

9 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas yksityisten palvelujen 
kuluttajana

Osa asiakkaan ja potilaan oikeuksia turvaavista säännöksistä ulottuu myös yksityi-
siin palveluihin, kuten potilaslain, asiakaslain ja terveydenhuollon ammattihenki-
löstöä koskevan lain säännökset. Sekä yksityisestä terveydenhuollosta (152/1990) 
että yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta (603/1996) on annettu säännökset. 
Terveydenhuollon palvelujen tuottajalla on oltava lääninhallituksen lupa tervey-
denhuollon palvelujen antamiseen (4.1 §). Tuottajana ei pidetä itsenäistä amma-
tinharjoittajaa (2.2 §). Siitä, että toiminta terveydenhuollon palveluja annettaessa 
täyttää sille asianomaisessa laissa asetetut vaatimukset, vastaa vastaava johtaja 
(6.1 §). Yksityisellä terveydenhuollon ammatinharjoittajalla on velvollisuuksia, jot-
ka julkisessa terveydenhuollossa kuuluvat joko toimintayksikön tai viranomaisen, 
eivät yksittäisen työntekijän vastuulle. Velvollisuudet liittyvät muun muassa poti-
lasasiakirjojen ylläpitoon ja säilyttämiseen tai hävittämiseen (PotL 12.1 §).
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Yksityisillä sosiaalipalveluilla tarkoitetaan yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta 
annetun lain mukaan yksityisen henkilön tai yhteisön tuottamia lasten ja nuorten 
huollon, lasten päivähoidon, vammaisten, kehitysvammaisten, vanhusten tai päih-
dehuollon palveluja tai muita vastaavia sosiaalihuollon palveluja. Toimintayksiköllä 
tarkoitetaan toiminnallista kokonaisuutta, jossa annetaan asiakkaan oman kodin 
ulkopuolella em. laissa tarkoitettuja palveluja (2 §). Toimintayksiköllä tulee olla 
palveluista vastaava henkilö, joka vastaa siitä, että palvelutoiminta täyttää sille 
asetetut vaatimukset (4.1 §). Sekä yksityisen sosiaali- että terveydenhuollon ylei-
nen ohjaus kuuluu sosiaali- ja terveysministeriölle ja palvelujen valvonta läänin-
hallitukselle. Kunnassa yksityisen terveydenhuollon valvonta kuuluu terveyslau-
takunnalle tai vastaavalle elimelle. Yksityisen sosiaalihuollon valvonta puolestaan 
kuuluu sosiaalilautakunnalle, siitä vastaavalle toimielimelle tai sen määräämälle 
viranhaltijalle. 
 
Yksityisissä palveluissa asiakas ja palvelun tuottaja ovat sopimussuhteessa toisiin-
sa. Asiakkaan oikeudellinen asema määräytyy sopimus- ja kuluttajaoikeudellisten 
normien perusteella. Erityisiä terveys- tai sosiaalipalveluita koskevia säännöksiä 
ei ole. Keskeinen laki on kuluttajansuojalaki, jonka tarkoituksena on suojata elin-
keinonharjoittajaan nähden alisteisessa asemassa olevaa sopijapuolta, asiakasta. 
Lain palveluksia koskevat säännökset on laadittu lähinnä esineiden korjaamista ja 
valmistamista sekä urakoita silmällä pitäen. Kuluttajansuojalain yleisiä periaatteita 
sovelletaan kuitenkin myös sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin (Ståhlberg 
1999). 

Sopimukseen liittyvät vaiheet ovat markkinointi, sopimusneuvottelu, tietojenan-
to, tarjous, tarjouksen hyväksyminen, sopimuksen täyttäminen ja sopimusvas-
tuu. Vaiheet eivät välttämättä ole erotettavissa, eikä esimerkiksi markkinointia liity 
kaikkiin sopimuksiin. Hoitoa koskevissa terveydenhuollon sopimuksissa neuvotte-
luvaihe voi kestää markkinoinnista hoitosuunnitelman hyväksymiseen ja jatkua 
vielä hoidon aikana. Hoitosuhteen kannalta tärkein vaihe on tiedon saaminen hoi-
don sisällöstä ja hoitosopimuksen ehdoista. Palvelun tuottaja täyttää sopimuksen 
antamalla hoidon, potilas maksamalla sen. Eri vaiheet voivat aiheuttaa velvoitteita 
erillisinä sopimuksina, vaikka hoitoa ei vietäisi eri vaiheet yhdistävään loppuun 
saakka (Ståhlberg 1999). 

Potilaan mahdollisuus riitauttaa sopimus koske muun muassa lääkärin virhettä, 
jolloin potilaan on reklamoitava asiasta. Lääkäri voi korjata virheen, antaa alen-
nusta palvelusta suoritettavasta maksusta tai suorittaa korvauksen virheen aihe-
uttamasta vahingosta. Sopimuksen tehnyt lääkäriasema on vastuussa lääkärinsä 
tekemästä virheestä. Virheen ollessa olennainen sopimus voidaan purkaa, jolloin 
maksu tulee palauttaa ja suorittaa vahingonkorvaus. Useimmat riidat, joissa ei ole 
kyse hoitovirheestä tai potilasvahinkolain mukaisesta vahingosta, johtuvat siitä, 
ettei potilas ole saanut sopimuskumppaniltaan riittäviä tietoja taikka ei ole ym-
märtänyt niitä. Jos kyseessä on sekä hoitovirhe että sopimusrikkomus, potilas voi 
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valita kohdistaako hän vaatimuksen lääkäriin vai vakuutusyhtiöön. Mikäli virheestä 
maksetaan vahingonkorvaus potilasvahinkolain perusteella, vahingonkorvausta ei 
enää voi saada sopimusrikkomuksen perusteella. Silloin, kun potilas on kuluttajan 
asemassa, hoitoa antavan tahon tiedonantovelvollisuutta sopimuksen sisällöstä 
arvostellaan tavanomaista ankarammin (Ståhlberg 1999).

Potilaslain (5 §) mukaan potilaalle on annettava selvitys hänen terveydentilastaan, 
hoidon merkityksestä, eri hoitovaihtoehdoista ja niiden vaikutuksista sekä muista 
hänen hoitoonsa liittyvistä seikoista, joilla on merkitystä päätettäessä hänen hoi-
tamisestaan. Selvitystä ei kuitenkaan tule antaa vastoin potilaan tahtoa tai silloin, 
kun on ilmeistä, että selvityksen antamisesta aiheutuisi vakavaa vaaraa potilaan 
hengelle tai terveydelle. Terveydenhuollon ammattihenkilöstön on annettava selvi-
tys siten, että potilas riittävästi ymmärtää sen sisällön. Tiedonantovelvollisuus voi 
vaihdella potilaan mukaan. Kuluttajansuojalain mukaan palveluksessa on virhe, 
jos se ei vastaa niitä tietoja, jotka toimeksisaaja on antanut palveluksen sisällöstä 
tai suorituksesta taikka muista palveluksen laatua tai hyväksikäyttöä koskevista 
seikoista joko ennen sopimuksen tekoa tai suorituksen aikana, jos tiedon voidaan 
olettaa vaikuttaneen tilaajan päätökseen ostaa palvelu (KSL 8:13). 

Potilaslain määräykset sääntelevät pitkälle myös potilaalle annettavan tiedon sopi-
musoikeudellista sisältöä. Em. tietojen lisäksi potilaalle tulisi ilmoittaa hoidon suo-
rittamisajankohta sekä todennäköinen hoitokertojen määrä. Kuluttajavalituslauta-
kunnan käytännön perusteella joko vastaanoton tai lääkärin tulee kertoa potilaalle 
hoidon kokonaishinta, eri hoitovaihtoehtojen ja suurempien hoitotoimenpiteiden 
hinta. Jollei kokonaishintaa voida antaa, on pyydettäessä annettava hinta-arvio. 
Jollei tarkkaa hinta-arviota voida esittää, tulee selkeästi sopia, että hinta voi ylit-
tää arvion enemmän kuin 15 prosenttia. Ellei tästä ole sovittu, potilaalle ei synny 
maksuvelvollisuutta arvion 15 prosenttia ylittävältä osalta. Todistustaakka hintaa 
koskevissa erimielisyyskysymyksissä on lääkärillä (Ståhlberg 1999). 
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Kuvio 2.

Kuluttajavalituslautakunnan käytännön mukainen tietojenantovelvollisuus potilaan ja  
yksityissektorin välisissä sopimussuhteissa

- terveydentila
- hoidon merkitys
- eri hoitovaihtoehdot ja niiden vaikutukset
- paras hoitovaihtoehto
- tieto riskeistä
- hoidon sisältö
- sopimusehdot
- hinta
              - kokonaishinta
              - eri hoitovaihtoehtojen hinta
              - suurempien toimenpiteiden hinta
              - muut mahdolliset kustannukset
              - maksuehdot

-  pyydettäessä hinta-arvio silloin, kun hintoja ei voida antaa

Markkinointitiedot ovat osa sopimusta

  
Lähde: Kuluttajansuoja 4/99, s. 22

Kun jokaisen arkikokemukseen kuuluvat myös yksityislääkärillä käynnit, asiakkaan 
oikeuksien toteutumista voi arvioida vertaamalla edellä esitettyä toteutettuihin 
prosesseihin ja pohtimalla sitä, kuinka todennäköistä on, että oikeudet toteutuvat 
pysyvästi suojelun tarpeessa olevien ryhmien kohdalla tai ylipäätään. 

Kuluttajakysymyksiä käsittelevät kuluttaja-asiamies ja kuluttajavalituslautakunta. 
Kuluttaja-asiamies käsittelee yleisiä kuluttajan asemaan liittyviä kysymyksiä, ku-
luttajavalituslautakunta yksittäisiä valituksia. Kuluttajavalituslautakunnalle ei tehty 
vuosina 2000–2006 sosiaalipalveluja koskevia valituksia. Terveyspalveluja koske-
vien valitusten määrä oli joitakin kymmeniä vuodessa. Kun päätökset eivät sisällä 
valittajien ikää, vanhusten tai lasten palveluista tehtyjen valitusten osuutta kaikista 
valituksista voi lähinnä arvailla palvelujen luonteen pohjalta. Kuviossa 3 on esitetty 
kuluttajavalituslautakunnalle vuosina 2000–2006 tehdyt valitukset terveyspalve-
luista ja niiden aihealueista. Lautakunnan ”Muut lääkäripalvelut” aihealueeseen 
kirjatuista palveluasumiseen liittyvistä tapauksista (3) yksi oli päättynyt sovintoon 
ennen lautakuntakäsittelyä, kahdessa tapauksessa kuluttaja oli luopunut valituk-
sestaan. Lautakunnan mukaan ilman päätöstä päätettävissä tapauksissa luopumi-
nen on yleisempää kuin sovinto ts. elinkeinonharjoittajan vastaantulo asiassa. 
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Kuvio 3.                      

Kuluttajavalituslautakunnassa käsitellyt  terveyspalveluvalitukset vuosina 2000–2006 

Aihe 2000 2001 2002 2003 2004 2005 7.4.2006 

Hammaslääkärit ja hammasteknikot 36 30 27 35 22 27 2

Silmälääkärit 

(mm. silmäleikkaukset) 8 10 6 5 5 3 4

Muut lääkäripalvelut

(mm. ns. palveluasuminen) 6 9 10 13 3 4 3

Leikkaus- ja muut toimenpiteet 5 4 - 1 3 3 -

Muut terveyspalvelut *) 3 1 2 4 2 6 -

Ei toimivaltaa**) 7 2 2 1 2 - 2

Yhteensä 65 56 47 59 37 43 11

*) sisältää mm. psykoterapeutit, fysioterapeutit, homeopaatit, akupunktio, puheterapeutit, osteopaatit, 
jalkahoidot, hivenaineterapeutit

**) koskee yleensä julkisen sektorin antamaa hoitoa
     
Lähde: Kuluttajavalituslautakunta         

Useimmin ratkaistavana on ollut hoidon asianmukaisuus tai laatu hammastekni-
kon tai hammaslääkärin palveluissa. Muita valituksiin sisältyviä kysymyksiä ovat 
olleet virheellisen tiedon ja palvelun antamista, palvelun hintaa tai sovitun palve-
lun ajankohtaa koskevat asiat. Lautakunta voi pyytää terveydenhuollon oikeus-
turvakeskuksen TEO:n lausunnon, mutta se voi päätyä lausunnosta eriäviin kan-
nanottoihin. Lautakunta voi suositella maksettavaksi hyvitystä palvelun hinnasta. 
Joskus suositellaan palautettavaksi koko maksetun palvelun (esim. proteesi) hin-
ta. Ratkaisujen määrä, jossa suositellaan maksettavaksi hyvitystä palvelujen hin-
nasta, on noin puolet käsitellyistä valituksista. Mikäli elinkeinonharjoittaja ei nou-
data lautakunnan suositusta, kuluttaja joutuu hakemaan oikeuksiaan oikeusteitse. 
Terveydenhuollon palvelun tuottajat jättävät harvoin noudattamatta lautakunnan 
suositusta.  

Lautakunta ei voi kuulla todistajia asian selvittämiseksi, joten asia voi päättyä siten, 
että lautakunta toteaa esitetyn selvityksen siinä määrin ristiriitaiseksi, ettei se anna 
tapauksissa ratkaisusuositusta. Valituksiin sisältyy tilanteita, jossa lääkäriaseman 
ja sen tiloissa ammattia harjoittavien lääkärien vastuut ovat epäselvät. Asiakkaan 
oikeusturvan kannalta ratkaisut, jossa lääkäri kiistää potilassuhteen ja jossa lauta-
kunta ei voi ottaa kantaa asiaan näytön puutteessa, ovat ongelmallisia. 

Sosiaalipalveluja koskevia valituksia (päiväkoti, vanhainkoti) on esittelijän arvion 
mukaan vuositasolla alle 10. Koska vastapuolena on usein yhdistys tai säätiö, 
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jotka eivät ole elinkeinonharjoittajia ja joiden kohdalla lautakunnalla ei siten ole 
toimivaltaa, päätöksiä tehdään vuodessa vain joitakin.  

Mahdollisessa oikeudenkäynnissä elinkeinonharjoittaja vastaa hoito- ja tutkimus-
aikojen sekä annetun kustannusarvion paikkansa pitävyydestä, terveydenhuollon 
ammattihenkilö diagnoosien ja hoitotoimenpiteiden asianmukaisuudesta. Vastuu 
kattaa palvelun lisäksi myös työvälineet. Jotta sopimusrikkomukseen syyllistynyt 
voisi vapautua vahingonkorvausvastuusta, hänen on osoitettava toimineensa huo-
lellisesti. Vahinko korvataan ns. positiivisen sopimusedun mukaisesti siten, että 
vahinkoa kärsinyt on saatettava siihen asemaan, jossa hän olisi ollut, ellei vahin-
koa olisi sattunut. Henkilövahinkoina korvataan sairaanhoitokulut, tulon ja elatuk-
sen väheneminen, kipu ja särky sekä vika tai muu pysyvä haitta. Myös esine- ja 
varallisuusvahingosta voi saada korvausta (Ståhlberg 2001).  

10 Johtopäätöksiä

Yleiset palvelun tuottajan ja asiakkaan väliseen suhteeseen liittyvät kysymykset 
ovat tiettyyn mittaan samat sekä julkisen palvelun tuottajan että yksityisen palve-
lun tuottajan välisessä suhteessa. Kun julkisella puolella erityisiä kysymyksiä liit-
tyy palvelun myöntämistä koskevaan päätöksentekoon, yksityissektorilla erityiset 
kysymykset kumuloituvat asiakkaan ja palvelun tuottajan välisessä sopimuksessa. 
Yksityissektorin palvelujen käytössä on yleensä kyse asiakkaan valinnasta, jul-
kisen sektorin palveluissa siitä, myöntääkö viranomainen asiakkaan tarvitseman 
palvelun. Tosiasiallisessa toiminnassa asiakkaan ja palvelun tuottajan väliseen 
suhteeseen liittyvät kysymykset ovat sisällöltään samat sekä julkisen että yksi-
tyissektorin toiminnassa ts. vastaako palvelu sisällöltään sovittua ja kohdellaanko 
asiakasta asianmukaisella tavalla. 

Yksityissektorin palvelujen ostajana asiakkaan tulisi olla tasavertainen sopimus-
kumppani palveluja tuottavan elinkeinonharjoittajan kanssa. Vaikka asiakkaan 
asemaa turvaavat kuluttajansuojaa koskevat säännökset, keskeinen kysymys on, 
onko asiakkaalla tosiasiallisia mahdollisuuksia tasavertaisuuteen. Sosiaali- ja ter-
veydenhuollon asiakkaana on pääosa pysyvästi suojelun tarpeessa olevasta väes-
töstä. Useimmiten palveluntarpeeseen liittyy myös tietty toimintakyvyn heikkene-
minen. Myös valtakulttuurista poikkeavien ryhmien kyky puolustaa oikeuksiaan on 
useimmiten tavanomaista heikompi. Tahdonvastaisten toimenpiteiden kohteena 
olevaan ryhmään kuuluvien henkilöiden kyky puolustaa oikeuksiaan voi olla hei-
kentynyt kaikista edellä toimintakykyisyyttä heikentäviksi luokitelluista syistä tai 
jostakin niistä. 

Niin julkisen sektorin omana toimintana toteutettavien palvelujen kuin yksityis-
sektorilta ostettavien palvelujen toteuttamisessa kyse on siitä, missä määrin 
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asiakkaat pystyvät itse vaikuttamaan aineellisten ja menettelyllistenkin oikeuk-
siensa toteutumiseen, missä määrin päätöksentekijät ja tosiasiallista hallintoa to-
teuttavat henkilöt tuntevat asiakkaan oikeudet sekä lopulta siitä, missä määrin 
asiakkaan turvaksi luodut ennakolliset ja jälkikäteiset oikeusturvan keinot, hallin-
non rakenteet, valvonta ja ohjausmekanismit pystyvät varmistamaan asiakkaiden 
oikeuksien toteutumista. 

Yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttäjä on periaatteessa kuluttajasuoja-
lain säännösten piirissä. Sääntely on luotu sopimussuhteen heikomman osapuo-
len suojaksi. Ns. sosiaalisessa sopimusoikeudessa heikompaa osapuolta suojataan 
kuluttajansuojaa vastaavasti esimerkiksi työsuhteita ja vuokrasuhteita koskevassa 
lainsäädännössä. Sopimusoikeuden lähtökohtana kuluttajansuojelussa ovat täy-
si-ikäisten ja täysivaltaisten kansalaisten ja elinkeinonharjoittajan välillä tehtävät 
sopimukset. Siitä huolimatta on katsottu, että erityinen heikomman osapuolen 
suojaaminen lainsäädännöllä on tarpeen. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas-
kunnan rakenne huomioon ottaen perusteltu kysymys on, voidaanko olemassa 
olevaa sääntelyä pitää sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaiden kannalta riittävä-
nä ja ottaako se huomioon näiden palvelujen erityisen luonteen.  
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