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VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

Tiivistelmä: Hallituksen esitys on lainvalmistelun keskeisin asiakirja, joka on tarkoitettu poliittisen pää-
töksenteon ja keskeisten kohderyhmien lausuntojen taustaksi. Siltä on perusteltua odottaa paitsi selkeitä
ratkaisujen perusteluja myös yleistä ymmärrettävyyttä. Tätä taustaa vasten artikkelissa analysoidaan hal-
lituksen esitysten argumentointia tai sen puutetta. Aineistona on kolme hallituksen esitystä vuodelta 2012:
uudistus Yleisradion rahoituksesta (HE 28/2012), pikaluottojen tarjonnan rajoittamisesta (HE 78/2012)
ja energiatodistuksen laadinnasta (HE 161/2012). Uudistukset ovat suhteellisen yleistajuisia, selkeästi toi-
meenpantavissa ja vaikutuksiltaan laaja-alaisia kohdentuen konkreettisin tavoin kansalaistasolle asti. Hal-
lituksen esitysten yleisperustelujen analyysiin sovelletaan Chaïm Perelmanin argumentaatioteoriaa ja sii-
hen sisältyviä argumentaatiotekniikkoja. Tarkastelu kohdistuu lakiehdotusten ja vaikutusarvioiden perus-
teluihin ja niiden vakuuttavuuteen: mikä on tiedon ja arvojen rooli argumentoinnissa, minkälaisia tausta-
oletuksia siitä voi erottaa, miten eri tyyppiset perustelut luovat (tai eivät luo) vakuuttavuutta ja miten
ohjausrakenteet näkyvät argumentoinnin luonteessa. Argumentoinnin erittelyssä painottuu myös sen kom-
munikatiivinen ulottuvuus ja tapa puhutella kohdeyleisöä. Teoreettisesti lainvalmistelua tarkastellaan
jännitteisenä kenttänä, jonka dynamiikkaa säätelevät niin hankkeiden ohjausrakenteet eri tahojen intresseineen
kuin ympäröivä sääntely-ympäristö. Hallituksen esitysten argumentoinnissa onkin keskinäistä vaihtelua,
joka voidaan paikantaa paitsi hankkeiden sisältöihin myös taustalla vaikuttaneisiin lainvalmisteluproses-
sia taustoittaneisiin voimiin tarkoittaen sekä poliittisen ohjauksen luonnetta että keskeisten intressiryh-
mien mahdollisuutta vaikuttaa prosessiin.
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Johdanto

Merkittävät lakihankkeet saattavat kohdata voimakasta julkista kritiikkiä, jos valmiste-
lussa havaitaan yksipuolista tiedonintressiä tai umpinaista päätöksentekoa. Tätä taustaa

vasten lakiesitysten argumentoinnilla on yhä korostuneempi merkitys yleisen hyväksynnän
näkökulmasta. Toki hallituksen esityksissä pitäisi ohjeidenkin mukaan perustella ratkaisut
suhteessa vaihtoehtoihin ja arvioida vaikutuksia (OM 2004, 2007).

Viime kädessä päätöksenteko lainvalmistelussa on poliittisilla päättäjillä edustuksellisen
demokratian kehyksessä. Kovin voimakas poliittinen ohjaus heikentää kuitenkin edellytyk-
siä kiistanalaisten näkökulmien avoimeen vertailuun (Slant ym. 2014), ja myös virkamiehet
voivat käyttää lainsäädäntöhankkeissa vahvaa ohjausvaltaa (Rantala 2011, s. 187). Toisaalta
lainvalmistelun kuulemiskäytäntöjä on pyritty vahvistamaan osallistuvan demokratian hen-
gessä, joskin eri intressiryhmillä voi olla voimakkaitakin erimielisyyksiä lakia koskevista rat-
kaisuista. Lisäksi kansalaisaloitteella voidaan ehdottaa muutosta olemassa olevaan lakiin tai
sen kumoamista. Kaikki mainitut seikat puoltavat lakiehdotusten huolellista perustelua.

Hallituksen esitys on lakiehdotuksen keskeisin asiakirja, joka on tarkoitettu poliittisen
päätöksenteon ja yhteiskunnallisten toimijoiden lausuntojen taustaksi. Siltä on sen vuoksi
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perusteltua odottaa paitsi selkeitä ratkaisujen perusteluja myös yleistä ymmärrettävyyttä.
Tätä taustaa vasten artikkelissa analysoidaan hallituksen esitysten argumentointia tai sen
puutetta. Tarkastelu kohdistuu lakiehdotusten ja vaikutusarvioiden perusteluihin ja niiden
vakuuttavuuteen: mikä on tiedon ja arvojen rooli argumentoinnissa, minkälaisia taustaole-
tuksia siitä voi erottaa, miten erityyppiset perustelut luovat (tai eivät luo) vakuuttavuutta ja
miten ohjausrakenteet näkyvät argumentoinnin luonteessa.

Aineistona on kolme hallituksen esitystä vuodelta 2012: lakiuudistus Yle-verosta (HE 28/
2012), pikaluottojen tarjonnan rajoittamisesta (HE 78/2012) ja energiatodistuksen laadinnasta
(HE 161/2012). Uudistukset ovat suhteellisen yleistajuisia, selkeästi toimeenpantavissa ja
vaikutuksiltaan laaja-alaisia, eli ne kohdentuvat moniin yhteiskunnan eri toimijatahoihin kan-
salaistasolle asti. Niiden analyysissä sovelletaan Chaïm Perelmanin (2007) argumentaa-
tioteoriaa ja siihen sisältyviä argumentaatiotekniikkoja. Ne antavat välineitä hahmottaa, miten
hallituksen esitysten vakuuttavuus muodostuu – tai miksi se on toisinaan heikkoa.

Lainvalmistelun jännitteinen kenttä

Lainvalmistelun luonnetta on yritetty ymmärtää erilaisista teoreettisista malleista käsin.
Poliittisten päättäjien vastuullisuuteen vetoaa näkemys, että lainvalmistelu on tai sen tulisi
olla yleisen edun tavoittelua (esim. Baldwin – Cave 1999, s. 19–20). Kaikkia palveleville
tavoitteille voi kuitenkin olla vaikea saavuttaa konsensusta, elleivät ne ole hyvin yleisiä (ku-
ten tasa-arvo). Vastaavasti yleisten periaatteiden käytännön soveltaminen aiheuttaa herkästi
erimielisyyttä (Shapiro 1988, s. 2).

Eräänlainen yleisen edun tavoittelun muunnos on rationaalisen valinnan malli. Ase-
telmassa tunnistetaan epäkohta, laaditaan tavoite sen korjaamiseksi, arvioidaan vaihtoeh-
toisia keinoja tavoitteen toteuttamiseksi, valitaan optimaalisin keino ja seurataan lopulta toi-
menpiteen vaikutuksia. Malli ei kuitenkaan ota huomioon rajoitteita tiedon hankinnassa (Jo-
nes ym. 2006; Tala 2010). Se jättää myös poliittiselle harkinnalle ja yhteiskunnallisten toimi-
joiden vaikutusmahdollisuuksille kapean alueen (Radaelli 2009). Käsitys lainvalmistelusta
rationaalisena toimintana on kuitenkin ollut 1970-luvun lopulta havaittavissa hallituksen esi-
tyksen laatimisohjeissa (Tala 2010).

Kansainvälisissä tutkimuksissa on havaittu, ettei hyväkään vaikutusten ennakollinen ar-
viointi takaa tulosten ottamista huomioon päätöksenteossa, että vaikutusten arviointi voi olla
poliittisesti sävyttynyttä tai poliittiset intressit tai kompromissit toimijoiden kesken ajavat
rationaalisen perustelun ohitse (Radaelli 2009; Rissi – Sager 2013, s. 360; Carroll 2010).
Valtakamppailu korostuukin intressiryhmäteoriassa (esim. Baldwin – Cave 1999, s. 21)
ja julkisen valinnan teoriassa (Buchanan – Tullock 1962). Niiden mukaan lainsäädän-
tötoimintaan osallistuvia ohjaa oman edun tavoittelu, kuten taloudellisen hyödyn maksimoin-
ti tai uran edistäminen.

Institutionaalisen teorian mukaan lainvalmistelua ohjaavat sen institutionaalisen raken-
teet ja käytännön järjestelyt sekä organisaatiossa vallitsevat normit ja odotukset (Baldwin
– Cave 1999, s. 27). Siihen liittyy ajatus polkuriippuvuudesta eli siitä, että toimintaympä-
ristössä tehdyt aiemmat valinnat määrittävät osaltaan sitä, mikä on mahdollista tai miele-
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kästä (Liebowitz – Margolis 1995). Eri lait muodostavat keskenään eräänlaisen laajene-
van verkoston, julkisen politiikan ”ahtaan tilan”, johon uudet lakiesitykset on sidottava (Wil-
dawsky 1987). Siinä yksi muutos myös sysää liikkeelle toisia, joskin vaikutuksen aste on
tapauskohtaista (esim. Saari 2009, s. 240).

Kaiken kaikkiaan lainvalmistelun taustalla voi olla niin erilaisia selittäviä tekijöitä, ettei
yhteen teoreettiseen malliin sitoutuminen ole mielekästä. Pikemminkin edellä käsitellyt ylei-
set mallit tarjoavat näkökulmia, jotka sopivat vaihdellen erityyppisten lainvalmisteluhankkei-
den – ja niiden argumentoinnin – tarkasteluun.

Argumentointi lainvalmistelussa

Yleisiä lähtökohtia

Hallituksen esitykseen kirjatut ratkaisut pitäisi siis perustella ja keskeisimmät vaikutuk-
set arvioida virallisten ohjeiden mukaan (OM 2004, 2007). Myös ollakseen ylipäänsä va-
kuuttava esityksestä tulisi selvitä, miksi lakiuudistus on tarpeen, miksi sen tulisi olla juuri
ehdotetun kaltainen1  ja mitä vaikutuksia lakiehdotuksella arvioidaan olevan. Ihanteellisesti
lukija vakuuttuu lakiehdotuksen mielekkyydestä tai vähintään ymmärtää, miksi ratkaisuun
päädyttiin.

Mitä merkittävämpi säädeltävä asia on ja mitä erilaisempia yhteiskuntaryhmiä se kos-
kee, sitä todennäköisemmin taustaongelmien luonteesta, tavoitteista ja keinoista vallitsee
erimielisyyttä. Perelmanin (2007, s. 16) mukaan argumentointi tarkoittaakin hyväksynnän
hankkimista väitteelle, jota ei voida pitää yleisön ennalta hyväksymänä. Kaikki argumen-
tointi ei ole kuitenkaan laadukasta. Keskeisenä edellytyksenä hyvälle argumentille on us-
kottava premissi (Perelman 2007. s. 28).

Argumentoivalla kirjoituksella tai puheella on myös lähtökohtaisia oletuksia siitä, mihin
on ylipäänsä mahdollista vedota väittämän tai arvostelman uskottavuuden lisäämiseksi. Ole-
tettu yhteisymmärrys voi koskea sitä, mitä pidetään totena tai arvostuksia ja haluttuja asian-
tiloja (Perelman 2007, s. 30, 33). Lakiehdotusta saatetaan esimerkiksi perustella esittämäl-
lä yleisesti tunnustettu yhteiskunnallinen ongelma. Jos se ei ole kuitenkaan mahdollista, eli
maailma näyttäytyy moniulotteisempana, arvoilla ja tavoitetilojen esittämisellä on suurempi
merkitys. Kuitenkin mitä autoritäärisemmin jokin premissi esitetään päätelmien perustaksi,
sitä vähemmän argumentoinnille jää sijaa sen vahvistamiseksi (Wihuri 1990, s. 149). Laki-
ehdotuksia antaessaan hallitus saattaa esimerkiksi painottaa hallitusohjelman tavoitteita tai
muita poliittisia linjauksia enemmän kuin laadukasta, sisällöllistä perustelua.

Ei ole selvää, että tieto painaisi aina arvoja enemmän muidenkaan valmisteluun osallistu-
vien tahojen näkökulmasta. Ruotsissa on Perelmanin argumentaatioteoriaa soveltaen eri-
telty arvoihin ja faktoihin vetoamisen dynamiikkaa junaradan pitkittyneessä suunnitteluhank-
keessa (Corvellec 2001). Keskusteluun osallistui lisääntyvästi hanketta vastustavia ryhmit-

1 Tätä voi kutsua myös osaksi sääntelykeinon valinnan perustelua. Sääntelykeino viittaa lakiehdotuksen sisäl-
löllisiin ratkaisuihin sen jälkeen, kun sääntelystrategiaksi on valittu lainvalmistelu (eikä esimerkiksi nollaratkaisu,
tiedotus, informaatio-ohjaus, itsesääntely, taloudelliset kannustimet tms.) (Tala 2012, s. 7).
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tymiä uusin arvoperäisin argumentein, kun taas hankkeen puoltajat esittivät tuekseen las-
kelmiin perustuvaa vaikutustietoa. Tuo tieto ei muuttunut mutta ei myöskään saanut yliotet-
ta keskustelussa.

Artikkelissa analysoitavat lainvalmisteluhankkeet kohdistuvat yhteiskuntaan laaja-alai-
sesti. Sidosryhmien edustajilla, mutta myös muilla kiinnostuneilla, on mahdollisuus kommen-
toida hallituksen esityksen luonnosta, minkä jälkeen esitys menee eduskunnan käsittelyyn.
Jo pelkästään kansanedustajilla on hyvin erilaisia taustoja ja arvoperustaisia intressejä, eikä
kaikilta voi odottaa vahvaa tuntemusta käsiteltävästä asiasta. Tarve huolelliseen argumen-
tointiin korostuukin yhteiskuntaan laaja-alaisesti vaikuttavissa hankkeissa, joissa lukijana on
periaatteessa kuka tahansa (arvostelukykyinen ihminen) eli Perelmanin (2007, s. 24-25) mu-
kaan universaaliyleisö.

Silti on ilmeistä, että osassa hallituksen esityksiä lukijalla oletetaan olevan keskimääräis-
tä parempaa asiantuntijuutta käsiteltävässä asiassa, eli tällöin kyseessä on erityisyleisö
(Perelman 2007, s. 39). Voidaan esimerkiksi ajatella, ettei maataloustukien jakoperusteita
tarvitse selittää perinpohjaisesti olettaen, että aihepiirin keskeiset kohderyhmät jakavat sa-
man lähtökohtaisen ymmärryksen. Tosin rajanveto on käytännössä vaikeaa, sillä yksittäisen
kansanedustajan pitäisi yhä kaikki kyetä ymmärtämään, mistä esityksessä on kyse, vaikkei
sen sisältö häntä koskisi tai kiinnostaisi. Universaali- ja erityisyleisön erittelyn sijaan onkin
mahdollista tarkastella myös universaaliuden astetta ja kysyä, millaisen yleisön jollain argu-
mentilla voi vakuuttaa (Summa 1996, s. 69). Vastaavasti voi kysyä, millaiselle tosiasialliselle
yleisölle argumentointi halutaan suunnata, miten sanoma sovitetaan sille sopivaksi ja kuinka
siinä lopulta onnistutaan (Wihuri 1990, s. 359).

Argumentation tekniikat

Sovellan hallituksen esitysten analyysiin Chaïm Perelmanin (2007) kehittämiä argumen-
tointitekniikoita2 . Ne jakaantuvat neljään pääryhmään, jotka sisältävät suuren määrän ala-
kohtia. Tässä artikkelissa esiteltävät tekniikat soveltuvat erityisesti käsillä olevaan analyy-
siin3 . Hallituksen esitysten argumentointi voi yhdistellä niitä, tai jossain hankkeessa jokin
tekniikka voi olla vallitsevampi kuin toinen. Yleisenä lähtökohtana on luonnollisen kielen tul-
kinnanvaraisuus ja väistämätön epävarmuus, minkä vuoksi argumentoinnissa ei ole kyse
todistamisesta vaan vakuuttamisesta (Perelman 2007; ks. myös Wihuri 1990, s. 350). Ana-
lyysiä varten olen antanut osalle Perelmanin argumentointitekniikoita aineiston lajityyppiä
vastaavan, havainnollisemman nimen.

Yksi argumentaatiotekniikkojen yleisryhmä Perelmanin (2007) terminologiassa on kva-

2 Vastaavat sisällöt löytyvät moniulotteisempina kirjasta The New Rhetoric (Perelman – Olbrecht-Tyteca 1971),
johon myös perehdyin varmistaakseni argumentaatiotekniikkojen sovellettavuuden.

3 Perelmanin argumentaatiotekniikkojen erittely on niin moniulotteinen, että analysoitavien tekstien lajityypit
ja tutkimuksen tiedonintressit voivat johtaa hyvin erilaisiin tapoihin hyödyntää tekniikoita. Suomessa esi-
merkiksi Aino Kääriäinen (2015) on soveltanut argumentaatiotekniikkoja käräjäoikeuksille tuotettujen olo-
suhdeselvitysten johtopäätösten ja Minna Sääskilahti (2006) alkoholivalistustekstien analyysissä. Lainval-
mistelun tutkimuksessa on tehty argumentaatioanalyysiä kansalaisten käymästä verkkokeskustelusta, mutta
Steven Toulminin mallia soveltaen (Vuorela ym. 2015). Toulminin ja Perelmanin lähestymistapojen eroista
ks. Summa 1996.
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siloogiset eli näennäisloogiset4  argumentit. Tämä on varsin yleinen argumentoinnin muoto,
joka muistuttaa logiikan ja matematiikan malleja, mutta ei ole samalla tavoin eksaktia tai
muodollisesti sitovaa, sillä edellä todetun mukaisesti luonnollisessa kielessä jo termien mää-
rittely sisältää tulkintojen mahdollisuuksia (Perelman 2007,  s. 62). Argumentoinnilla pyri-
tään kuitenkin johdonmukaisuuteen tai vastaavasti osoittamaan ristiriitoja ilmaisussa, jota ha-
lutaan kritisoida. Argumentointi rakentuu tässä tekniikassa ajatusten ja ideoiden varaan, ku-
ten määritelmiin, osien ja kokonaisuuden suhteeseen, olettamuksiin tai todennäköisyyksiin –
ylipäänsä erityyppiseen analyyttiseen, johdonmukaisuutta tavoittelevaan päättelyyn. Kutsun
tätä argumentoinnin muotoa jatkossa järkeilyksi.

Edellä kuvatun järkeilyn informaatioarvo ei ole välttämättä kuitenkaan suuri, joten se kaipaa
usein täydennykseksi todellisuuden rakenteeseen nojaavaa argumentointia (Perelman 2007,
s. 92). Tällainen argumentointi voi vedota esimerkiksi peräkkäisyyssiteisiin eli syyhyn tai
seurauksiin, jolloin argumentissa vedotaan siihen, että jotain oikeasti tapahtuu tai on tapah-
tunut (Perelman 2007, s. 93). Kutsun tätä jatkossa empiiriseksi perusteluksi5 . Lainval-
mistelussa syihin vetoaminen tarkoittaa esimerkiksi uudistuksen perustelua todennetuilla
ongelmilla. Ehdotetun sääntelyn seuraukset ovat puolestaan tulevaisuutta, eli tällöin arvioi-
daan lakiehdotuksen vaikutuksia. Etenkin monimutkaisissa yhteiskunnallisissa asetelmissa
voi kuitenkin olla vaikea erottaa, missä määrin syytä tai seurausta selittää eri seikkojen yh-
teisvaikutus, eivätkä seuraukset muutoinkaan toteudu aina oletetusti. Kaikkien väliin tulevi-
en muuttujien vaikutusta voi olla mahdotonta hahmottaa edes hienostunein tutkimusmene-
telmin. Mitä enemmän tämä reaalinen epävarmuus otetaan argumentoinnissa huomioon, sitä
enemmän se perustuu olettamuksiin ja spekulaatioon, eli sitä enemmän argumentointi onkin
järkeilyä eikä empiiristä perustelua.

Todellisuuden rakenteeseen perustuva argumentointi voi perustua myös rinnakkaissuus-
iteiden esittämiseen. Sitä ilmentää Perelmanin (2007, s. 103) mukaan esimerkiksi henkilö
suhteessa tekoihinsa: jos tunnemme henkilön, ymmärrämme hänen toimintaansa. Tähän liittyy
analyysissä käytetty auktoriteettiin vetoava argumentointi, jossa ”jonkin henkilön tai ryh-
män nauttiman arvostuksen turvin haetaan hyväksyntää määrätylle väitteelle” (Perelman
2007, s. 107). Auktoriteettiin vetoamista käytetään tyypillisesti muiden argumenttien tuke-
na, ja argumentissa voi vedota myös nimettömiin tahoihin kuten tutkijoihin, filosofeihin tai
vaikka yleiseen mielipiteeseen, tai auktoriteettina voi olla persoonaton oppirakennelma tai
tieteenala. Auktoriteetin kaltaisesti voidaan vedota myös jonkin tahon edustajaan tai ideaa-
lityyppeihin (Perelman 2007, s. 112-113). Lainvalmistelussa ehdotukselle voidaan hakea tu-
kea vetoamalla esimerkiksi hallituksen ohjelmaan, jonkin näkemyksen edustajaan, selvityk-
siin, laskentamalleihin jne.

Kolmas yleiskategoria on todellisuuden rakennetta luovat argumentit. Tähän sijoitetaan
esimerkiksi artikkelissa sovelletut analogiat ja esimerkit (Perelman 2007, s. 120, 129).

4 Aino Kääriäisen (2015) käyttämä termi.
5 Erotuksena järkeilystä empiirinen tarkoittaa tässä fyysisiä ja sosiaalisia ilmentymiä, joiden olemassaoloa ja

toimintamekanismia voidaan havainnoida – sosiaalisia esimerkiksi yhteiskuntatieteellisin menetelmin (tai
kevyemminkin ns. maalaisjärjellä). Empiirinen havainnointi voi perustua myös jonkin ilmiön erittelyyn tiettynä
ajankohtana (verrattuna syiden ja seurausten analyysiin), joskin lainvalmistelussa nykyhetken kuvaus toimii
usein syynä uudistuksen tarpeelle.
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Viimeisenä yleiskategoriana dissosiatiivisilla argumenteilla viitataan ilmiö/todellisuus -käsi-
tepariin: ilmiö vaikuttaa pintapuolisesti huomionarvoiselta, mutta todellisuus osoittautuukin
toisenlaiseksi (Perelman 2007, s. 142-143). Ruotsissa on hyödynnetty tätä tekniikkaa ana-
lysoitaessa tuulivoimalahankkeen ympäristövaikutusten arviointeja (Corvellec – Boholm
2008). Tutkimuksessa havaittiin, että riskien tunnistaminen ja luokittelu oli selvä lähtökohta,
mutta yhtä tärkeää oli riskien määrittely vähäisiksi tai hallittaviksi. Sellaisia riskejä ei esitet-
ty, joita ei ollut mahdollista neutralisoida. Ruotsalaisen mallin mukaan neutralisointi viittaa
artikkelissa siihen, että lainvalmistelussa tunnistetaan jokin haitallinen vaikutus tai sen mah-
dollisuus, johon esitetään samalla lievennyksiä.

Aineisto ja analyysi6

Analyysin kohteena on kolme hallituksen esitystä vuodelta 2012. Yksi koskee Yleisradi-
on rahoituksen uudistusta (HE 28/2012)7 , toinen pikaluottojen tarjonnan rajoittamista (HE
78/2012)8  ja kolmas energiatodistuksen laadintaa (HE 161/2012)9 . Teknisin peruste näiden
hankkeiden valikoitumiseksi oli esityksen valmistumisvuosi 2012; saman vuoden esityksiin
oli perehdytty osana toista analyysiä (Slant – Rantala 2013). Toinen kriteeri oli hankkeiden
valinta eri hallinnonaloilta. Sisällöllisenä perusteena kyseisillä hankkeilla esitettiin olevan
vaikutuksia niin julkishallintoon, yrityksiin kuin kansalaisiin; tämänkaltainen laaja-alaisuus ei
ole kovin yleistä hallituksen esityksissä keskimäärin. Taustalla oli ajatus, että varsinkin kan-
salaisten asemaan konkreettisesti vaikuttavat hankkeet edellyttävät erityisen huolellista
perustelua. Lisäksi hankkeissa laki on ollut voimaantulon jälkeen suoraan sovellettavissa, eli
laki ei ole edellyttänyt toteutuakseen mittavia organisatorisia järjestelyjä10 . Hankkeet olivat
myös eri tavoin poliittisesti merkittäviä (Yle-vero- ja pikaluottohanke mainitaan vuoden 2011
hallitusohjelmassa, samoin energiatodistushankkeeseen liittyvät yleiset muutostarpeet; po-
liittinen paine edellytti puolestaan pikaista pikaluottosääntelyn valmistelua11 ). Mainituilla
kriteereillä hankeaineisto voi olla vain tuo mainittu. Energiatodistushanke perustuu ainoana
hankkeista direktiivin täytäntöönpanoon.

Analyysi kohdistuu hallituksen esitysten yleisperustelut-osioon ja siinä uudistuksen taus-
toitukseen, keskeisiin ehdotuksiin sekä niiden vaikutusten arviointiin. Pyrkimyksenä on ym-
märtää, miksi argumentointi on kussakin hankkeessa tietynlaista. Teoriaosuuteen viitaten
oletuksena on, että jokaisella lakiesityksellä on erityyppisistä poliittisista prosesseista ja osal-
listumisen mahdollisuuksista kumpuava logiikkansa, joka rakentaa ehdotusten ja vaikutus-
arvioiden sisältöä, muotoa ja vakuuttavuutta.

6 Kiitokset HTM Outi Slantille taustoittavasta avusta analyysin alkuvaiheessa.
7 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yleisradioverosta sekä laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta.
8 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuluttajansuojalain 7 luvun, eräiden luotonantajien rekisteröinnistä annetun

lain sekä korkolain 2 §:n muuttamisesta.
9 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rakennuksen energiatodistuksesta, Asumisen rahoitus- ja kehittämis-

keskuksesta annetun lain muuttamisesta sekä rakennuksen ilmastointijärjestelmän kylmälaitteiden energia-
tehokkuuden tarkastamisesta annetun lain kumoamisesta.

10 Esimerkiksi samana vuonna valmistunut, myös laaja-alaiseksi luokiteltava esitys ikääntyneen väestön toimin-
takyvyn tukemiseksi (HE 160/2012) oli tämänkaltainen.

11 Hallituksen esitys (78/2012) perustuu suurelta osin työryhmän mietintöön (OM 2012). Työryhmällä oli noin
neljä kuukautta aikaa valmistella esitys.
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Valmistelujen kannalta oleellisiin dokumentteihin (kuten hallitusohjelma tai valtioneuvos-
ton periaatepäätös) viitataan, kun ne esiintyvät hallituksen esityksessä. Analyysin lähtökoh-
tana on näin sen maailman tarkastelu, joka avautuu tekstistä suoraan lukijalle; tekstiltä ei voi
kysyä tarkennuksia tai kirjoittajan intentioita (ks. Ricoeur 1991, s. 85; myös Kääriäinen
2015, s. 383). Silti viranomaisteksteihin liittyy lähes loputtomasti intertekstuaalisia element-
tejä, joiden kattava erittely vaatisi huomattavaa salapoliisityötä (ks. Kääriäinen 2015, s. 383).
Vaikka on selvää, että moni hallinnollinen asiakirja tai aiempi valmistelu on vaikuttanut ana-
lysoitaviin teksteihin, kaikkien piilevien yhteyksien kartoitus ei ole tässä analyysissä mah-
dollista. Joitain ilmeisiä, valmistelun taustalla vaikuttavia asiakirjoja tuodaan silti esille valot-
tamaan ratkaisujen taustoja.

Pyrkimyksenä on eritellä hankkeille luonteenomaista ja sisällön kannalta merkittävää
argumentointia. Siksi vaikutusten arviointi rajautuu keskeisten lakiehdotusten keskeisille
kohdetahoille tai ilmiöalueille kohdistuviin keskeisiin vaikutuksiin; Yle-verouudistuksessa
tarkastelu painottuu henkilön yleisradioveroon, pikaluottouudistuksessa hintasääntelyyn eli
korkokattoon ja energiatodistusta käsittelevässä uudistuksessa energiatehokkuuteen. Ky-
seisten teemojen merkittävyys osana hankkeiden tavoitteita käy selvästi ilmi hallituksen
esityksistä12 . Vaikka tarkoitus ei ole varsinaisesti arvioida vaikutusarvioiden osuvuutta, hyö-
dynsin hankkeiden toimivuudesta saatavilla olevaa tietoa, kun tulkitsin argumentoinnin on-
gelmia.

Erittelin ensin kustakin hallituksen esityksestä, kuinka uudistuksen tarve perustellaan.
Tämän jälkeen arvioin, kuinka lakiehdotukseen päätyminen suhteessa vaihtoehtoisiin sään-
telykeinoihin esitetään. Kolmanneksi analysoin keskeiseen ehdotukseen kytkeytyviä vaiku-
tusarviointeja. Seuraavaan taulukkoon on tiivistetty analyyseissä sovelletut argumentointi-
tekniikat ja niiden vastine Perelmanin (2007) jaottelussa. Nämä tekniikat valikoituivat alus-
tavan analyysin perusteella, eivätkä ne ole itsessään ole arvolatautuneita. Esimerkiksi em-
piirinen perustelu voi olla epäuskottava ja järkeily jossain tilanteissa mielekkäin valinta. Ar-
tikkelin lopussa vertailen hankkeiden argumentointia keskenään ja pohdin, mistä erot johtuvat.

12 Henkilöiden yleisradioveron oli tarkoitus kerryttää 480 miljoonaa ja yhteisöveron 22 miljoonaa euroa (HE
28/2012, s. 9). Pikaluottouudistuksessa korkokatto esitettiin ensisijaiseksi keinoksi vähentää pikaluotoista
aiheutuvia velkaongelmia (HE 78/2012, s. 11), mutta esityksessä käsiteltiin myös esimerkiksi kuluttajan luot-
tokelpoisuuden arviointia ja tekstiviestikuluja. Energiatodistusuudistus (HE 161/2012) kytkeytyi lähtökoh-
taisesti direktiiviin rakennusten energiatehokkuudesta (2010/31/EU).

Argumentointitekniikka  
Perelmanin mukaan 

Argumentointitekniikka analyysiin 
sovellettuna  

Kvasilooginen argumentti  Järkeily 
Todellisuuden rakenteeseen perustuva 
argumentti/peräkkäisyyssiteet  

Empiirinen perustelu (syihin tai seurauksiin 
vetoaminen) 

Todellisuuden rakenteeseen perustuva 
argumentti/rinnakkaisuussiteet/auktoriteettiin 
vetoaminen ym. 

Auktoriteettiin vetoaminen 

Todellisuuden rakennetta luova argumentti 
argumentti/analogiat ja esimerkit ym. 

Analogiat ja esimerkit 
Dissosiatiivinen argumentti/ilmiö-todellisuus 
-käsitepari ym.  Neutralisointi  
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Kiinnitin huomiota myös argumentoinnin varmuuden asteeseen sekä piileviin tai ilmeisiin
taustaoletuksiin. Lisäksi tarkastelin arvojen ja faktojen roolia, tietopohjaa ja yleistä johdon-
mukaisuutta. Teksteissä oli myös perustelemattomia tai virheellisesti perusteltuja väitteitä.
Perustelematon väite kaipaa perustelua tai on uskottavaa niitä ilman, joskin tällöin se on usein
sisällöllisesti köyhä (itsestäänselvyyksiä on turha perustella). Väärin perusteltu väite tarkoittaa
esimerkiksi ristiriitaa premissien ja johtopäätösten välillä, liian yksioikoista päättelyä (jotain
uupuu) tai perusteettomia taustaoletuksia. Osan ilmaisuista luokittelin sekaviksi vaikean
ymmärryttävyytensä takia. Sekavuus saattoi liittyä kielellisiin seikkoihin tai sisältöön.

Yleisradion rahoituksen uudistaminen

Uudistuksen tarve ja lakiehdotuksen perustelu

Yle-vero -hankkeessa tavoitteena oli Yleisradion rahoitusjärjestelmän perusteellinen
uudistaminen. Hallituksen esityksessä lakiuudistuksen tarve taustoitetaan empiirisillä pe-
rusteluilla, joissa on ajallinen syy-seuraussuhde: rahoitusjärjestelmä ei vastannut muuttunei-
ta olosuhteita. Syyt rahoituspohjan riittämättömyyteen käyvät tekstistä ilmi.

Televisiomaksujärjestelmän keskeinen ongelma on se, että maksuvelvollisuuden kyt-
keminen tiettyyn päätelaitteeseen ei televisiolähetysten vastaanottotekniikoiden ja -
laitteiden kehityttyä ja monipuolistuttua enää ole perusteltua. Televisiomaksua mak-
savien määrä ei ole kehittynyt toivottavalla tavalla, ja maksuvelvollisuuden valvonta-
menetelmät ovat myös vanhentuneet. Maksuhalukkuuden vähenemisen ja laitesidon-
naisen maksuperusteen vuoksi yleisradiotoiminnan rahoitusta ei voida kestävästi tur-
vata nykyisellä rahoitustavalla. (HE 28/2012, s. 2-3.)

Rahoitusmallin valintaa pohdittiin vuosia eri työryhmissä, mikä tuotiin esille hallituksen
esityksessä. Keskeisiä vaihtoehtoja verotukseen perustuvalle mallille olivat rahoituksen jär-
jestäminen budjettivaroilla tai erillisellä mediamaksulla. Näitä kolmea mallia arvioitiin vielä
hallituksen esityksen mainitsemassa työryhmässä, joka koostui liikenne- ja viestintäministe-
ristä sekä eduskuntaryhmien puheenjohtajista. Vertailun kriteerinä oli sosiaalinen oikeuden-
mukaisuus. Hallituksen esityksessä viitataan eduskuntaryhmien puheenjohtajien vuonna 2010
(eli ennen lainvalmistelun alkua) tekemään kannanottoon, jossa tuo kriteeri tuodaan julki.

Mainitun 23 päivänä maaliskuuta 2010 hyväksytyn julkilausuman mukaan tavoitteena
on luoda rahoitus- ja hallintomalli, joka pitkäjänteisesti turvaa Yleisradio Oy:n julkisen
palvelun kehittämisen ja riippumattomuuden nykyisen kaltaisessa laajuudessa. Rahoi-
tusmallin valmistelussa on otettava huomioon maksujärjestelmän sosiaalinen oikeu-
denmukaisuus. (HE 28/2012, s. 3.)

Vertailun tuloksena esitetään, että tuloverotuksen yhteydessä perittävä, tulotason huo-
mioon ottava Yle-vero toteuttaa parhaiten sosiaalisen oikeudenmukaisuuden vaatimuksen.
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Tämä argumentointi perustuu näin ollen arvoon, joka oikeutettiin kaikkien eduskuntaryhmi-
en yhteisellä julkilausumalla.

Ratkaisuksi valikoitui malli, jossa tulonsaajilta peritään erillinen vero, niin sanottu Yle-
vero, jonka suuruus määräytyy prosenttiosuutena puhtaiden ansiotulojen ja pääoma-
tulojen määrästä kuitenkin siten, että verolle määritellään vähimmäis- ja enimmäistaso.
Mallilla voidaan parhaiten toteuttaa sosiaalisen oikeudenmukaisuuden vaatimus. (HE
28/2012, s. 3.)

Ajatus sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta perustuu siis veron suuruuden määräyty-
miseen tulotason mukaisesti. Kyseessä on empiirinen perustelu sikäli, että veron kohden-
tuminen mainitusti on todellinen seuraus rahoitusmallin periaatteista. Jäljempänä on tarkempia
laskelmia tulotason vaikutuksesta veron suuruuteen.

Argumentoinnin hyväksyminen edellyttää kuitenkin premissin hyväksyntää eli sosiaali-
sen oikeudenmukaisuuden käsittämisen kuvatulla tavalla. Se oletetaan ikään kuin yleisesti
hyväksytyksi, mitä tukee vetoaminen parlamentaariseen kannanottoon arvovaltaisena auk-
toriteettina. Lisäksi hallituksen esityksessä (28/2012, s. 4) todetaan, että kyseinen linjaus
kirjattiin vuoden 2011 lopussa valtioneuvoston periaatepäätökseen, mikä puolestaan perus-
tui eduskuntaryhmien puheenjohtajien tekemään ratkaisuun. Hankkeen poliittiseen konsen-
sukseen perustuva tausta on siis selkeästi kirjattu hallituksen esitykseen.

Hallituksen esityksessä (28/2012, s. 3) Yle-veromallia perustellaan lisäksi empiirisin, laaja-
alaisemmin seurauksin: maksajapohjan laajentuessa yksittäisen maksun määrää voitaisiin
alentaa, vero poistaisi valvontaongelmat, kertymä olisi riittävän hyvin ennakoitavissa, ja se
turvaisi rahoituksen jatkuvuuden. Nämä ilmeiset seuraukset eivät sisällä yllättävää tietoa,
mutta toki niiden kirjaaminen havainnollistaa asetelmaa.

Henkilöiden yleisradioveron määrä olisi esityksen mukaan 0,68 prosenttia ”tuloverolais-
sa (1535/1992) määritellyn puhtaan ansiotulon ja puhtaan pääomatulon yhteismäärästä. Vero
olisi kuitenkin enintään 140 euroa, eikä 50 euroa pienempää määrää maksuunpantaisi” (HE
28/2012, s. 4). Veroprosentti 0,68 on määritelty suhteessa 480 miljoonan euron tavoiteker-
tymään valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisesti. Missään ei kuitenkaan kerrota, mik-
si verokertymän tulee olla juuri 480 miljoonaa euroa, tai miten päädyttiin 50 ja 140 euron
raja-arvoihin.

Valtioneuvoston periaatepäätöksessä yleisradioverolle asetettujen  tuottotavoitteiden
mukaisesti henkilön yleisradioveron laskennassa käytettävä veroprosentti on pyritty
mitoittamaan siten, että tuotto mahdollisimman tarkoin vastaa 480 miljoonaa euroa. (HE
28/2012, s. 8-9.)

Vaikutusten arviointi

Edellä kuvattu 480 miljoonan euron verokertymä, 0,68:n suuruinen veroprosentti ja 50 ja
140 euron raja-arvot ovat kotitalouksiin kohdistuvien vaikutusarvioiden valtioneuvoston pe-
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riaatepäätöksellä auktorisoitu perusta. Laskelmien lähtökohdaksi esitellään (auktorisoidaan)
lisäksi keskeinen tietopohja menetelmineen ja rajoitteineen.

Arviot yleisradioveron vaikutuksista kotitalouksien taloudelliseen asemaan on tehty
Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen ja valtiovarainministeriön käytössä olevalla
yhteisellä TUJA-mikrosimulaatiomallilla. Malliaineistona on Tilastokeskuksen tulon-
jakotilaston palveluaineisto vuodelta 2009, joka on ajantasaistettu valtiovarainminis-
teriön ennusteiden perusteella vastaamaan vuoden 2013 kotitalouksien tulonmuodos-
tusta ja väestörakennetta. Ennusteet perustuvat arvioihin vuosien 2012-2013 talou-
den ja väestörakenteen kehityksestä, joihin siten sisältyy epävarmuustekijöitä. (HE
28/2012, s. 10.)

Kotitalouksiin kohdistuvia verorasituksia lasketaan annettujen raja-arvojen ja laskenta-
mallin avulla; vaikutuksia eritellään selkeästi eri näkökulmista. Laskelmat viittaavat todelli-
siin kuluihin, joten kyse on jälleen empiirisestä perustelusta. Laskelmien vakuuttavuutta li-
sää selkeästi esitetyn tietopohjan lisäksi se, että tämänkaltaiset verolaskelmat todentuvat
ilman väliin tulevien muuttujien aiheuttamia epävarmuuksia. Vaikutuksia on koottu havain-
nollistaviin taulukoihin, ja ohessa on muutama tekstiin avattu päätelmä.

Veron pienin maksuunpantava määrä olisi kuitenkin 50 euroa, jolloin veroa olisi mak-
settava vasta 7 353 euron tulorajan ylittyessä. Veron enimmäismäärä olisi 140 euroa,
jota maksaisivat vähintään 20 588 euron vuosituloa saavat. Yleisradioveroa maksavis-
ta noin 60 prosenttia maksaisi 140 euroa ja 40 prosenttia alle 140 euroa. Täysi-ikäisistä
tulonsaajista 17 prosenttia ei maksaisi veroa tulojen vähäisyyden vuoksi. (HE 28/2012,
s. 10.)

Keskimäärin maksurasitus alenisi yleisradioveroa maksavissa kotitalouksissa 82 eu-
rolla. Eniten uudistuksesta hyötyisivät ne televisiomaksua maksaneet kotitaloudet,
joissa on enintään yksi yleisradioveroa maksava henkilö. Näiden kotitalouksien mak-
surasitus alenisi 275 eurosta 140 euroon tai sen alle. (HE 28/2012, s. 11.)

Lakiehdotuksen erityisyytenä onkin laaja-alainen poliittinen linjaus ennen lainvalmistelu-
prosessin alkamista. Linjaus perustui parlamentaarisesti laadittuun sosiaalisen oikeudenmu-
kaisuuden kriteeriin, josta johdettiin valittu rahoitusmalli, joskin kyseistä kriteeriä ja henkilöi-
hin kohdistuvien vaikutuslaskelmien raja-arvoja olisi voinut avata tarkemmin. Laskelmat olivat
itsessään kuitenkin selkeitä.13

13 Verorasituksen kohdentumista yhteisöihin oli vaikeampi ymmärtää. Kuultuaan asiantuntijoita liikenne- ja vies-
tintävaliokunta (LiVL 8/2012) pitikin erityisesti yrityksiä koskevia ehdotuksia ongelmallisena. Veron oli hallituksen
esityksen mukaan tarkoitus perustua yrityksen liikevaihtoon, mutta valiokunta katsoi, että tulokseen perus-
tuva verotus kohdentuisi yrityksiin oikeudenmukaisemmin. Ehdotusta myötäillen valtiovarainvaliokunta laati
mietinnössään (VaVM 14/2012) oman yhteisöveroehdotuksensa. Valtiovarainvaliokunta ehdotti myös selkeyden
vuoksi, että valtio, kunnat ja seurakunnat vapautetaan yleisradioverosta hallituksen esityksestä poiketen.
Lakiehdotuksen parlamentaarisen taustan vuoksi yhteisöveroa koskevien ehdotusten parantaminen oli näin
mahdollista vasta valiokuntavaiheessa.
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Korkokaton määrittäminen pikavipeille

Uudistuksen tarve

Pikavippejä koskevan hallituksen esityksen tavoitteena on vähentää pikaluotoista aiheu-
tuvia velkaongelmia rajoittamalla pikaluottojen tarjontaa ja kohtuullistamalla niiden hintaa.
Tavoite ”vähentää” on siis hyvin yleinen; se kertoo lähinnä suunnasta. Keskeiseksi keinoksi
siihen pääsemiseksi esitetään korkosääntelyä. Pikaluotoista aiheutuvien velkaongelmien kasvu
ja sen edellyttämä lainsäädännön tiukentaminen mainitaan (auktorisoidaan) jo Kataisen
hallitusohjelmassa.

Pikaluotot ovat jäljempänä kuvatuin tavoin aiheuttaneet kasvavassa määrin velkaon-
gelmia, ja hallitusohjelmassa onkin edellytetty pikaluottoihin liittyvän lainsäädännön
tiukentamista (Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelma 22.6.2011 s. 26; jäljem-
pänä hallitusohjelma). (HE 78/2012, s. 4.)

Hallituksen esityksen tiedot pikaluottojen lisääntymisestä perustuvat Tilastokeskuksen
tilastoihin, joiden paikkansapitävyydestä ei pitäisi olla epäselvyyttä. Tieto pikaluottojen aihe-
uttamista ongelmista oli lainvalmistelun aikaan kuitenkin epävarmempaa. Ongelmia perus-
tellaan empiirisellä tiedolla, joka pohjautuu Suomen Asiakastiedon tuottamiin analyyseihin,
käräjäoikeuksilta pyydettyihin arvioihin pikaluottojen osuudesta velkomustuomioissa ja ulos-
ottorekisteristä saataviin vastaaviin tietoihin (HE 78/2012, s. 4-6). Tietoperusta viittaa sii-
hen, että verrattuna muihin velkamuotoihin pikaluotot olisivat aiheuttaneet velkaongelmia
erityisesti alle 30-vuotiaille.

Hallituksen esityksessä (78/2012, s. 5-6) kuitenkin todetaan, että esitetyissä erittelyissä
on epävarmuustekijöitä, eli tietopohja ei kyennyt tarjoamaan pikaluottojen aiheuttamista
velkaongelmista täysin yksiselitteistä tietoa. Tosin esille tuodaan myös, että kaikki pikaluot-
tojen aiheuttamat velkaongelmat eivät eri syistä päädy käräjäoikeuteen (s. 9). Samassa
yhteydessä viitataan tutkimukseen (Rantala 2012), jossa on esitelty vippikierre-ilmiötä, mikä
myös teki ongelmasta osin piilevää. Piilevistä velkaongelmista olisi ollut mahdotonta saada
tarkkaa tietoa14 .

Empiiriset arviot velkaongelmista auktorisoidaan siis viittaamalla tuotetun tiedon läh-
teisiin. Epävarmuustekijöistä huolimatta viestinä on, että pikaluotot ovat aiheuttaneet koh-
tuuttomasti velkaongelmia. Yksi tietolähde perustui Suomen Asiakastieto Oy:n rekisteritie-
toihin yksityishenkilöihin kohdistuneista velkomustuomioista, jotka koskivat alle 300 euron
tili- ja kertaluottoja sekä rahoitusyhtiösaatavia.

Vuonna 2011 näitä tuomioita annettiin jo lähes 82 000, ja ne kohdistuivat yli 34 000
henkilöön (…) Asiakastiedon arvion mukaan tällaiset alle 300 euron saatavia koskevat
tuomiot johtuvat pääasiassa maksamattomista pikaluotoista. (HE 78/2012, s. 4.)

14 Läheiset ovat saattaneet maksaa pikaluottovelkoja, tai niitä on saatettu maksaa pois isommalla luotolla, josta
on voinut tulla oma ongelmansa. Vippikierre-ilmiössä henkilö on saattanut maksaa uudella suuremmalla vi-
pillä aiemman.
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Lainvalmistelua sävytti kuitenkin vahva vastakkainasettelu. Se välittyi hallituksen esityk-
sestä siten, että varsinaisen esityksen rinnalla kulki toisinaan lainvalmisteluun edustajansa
välityksellä osallistuneen Suomen Pienlainayhdistyksen poikkeava näkökanta15 . Pienlaina-
yhdistys esimerkiksi kiisti esitetyt arviot pikaluottoja koskevien velkomustuomioiden mää-
rästä, mikä todetaan hallituksen esityksessä. Poikkeava kanta auktorisoidaan näin erimie-
liselle taholle.

Suomen Pienlainayhdistys ry:n näkemyksen mukaan esitetyt arviot pikaluottoja kos-
kevien velkomustuomioiden määrästä ovat virheellisiä. Yhdistyksen mukaan pikaluot-
toja koskevien velkomustuomioiden määrä on vuonna 2011 ollut arvioitua pienempi,
korkeintaan 50 000–60 000 tuomiota. (HE 78/2012, s. 5.)

Lakiehdotuksen perustelu

Esityksen mukaan lailla tavoitellaan pikaluottojen tarjonnan rajoittamista ja ehtojen koh-
tuullistamista eikä täyskieltoa, sillä pienlainojen saantia ei haluttu kokonaan tyrehdyttää (HE
78/2012, s. 11)16 . Tarjonnan rajoittamisen keskeiseksi keinoksi esitetään hintasääntelyä eli
korkokattoa, jonka muotoa pohditaan vaihtoehtoineen.

Hintasääntelyehdotus sisältää ehdotuksen suurimmasta sallitusta todellisesta vuosikorosta,
sen määrittelystä sekä korkokaton piiriin tulevista luotoista. Argumentointi on luonteeltaan
parhaaseen vaihtoehtoon päätymistä sulkemalla pois huonompia vaihtoehtoja niiden epäsuo-
tuisien seurausten perusteella, eli argumentointi on siinä mielessä empiiristä. Samalla tun-
nustetaan, että todellista vuosikorkoa on vaikea laskea, joskin se on käytössä vakiintunut.
Järkeillen vielä jatketaan, ettei se ”pakota omaksumaan tietynlaista hinnoittelurakennetta”
(HE 78/2012, s. 12).

Suurin sallittu vuosikorko on ehdotuksen mukaan korkolaissa tarkoitettu viitekorko lisät-
tynä 50 prosenttiyksiköllä. Vuosikoron kyseistä määrittymistä ei varsinaisesti perustella, ei
ainakaan kovin tarkasti, joskin sen vaikutuksia erisuuruisten luottojen enimmäishintoihin
avataan taulukon muodossa (HE 78/2012, s. 13)17 . Todellisen vuosikoron todetaan kuiten-
kin rasittavan suhteessa enemmän pieniä kuin suuria luottoja luottojen myöntökustannusten
vuoksi (empiirinen perustelu), mikä on voitu ”ottaa huomioon todellisen vuosikoron enim-
mäismäärää asetettaessa” (s. 12). Lisäksi korkokatto haluttiin asettaa suhteellisen korkeal-
le eli koskemaan alle 2000 euron luottoja (s. 12). Kyseistä luottorajaa perustellaan myös
järkeillen. Hallituksen esityksen mukaan rajaa nostettiin työryhmämietinnössä (OM 2012)
ehdotetusta 1000 eurosta, koska muun muassa Suomen Pienlainayhdistys ry:n mukaan ”eh-
dotus voisi johtaa luottotarjonnan siirtymiseen suurempiin, hintasääntelyn soveltamisalan
ulkopuolelle jääviin luottoihin ja nopeuttaa kuluttajien velkakierteeseen joutumista” (HE 78/

15 Lisäksi Pienlainayhdistys jätti edustajansa välityksellä eriävän mielipiteen sekä oman sääntelyehdotuksensa
lainvalmistelua taustoittaneeseen työryhmämietintöön (OM 2012, s. 76-83).

16 Kyseisiä sääntelykeinoja vertailtiin tarkemmin taustoittavassa työryhmämietinnössä (OM 2012, s. 29-30),
vaikkei hallituksen esityksessä vertailuun viitattukaan.

17 Hintasääntelyn vaihtoehtoisia muotoja käsiteltiin tarkemmin lainvalmistelua taustoittaneessa työryhmämie-
tinnössä, vaikkei kyseiseen erittelyyn hallituksen esityksessä viitattukaan (OM 2012, s. 28-29, 47).



171OIKEUS 2/2016

2012, s. 12). Luottorajaa perustellaan myös seuraavalla järkeilyllä, joka perustuu oletuksiin
toimijoiden käyttäytymisestä.

Suuremman euromäärärajan myötä riski epätoivotuista vaikutuksista vähenee, sillä luot-
toriski kasvaa tuntuvasti luottosumman kasvaessa, eikä sen vuoksi ole oletettavaa,
että luotonantajat ryhtyisivät sääntelyn kiertämiseksi myöntämään nykyistä tuntuvasti
suurempia luottoja. (HE 78/2012, s. 12.)

Edellä arvioita valitun korkokattomallin hyödyistä ja haitoista siis punnitaan toisiaan vas-
ten niin, että empiirinen ja järkeilevä argumentointi täydentävät toisiaan. Ilmaisu on suhteel-
lisen ymmärrettävää, joskin paikoin epämääräistä. Kirjauksista päätellen hintasääntelyn
muotoa puntaroitiin paljon eikä täysin ilmeistä ratkaisua ollut tarjolla, mutta ratkaisu oli teh-
tävä ja valittu malli nähtiin tavoitteiden mukaisena: luottojen hinta kohtuullistuu riittävästi
mahdollistaen silti niiden tarjonnan. Tarkentavaa taustatietoa sisältävään työryhmämietin-
töön olisi voinut viitata muutamassa kohdassa.

Vaikutusten arviointi

Järkeilevä argumentointi voimistuu hintasääntelyn vaikutusten arvioinnissa. Järkeily
rakentuu pitkälti oletusten ja mahdollisuuksien varaan, eli se on varovaista ilmentäessään
kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien asemaan kohdistuvia keskeisiä vaikutuksia. Päätavoit-
teen toteutumisesta esimerkiksi todetaan: ”On oletettavaa, että luottojen hintasääntelyn joh-
dosta nykyisenkaltaisten pikaluottojen tarjonta vähenee ja että siten myös pikaluotoista ai-
heutuvat velkomustuomiot vähenevät” (HE 78/2012, s. 14). Tällaista oletuksiin perustuvaa
argumentointia ei voi kiistää, mutta siinä ei varsinaisesti väitetä, että mitään tapahtuu.

Kyseisessä ilmauksessa viitataan siis ”nykyisenkaltaisiin” pikaluottoihin – toisin kuin
toisessa mutta vastaavassa yhteydessä, jossa kohteena ovat ”pikaluottojen kaltaiset raha-
luotot”. Luotonmyönnön määrittelyn muutos hämmentää, sillä ”nykyisenkaltainen pikaluot-
to” vaikuttaa sisällöltään tarkempirajaiselta kuin ”pikaluoton kaltainen rahaluotto”.

Vaikka on oletettavaa, että pikaluottojen kaltaisten rahaluottojen tarjonta vähenee hin-
tasääntelyn johdosta merkittävästi, on mahdollista, että ainakin osa pikaluottojen tar-
joajista jatkaa luotonantoa toisentyyppisillä luottoehdoilla, esimerkiksi pidemmällä laina-
ajalla, jolloin esityksen mukainen enimmäiskorkotuotto muodostuu suuremmaksi. (HE
78/2012, s. 14.)

Edeltävissä argumenteissa siis oletetaan (järkeillään), että pikaluottojen (tai niiden kal-
taisten luottojen) myöntäminen ei ole hintasääntelyn seurauksena enää kannattavaa, joten
niiden tarjonta vähenee. Samalla tekstissä varaudutaan tilanteeseen, jossa luotontarjoajat
eivät toimikaan oletuksen mukaan, mistä esitetään yksi esimerkki eli pidennetty laina-aika.
Esimerkin myötä muutkin mahdollisuudet tunnustetaan mutta jätetään avoimiksi. Kaiken
kaikkiaan jää epäselväksi, minkä tyyppisen luotonannon oletetaan lopulta vähenevän.
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Viimeksi siteerattu hallituksen esityksen tekstikappale jatkuu vielä virkkeellä, jossa esi-
tetään Suomen Pienlainayhdistyksen kanta asiaan. Tässä empiirisessä ja seurauksiin veto-
avassa argumentissa on sama premissi kuin edellä eli käsitys kannattavuuden heikkenemi-
sestä, mutta johtopäätös on jyrkempi ja ehdoton.

Suomen Pienlainayhdistys ry:n arvion mukaan uudistus merkitsee sitä, että pikaluot-
totoiminta loppuu kannattamattomana kokonaan. (HE 78/2012, s. 14.)

Pian lain voimaantulon jälkeen markkinoille tuli limiittiluottoja, jotka mahdollistavat pika-
luottojen kaltaisen luotonmyönnön ilman korkokatosta aiheutuvia rajoitteita, eli rahoittaja voi
myöntää vähintään 2000 euroa, josta luotonottaja voi kuitenkin nostaa pienemmän summan.
Pikaluottotoiminta ei siis loppunut vaan pikemminkin muutti muotoaan. Siinä mielessä halli-
tuksen esityksen ”oma”, lavean epämääräinen katsanto oli varovaisuudessaan viisas, joskin
se jätti tilaa luotonmyönnön tulkinnoille ja mahdollisille kehityssuunnille.

Seuraavaksi tarkastelen hintasääntelyn esitettyä vaikutusta kuluttajiin. Yhden argumen-
tin mukaan nykyistä edullisemmat lainaehdot parantavat kuluttajan nykytilaa, eli ilmaisu
muistuttaa itsestäänselvyyttä: ”kuluttajien kannalta hintasääntely merkitsisi parannusta
nykytilaan, koska pikaluottojen tarjonta kuluttajille olisi mahdollista vain nykyistä edullisem-
min ehdoin” (HE 78/2012, s. 15). Paitsi että parannuksen aste kuluttajan kannalta jää avoi-
meksi, premissinä ovat aiempaa edullisemmat lainaehdot. Edellä kuitenkin tunnustettiin
mahdollisuus ennustamattomiin, muuttuviin luottoehtoihin, eli ilmaisu sisältää siihen verrat-
tuna ristiriidan.

Seuraavaksi todetaan, että hintasääntelyn seurauksena osa kuluttajista ei kenties saisi
enää luottoa, ”mikä voisi joissakin tapauksissa merkitä sitä, että kuluttaja ei kykene suoriu-
tumaan muiden velkojensa hoidosta” (HE 78/2012, s. 15). Argumentin piilevänä tausta-
oletuksena on sen tietäminen, että yksi pikaluottojen käyttötarkoitus on ollut muiden mak-
suvelvoitteiden kuten laskujen ja lainakulujen hoito. Yhtä kaikki asetelman nähdään viime
kädessä edistävän kuluttajan etua.

Pidemmällä tähtäimellä on kuitenkin myös kuluttajan edun mukaista, että hänelle ei myön-
netä luottoa, jonka takaisinmaksuun hänellä ei ole edellytyksiä ja jolla vain pyritään
siirtämään velkaongelmien realisoitumista tuonnemmaksi. (HE 78/2012, s. 15.)

Edellä viitataan siis kuluttajiin, joilla on maksuvaikeuksia. Seuraava lainaus on suoraa jatkoa
edellä esitetylle, ja se viittaa puolestaan vähävaraisiin ja pienituloisiin kuluttajiin. Kuitenkin
ilmaisu ”kaiken kaikkiaan” vaikuttaisi rinnastavan vähävaraiset ja pienituloiset maksuvai-
keuksien kanssa kamppaileviin, joskin viittaussuhteet ryhmien välillä ovat epämääräisiä. Joka
tapauksessa huolena on nyt, ettei pikaluottoa välttämättä enää saa.

Kaiken kaikkiaan ongelmia, joita vähävaraisille ja pienituloisille kuluttajille voi aiheu-
tua luottojen myöntämiskynnyksen mahdollisesta kohoamisesta ja luottojen tarjon-
nan vähenemisestä, voidaan vähentää edistämällä sosiaalisen luototuksen saantia
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kattavasti koko maassa. Sosiaalisen luototuksen kehittäminen on kirjattu tavoitteeksi
myös hallitusohjelmaan (s. 26). (HE 78/2012, s. 15.)

Argumentointia edellä voi siis tulkita siten, että pienlainat voivat tarjota mielekästä hätä-
apua sellaisille pienituloisille, joilla on edellytykset maksaa se takaisin. Tässäkin lukijan ole-
tetaan ymmärtävän sellaista, jota ei sanota suoraan. Lainaus sisältää myös neutralisoin-
nin: sosiaalisen luoton saannin edistäminen saattaisi korvata pikaluottojen saannin vähene-
misestä aiheutuvia ongelmia. Neutralisointi perustuu kuitenkin toiveajatteluun: lainvalmiste-
lun aikaan oli yleisesti tiedossa, että sosiaalista luottoa ei ollut tarjolla riittävästi tarpeeseen
nähden. Ei sitä hallituksen esityksessä tosin väitettykään, hallitusohjelman tavoitteisiin viita-
ten.

Hallituksen esityksen argumentointi on yleisesti ottaen epävarmempaa kuin Yle-verouu-
distuksessa, tosin asetelma on myös monimutkaisempi. Auktorisoinnissa kyse on pitkälti jonkin
tiedon tai näkemyksen tarjoajan vastuuttamisesta. Tekstistä näkyy myös tarve ”kommuni-
koida” ehdotuksen taustasyistä ja vaikutuksista eri mieltä olleen Suomen Pienlainayhdistyk-
sen kanssa. Teksti onkin suurelta osin varovaista tasapainoilua sen suhteen mitä on mahdol-
lista väittää ja millä perusteilla. Kuluttajille mahdollisesti aiheutuvien hyötyjen ja haittojen
luonne ilmaistaan jokseenkin epämääräisesti. Kun otetaan huomioon valmistelun aikainen
kiista pikaluottojen haitallisuuden asteesta18 , argumentoinnin luonne samoin kuin alkuperäi-
sen tavoitteen (”vähentää velkaongelmia”) yleisyys on ymmärrettävää. Toisinaan argumen-
tointi kuitenkin olettaa lukijalta taustaongelman luonteen kohtalaista tuntemista.

Energiatodistus

Uudistuksen tarve

Energiatodistushanke perustuu rakennusten energiatehokkuudesta annettuun uuteen
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin (2010/31/EU). Sen mukaan energiatodistuk-
sessa tulee esittää rakennuksen energiatehokkuus ja vertailuarvoja. Uudistuksella haluttiin
kiinnittää ostajan tai vuokraajan huomio rakennuksen energiatehokkuuteen ja mahdollistaa
vertailu eri kohteiden välillä. Todistuksen laatimisvaatimus kattaa rakennettavat, myytävät
ja uudelle vuokralaiselle vuokrattavat rakennukset joitain poikkeuksia lukuun ottamatta (HE
161/2012, s. 3). Lisäksi todistukseen ”on sisällytettävä mahdollisia suosituksia rakennuksen
tai rakennuksen osan energiatehokkuuden parantamiseksi kustannustehokkaasti” (s. 10).

Uudistustarvetta perustellaan myös empiirisesti. Esityksen (HE 161/2012, s. 8) mukaan
energiatodistusten myöntäminen Suomessa perustuu epäyhtenäisiin käytäntöihin: ”Nykyi-
sessä energiatodistusmenettelyssä on pidetty ongelmana sitä, että energiatodistuksen anto-
tapoja on niin monia tilanteesta riippuen”. Edellä kiinnittää huomiota passiivinen ilmaisu ”on
pidetty ongelmana”, eli kannanotto kaipaisi auktorisointia, jotta tiedettäisiin, kuka tai ket-

18 Jälkikäteisarvioinnin mukaan ”virkamiesarviot” pikaluottojen aiheuttamista velkaongelmista pitivät kohta-
laisen hyvin paikkansa; lisäksi lakiesitys vaikuttaa vähentäneen erityisesti nuorten aikuisten velkaongelmia
(Majamaa ym. 2016).
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kä näin ajattelevat tai kuinka yleisesti jaettu tai merkittävä kanta on. Saaduissa lausunnoissa
oli nimittäin hallituksen esityksen mukaan paljon esityksen lähtökohtiin liittyvää erimielisyyt-
tä.

Kannanottoa avataan kuitenkin esimerkein, joista tässä on muutama: todistuksen las-
kentamallit vaihtelevat, eikä sähkölämmitteisissä rakennuksissa ”ole pystytty erottamaan
lämmitykseen kulunutta sähköä muuhun käyttöön käytetystä sähköstä” (HE 161/2012, s.
8). Pientaloissa energiatodistus ei ole myöskään pakollinen, mitä ”on pidettävä ongelmana”,
sillä ne vastaavat merkittävästä osasta rakennuskannan energiankulutuksesta (s. 9). Laki-
uudistuksen olikin tarkoitus kattaa pientalot tietyin poikkeuksin.

Jo esitettyjen päätavoitteiden lisäksi todistuksella halutaan edistää energiatehokkuutta ja
sen myötä mahdollisuuksia vähentää energiankulutusta, luonnonvarojen käyttöä ja päästöjä
(HE 161/2012, s. 9). Tavoitteet vaikuttavat toki tärkeiltä, mutta niiden taustaa tai konkreet-
tista yhteyttä ehdotukseen ei avata19 . Lisäksi todetaan, että energiatodistuksen laadintaan
liittyvä muutostarve on yhteydessä aiemmin laadittuihin uudisrakentamista koskeviin mää-
räyksiin. Ilmaisu on kuitenkin epämääräinen, eikä yhteyttä täsmennetä.

Uudisrakentamista koskevien uusien energiatehokkuusmääräysten, erityisesti koko-
naisenergiatarkasteluun siirtymisen vuoksi, on tarpeen tehdä eräitä muutoksia myös
energiatodistusten antamiseen. (HE 161/2012, s. 8.)

Lakiehdotuksen perustelu

Direktiivin implementointi salli kansallista liikkumavaraa energiatodistuksen laadinnan
laskentatavan osalta: vaihtoehtoina olivat laskennallinen malli, todellinen kulutus tai niiden
yhdistelmä. Kyseiset ratkaisut esitellään hallituksen esityksessä, mutta niitä ei vertailla arvi-
oivassa mielessä. Tekstissä ei myöskään kerrota, miksi valintana on laskennallinen koko-
naiskulutus erityisellä energiamuotokertoimella. Se vain todetaan.

Tavoitteena on se, että todistuksessa huomioidaan käytettävän energiamuodon ym-
päristövaikutukset. Rakennuksen energiatehokkuus määräytyisi rakennuksen lasken-
nallisen kokonaisenergiankulutuksen perusteella. (HE 161/2012, s. 9.)

Monista annetuista vihjeistä huolimatta tässä tai muussakaan kohdassa ei sanota suo-
raan, että energiakertoimella painotettu laskentamalli vastaa 1.7.2012 voimaan tulleita uu-
disrakentamisen energiatehokkuusmääräyksiä20 . Tekstissä ei myöskään avata eri energia-
muotojen ympäristövaikutuksia tai sitä, minkälaisille periaatteille energiakerroin perustuu;
kertoimet esitetään teknisessä ja teoreettisessa muodossa asetuksessa21  – tai pikemminkin
sen liitteessä, joka ei avaudu keskivertolukijalle. Niihin ei hallituksen esityksessä viitata. Lukija

19 Ilman lisädokumentointia on vaikea arvioida, mikä on ollut yleisen hallituspolitiikan osuus ratkaisuissa, mutta
valmistelun aikaisessa Kataisen hallitusohjelmassa (Valtioneuvoston kanslia 2011, s. 41-42) korostetaan uu-
siutuvien energiamuotojen tukemista ja panostusta energiatehokkuuteen.

20 Http://www.motiva.fi/rakentaminen/energiatodistus; luettu 20.3.2016. Hallituksen esityksessä (161/2012, s.
15) energiatodistusasioiden viestitys keskitettiin pääosin Motiva Oy:lle.

21 Ympäristöministeriön asetus (176/2013) rakennuksen energiatodistuksesta.
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voi vain päätellä, että uudisrakentamiseen aiemmin laadittua laskentamallia haluttiin jostain
syystä soveltaa myös vanhoihin asuntoihin. Muunlaista ratkaisua ei pohdita, vaikka esimer-
kiksi lausunnoissa laskentamallin valintaan otettiin paljon kantaa (HE 161/2012, s. 18).

Vaikutusten arviointi

Usean vaikutusarvion taustalla on oletus, että energiatodistusten laadinta edistää (tavoit-
teiden mukaisesti) rakennusten energiatehokkuutta. Yksi ajatusrakennelma liittyy siihen, että
asunnon ostajat alkaisivat suosia energiamerkinnöiltään hyviä rakennuksia. Seuraavassa
lainauksessa luodaan toiveikas analogia kodinkoneiden energiamerkintään.

Energiatodistus ei itsessään paranna energiatehokkuutta, mutta esimerkiksi kodinko-
neissa energiamerkintä on johtanut laitteiden merkittävään energiatehokkuuden pa-
rantumiseen johtuen kuluttajien valinnoista ja parhaan energialuokan suosimisesta.
(HE 161/2012, s. 15.)

Analogian logiikka kuitenkin vesitetään toteamalla toisaalla, että asuntomarkkinoilla ener-
giatodistuksen vaikutus kysyntään tai hinnanmuodostukseen ei ole selvä saati suoraviivai-
nen. Lainauksen viimeinen, järkeilevä virke on lähellä itsestäänselvyyttä: ostajien yksilölli-
set arvostukset ratkaisevat lopulta hinnan muodostuksen.

Asunto- ja kiinteistömarkkinoilla hintoihin vaikuttavat markkinatilanne alueella, koh-
teen tarkempi sijainti sekä lukuisat muut seikat, näiden joukossa yhtenä tekijänä ener-
giatehokkuus. Yksilölliset ostajien arvostukset ratkaisevat kussakin tilanteessa sen,
mikä painoarvo eri tekijöillä on yleensä vapaasti markkinoilla määräytyvässä hinnas-
sa. (HE 161/2012, s. 14.)

Yhdessä ilmaisussa tehdään puolestaan suureellinen, joskin itsestään selvä päätelmä, joka
järkeilee vain mahdollisuuden: jos energiatodistukseen kirjattuja kustannustehokkaita suo-
situksia toteutetaan energiatehokkuuden parantamiseksi, energiakustannuksissa voidaan
saada suuriakin säästöjä. Seuraava virke on esitetty sekä julkisyhteisöjä että yksityistalouk-
sia koskevissa vaikutusjaksoissa.

Todistus sisältää suosituksia rakennuksen energiatehokkuuden parantamiseksi kus-
tannustehokkaalla tavalla, joten toimenpiteiden toteuttamisella voidaan saavuttaa pi-
demmällä aikajänteellä tarkasteltaessa suuriakin kustannussäästöjä energiakustannuk-
sissa. (HE 161/2012, s. 12, 14.)

Maallikkolukija kaipaisi asian hahmottumiseksi havainnollistavia esimerkkejä siitä, mitä
kustannustehokkaat suositukset voisivat olla säästöineen. Niitä hallituksen esitys ei kuiten-
kaan tarjoa, vaan se vetoaa taustadirektiiviin: ”Direktiivissä on tarkempia edellytyksiä sille,
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millaisia suositusten on oltava ja mitä niiden on katettava” (HE 161/2012, s. 3)22 . Sama asia
hiukan toisin muotoiltuna esiintyy myös jaksossa ”Vaikutukset yrityksiin”. Samalla siinä
neutralisoidaan energiatodistuksen laadinnasta aiheutuvia kustannuksia.

Todistuksen hintaa voidaan pitää vähämerkityksisenä, jos todistuksen suosituksia to-
teuttamalla voidaan saavuttaa merkittäviä kustannussäästöjä. Yritykselle voi tulla myös
merkittävää imagohyötyä hyvästä energiatodistuksesta. (HE 161/2012, s. 13.)

Yksi energiatodistuksen ja energiatehokkuuden välinen yhteys nähdään siinä, että ener-
giatodistus johtaa energiatehokkuuteen uudis- ja korjausrakentamisen välityksellä. Järkei-
lyä muistuttava lause alla on ilmaisultaan kuitenkin epäselvä: tavoite ei itsessään paranna
eikä ympäristövaikutusten pieneneminen tarkoita juuri mitään, ellei vaikutuksia tarkenneta.

Energiatodistuksen luokituksen avulla voidaan helposti asettaa sekä uudis- että kor-
jausrakentamiselle tavoite, jolla rakennuksen energiatehokkuutta parannetaan ja ym-
päristövaikutuksia pienennetään. (HE 161/2012, s. 15.)

Edellä on siis järkeilty, että energiatodistus voi tietyissä olosuhteissa lisätä välillisesti ra-
kennusten energiatehokkuutta. Osassa arvioita energiatehokkuuden yhteys energiatodistuk-
seen katoaa kokonaan, ja arvioissa siirrytään käsittelemään energiatehokkaan rakentami-
sen vaikutuksia. Esimerkiksi seuraavassa ilmaisussa energiatehokkaalle rakentamiselle jär-
keillään yhteys puhtaampaan sisäilmaan ja sen myötä sairastavuuden vähenemiseen. Ter-
veysriskit eivät itsessään kuitenkaan lisää sairastavuutta, vaikka tekstissä niin ilmaistaan.

Energiatehokas rakentaminen vaatii huolellista suunnittelua ja rakentamista. Tällaisel-
la suunnittelulla ja rakentamisella on mahdollista saada aikaan sisäilmastoltaan hyviä
rakennuksia. Kun sisäilmastosta ei aiheudu riskejä ihmisten terveydelle, sairastavuus
vähenee. (HE 161/2012, s. 17.)

Seuraava ympäristövaikutuksia koskeva argumentti ei myöskään ole kovin informatiivi-
nen tai vakuuttava varsinkin, kun ympäristövaikutuksia ei vieläkään täsmennetä. Oletetta-
vasti ne ovat kuitenkin tämän lauseen kontekstissa ympäristön kannalta suotuisia seikkoja
(vrt. aiempi esimerkki, jossa ”ympäristövaikutuksia pienennetään”). Lisäksi jo ilmaisu ”te-
hostaa” on niin yleisen tasoinen, että se pitää paikkansa, vaikka muutokset olisivat pieniä-
kin.

Lainsäädännön uudistuksella otetaan aikaisempaa suurempi osuus rakennuksista ener-
giatodistusmenettelyn piiriin. Tämä tehostaa menettelyn ympäristövaikutuksia. (HE
161/2012, s. 16.)

22 Direktiivin (2010/31/EU) artiklassa 11 esitetään suosituksille vain yleisen tasoisia reunaehtoja; mitä ilmei-
simmin mahdolliset käytännön toimet ovat hyvin rakennuskohtaisia.
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Kaiken kaikkiaan esityksessä arvioidaan (luvut vain esittämällä) että ”alun siirtymävai-
heen jälkeen energiatodistuksia tehdään uudisrakennuksille vuosittain noin 13 000 kappalet-
ta ja olemassa oleville rakennuksille noin 42 000 kappaletta” (HE 161/2012, s. 13). Arvio
viittaa suureen määrään vanhojen asuntojen omistajia, eli lain toivotut vaikutukset riippuvat
pitkälti heidän motiiveistaan toteuttaa tavoitteita. Suhtautuminen asunnon omistajiin on kui-
tenkin holhoavaa.

Tyypillisesti asuinrakennuksien omistaminen ei ole ammattimaista toimintaa, joten omis-
tajatahon tieto energiatehokkuuteen vaikuttamisesta on usein vaatimatonta. (HE 161/
2012, s. 15.)

Esityksessä ei lainkaan arvioida, mitä energiakertoimet tarkoittavat erityyppisten lämmi-
tysmuotojen ja rakennusten kannalta. Suomen Omakotiliitto on kritisoinut esitystä siitä, ener-
giamuotokerroin rankaisee kohtuuttomasti sähkölämmittäjiä, joita on Suomessa lähes puoli
miljoonaa. Kerroin on liiton mukaan ostajaa ja lain perimmäistä tavoitetta ajatellen epätar-
koituksenmukainen, sillä sähkölämmitteisessä talossa todellinen kulutus saattaa olla huomat-
tavasti laskennallista kulutusta pienempi. Omakotitaloliitto käynnisti kansalaisaloitteen lain
muuttamiseksi jo ennen sen voimaantuloa; muutosehdotus23  käsiteltiin eduskunnassa.

Energiatodistushankkeessa sääntelykeinon perustelu puuttui siis kokonaan, mikä ei seli-
ty direktiivin implementoinnilla, sillä kansallinen liikkumavara oli aitoa. Ratkaisuun kuitenkin
vaikuttivat aiemmat säädösratkaisut uudisrakentamisen osalta, vaikka tätä ei todettu suo-
raan. Vaikutusarvioissa pyrittiin rakentamaan yhteyttä energiatodistuksen ja energiatehok-
kuuden välille, mistä siirryttiin suoraan energiatehokkaan rakentamisen seurauksiin. Argu-
mentointi oli monelta osin järkeilyä muistuttavaa sekavaa ilmaisua, jossa tavoitteista johdet-
tiin vaikutuksia ikään kuin väkisin. Tekstistä puuttui väliin tulevien tekijöiden tarkempi huo-
mioon ottaminen, jotta lukija voisi ymmärtää sitä konkreettista mekanismia, jolla energiato-
distus johtaa energiatehokkuuteen ja se puolestaan muihin suotuisiin vaikutuksiin.

Kokoavaa tarkastelua

Artikkelissa on analysoitu hallituksen esitysten argumentointia: kuinka vakuuttavasti niissä
perustellaan keskeiset ehdotukset ja vaikutusten arviot. Analyysin kohteena oli kolme lain-
valmisteluhanketta. Yksi käsittelee Yleisradion rahoitusmallin uudistamista (HE 28/2012),
toinen korkokattosääntelyn esittämistä pikaluotoille (HE 78/2012) ja kolmas energiatodis-
tuksen laadintaa (HE 161/2012). Metodisena viitekehyksenä oli Chaïm Perelmanin (2007)
argumentaatioteoria argumentaatiotekniikkoineen, joiden nimiä mukautin osin analyysiin so-
piviksi.

23 Omakotitaloliitto ehdotti esimerkiksi, että ennen vuotta 1980 rakennettujen pientalojen kohdalla energia-
kerrointa ei tulisi huomioida. Koska uusilta, rakennettavilta omakotitaloilta on vaadittu laskennallinen ener-
giamuotokertoimilla painotettu energiatodistus vuodesta 2008 lähtien, tätä vanhempien rakennusten omis-
tajat ovat Omakotitaloliiton mukaan epäedullisessa asemassa. https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/297; lu-
ettu 1.4.2016.
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Kolmeen tapaukseen perustuva analyysi ei mahdollista empiirisesti yleistettäviä havain-
toja, mutta hankkeet ovat laaja-alaisten ja erityisesti kansalaistasolle ulottuvien konkreettis-
ten vaikutustensa vuoksi yhteiskunnallisesti tärkeitä esimerkkejä lainvalmistelusta. Perel-
manin argumentointiteorian ja -tekniikoiden soveltaminen on antanut välineitä hahmottaa,
miten käsiteltyjen hallituksen esitysten vakuuttavuus muodostuu – tai miksi vakuuttavuus
on toisinaan heikkoa. Samalla on lisääntynyt ymmärrys lainvalmistelun realiteeteista: mitä
on mahdollista väittää tai olettaa, minkälaisin edellytyksin ja ohjausrakentein, ja miten luon-
nehtia hyviä tai huonoja ehdotusten ja vaikutusarvioiden perusteluja.

Toki hallituksen esitysten argumentointi voi liittyä kirjoittamisvastuussa olleen henkilön
tapaan kirjoittaa asiatekstiä. Samoin se voi liittyä tietyn ministeriön tai sen osaston hallituk-
sen esitysten kirjoittamiskulttuuriin. Yhtä kaikki kyse on julkisesta ja yhteiskunnallisesti tär-
keästä asiakirjasta, jolta on perusteltua odottaa ymmärrettävyyttä.

Poliittinen ohjaus, arvot ja argumentointi

Perelman nostaa arvot faktojen rinnalle argumentoinnin elementtinä, ja yksi kaikista
hankkeista nouseva havainto on arvojen keskeinen rooli perusteluissa. Arvot liittyivät poliit-
tisen ohjaukseen, joka oli hankkeissa erityyppistä ja heijastui eri tavoin hallituksen esitysten
argumentointiin.

Yle-verohanke perustui parlamentaariselle linjaukselle, jolla pyrittiin yleiseen etuun sosi-
aalisen oikeudenmukaisuuden kriteeriä soveltamalla. Asetelmaa voinee kutsua ”pakottavak-
si” yleisen edun ajamiseksi, jonka lähtökohtiin ei voi lainvalmistelun aikana puuttua, koska
muutokset edellyttäisivät parlamentaarista käsittelyä. Särön sinänsä selkeään argumentoin-
tiin (henkilöihin kohdistuvan veron osalta) aiheuttaa kuitenkin sosiaalisen oikeudenmukai-
suuden sekä vaikutuslaskelmia taustoittavien lukuarvojen määrittely vetoamalla vain poliit-
tiseen auktoriteettiin.

Myös pikaluottohankkeen voinee luokitella yleisen edun tavoitteluksi pyrkimyksenään
suojella kuluttajaa, joskin keskeinen intressiryhmä (luoton tarjoajat) oli uudistuksen syistä ja
tavoitteista eri mieltä. Yleinen etu asettui näin keskustelunalaiseksi, mikä onkin tutkimuskir-
jallisuuden mukaan ”normaalia”. Vastakkainasettelun aiheuttama jännite oli avoimesti läsnä
hallituksen esityksessä, ja ehkä juuri siksi argumentointi on yleisesti varovaista, osin kierte-
levää empiirisen perustelun ja järkeilyn sekoitusta. Todellisen vuosikoron lukuarvot perus-
teltiin jokseenkin epämääräisesti, joskin asiaa käsiteltiin tarkemmin valmistelusta vastanneen
työryhmän mietinnössä (mihin ei kuitenkaan viitattu).

Energiatodistushankkeessa argumentointi oli huomattavan sanelevaa puutteellisella taus-
toituksella. Keskeistä sääntelyratkaisua (energiakertoimeen perustuva laskentamalli) ei
perusteltu kuin toteamalla, että esityksellä haluttiin vaikuttaa energiatehokkuuteen ja sen
myötä ympäristövaikutuksiin. Ehdotuksella kuitenkin myötäiltiin aiempia uudisrakentamista
koskevia ratkaisuja, vaikka sitä ei todettu suoraan. Lakiehdotus sopeutettiin näin voimassa
olevaan sääntely-ympäristöön (Wildawsky 1987), joskaan se ei ollut kaikilta osin välttämä-
töntä – ei ainakaan hallituksen esityksen (161/2012) omiin muotoiluin perustuen.

Vaikka energiatodistushankkeessa saneleva ote ylikorostui, sitä siis ilmeni myös Yle-vero
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-uudistuksessa ja hiukan korkokattosääntelyssä. Laki on legitiimi väline edistää poliittisia
tavoitteita, ja arvojen merkitys on jo sen vuoksi huomion arvoinen. Moniin yhteiskunnallisiin
ongelmiin ei ole edes mahdollista löytää ratkaisuja yksiselitteisin, rationaalisin perustein, sillä
ne koskettavat eri yhteiskuntaryhmiä usein hyvin eri tavoin. Siksi on tärkeää, että arvope-
rusteet ja lainvalmisteluun mahdollisesti kytkeytyneet arvojen väliset kiistat ja ratkaisut esi-
tetään selkeästi. Kovin ehdoton ja autoritäärinen vetoaminen poliittis-hallinnollisiin linjauk-
siin ilmentää keskitetyn vallankäytön harjoittamista väärässä oikeudellisessa yhteydessä (ks.
Wihuri 1990, s. 349).

Argumentointi kommunikointina

Perelmanin teoriaa voi pitää lähtökohdiltaan realistisena ja kontekstisidonnaisena, todel-
lisuutta koskevien tulkintojen moninaisuutta arvostavana (Frank 2004). Teoriaan onkin si-
säänkirjoitettu kommunikoinnin vahva arvostus (ks. myös Summa 1996, s. 67 ja Wihuri 1990).
Sillä, kuka on tai uskoo olevansa oikeassa, ei ole paljonkaan jaettua merkitystä, ellei asiaa
osaa esittää muille. Samalla argumentointi on kutsu keskusteluun, vasta-argumentteihin, ja
parhaimmillaan käsitys tarkentuu deliberaation hengessä. Ikävimmillään yleisö ikään kuin
sivuutetaan. Se mielikuva syntyy, jos perustelut ovat ylimalkaisia ja ilmaisu muutoinkin hol-
titonta.

Kun esityksen päälinjasta poikkeavat näkemykset auktorisoidaan niiden esittäjälle, teol-
la sekä kunnioitetaan vastapuolta että siirretään sille vastuu näkemyksen sisällöstä. Pika-
luottohankkeessa Pienlainayhdistyksen poikkeavat näkemykset nostettiin esille, ja luottora-
jan määrittelyyn Pienlainayhdistyksen kanta tuotti myös muutoksen. Jännite ei siis tarkoitta-
nut vastakkaisen kannan yksiselitteistä tyrmäämistä, kun taas energiatodistushankkeessa
vasta-argumenttien merkitys oli kokonaan häivytetty; ympäripyöreä, huolimaton argumen-
tointi on myös epäkunnioittavaa lukijaa kohtaan, jolla on lausunnonantajan tai kansanedus-
tajan roolissa legitiimi asema osallistua hankkeesta käytävään keskusteluun. Lisäksi huo-
mio kiinnittyi paljon siihen, mitä ilmaisuista puuttui, kuten tarkentavia premissejä ja vaikutus-
mekanismeja.

Energiatodistushankkeen esityksestä puuttui myös vaikutusarvioiden kohdentaminen eri
energiamuotoja hyödyntäviin rakennuksiin ja sen merkitykseen rakennuksen omistajille, eikä
kirjauksissa otettu huomioon esityksen hyväksyttävyyttä keskeisten toimeenpanijoiden eli
kansalaisten näkökulmasta. Hankkeessa ei siis edes pyritty keskeisten kohderyhmien va-
kuuttamiseen, saati sanoman sovittamiseen niille sopivaksi (ks. Wihuri 1990, s. 359, 370).
Hankkeessa ei varsinkaan huomioitu Omakotiliiton (ja sen myötä sähkölämmitteisten oma-
kotitalojen omistajien) tärkeää merkitystä erityisyleisönä. Pikemminkin suhtautuminen vai-
kutti ylimieliseltä. Ei ole yllättävää, että Omakotitaloliitto teki kansalaisaloitteen lain muutta-
miseksi.

Voi toki pohtia, missä määrin argumentointia sävyttää tarkoituksellinen pyrkimys häivyt-
tää sellaisia ehdotuksen kannalta kielteisiä seikkoja, jotka voisivat vaikeuttaa ehdotuksen
hyväksymistä eduskunnassa (ks. Ahtonen ym. 2011, s. 156-157). Koska tässä analyysissä
on ollut mahdollista tulkita vain tekstiä, on vaikea sanoa, mikä on milloinkin strategista ”asi-
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anajoa”, mikä ajattelemattomuutta ja huonoa argumentoinnin taitoa ja mikä vain heijastu-
maa siitä, että kaikkia ratkaisuihin vaikuttaneita tekijöitä ei ole kyetty kirjaamaan kiireessä
tai jännitteiden aiheuttamassa paineessa. Yksi kiinnostava argumentoinnin muoto on kuiten-
kin neutralisointi eli tunnistettujen haittojen lieventäminen, joita oli hankkeissa enemmän kuin
analyyseissä oli mahdollista esittää.

Näyttöön perustuvaa politiikkaa?

Edellä kuvattu arvojen painottuminen ei tarkoita, etteikö ratkaisuja olisi tärkeä perustella
myös empiirisesti. Pikemminkin yhteiskunnallisten instituutioiden legitiimiys perustuu sille,
että arvopäätelmille on hahmotettavissa empiirinen perusta (ks. Summa 1996, s. 63), ja
näyttöön perustuva politiikka on jo itsessään vakiintunut käsite. Artikkelin analyyseissä on
kuitenkin lähdetty siitä, että ollakseen vakuuttava empiirinen syihin tai seurauksiin perustu-
va argumentointi ei edellytä monimutkaisten kausaalisuhteiden hallintaa. Sellaisia on tule-
vaisuuteen kohdistuvissa arvioissa mahdotonta edes tehdä. Kyse on pikemminkin siitä, min-
kälaisin edellytyksin arvioita voidaan pitää riittävän vakuuttavina.

Yle-verohankkeessa rahoitusmallin uudistuksen tarve oli empiirisesti selkeä ja syy-seu-
raussuhteet ilmeisiä: rahoitusta ei kerry riittävästi, koska liian moni jättää televisiomaksunsa
maksamatta eikä valvonnalla pystytä vaikuttamaan asiaan kyllin tehokkaasti. Näin ilmeisiin
syihin viittaaminen ei edellytä erityisiä lisäanalyysejä tai vakuutteluja. Henkilöihin ja kotita-
louksiin kohdistuvien verorasitusten arviointi perustui puolestaan legitiimin aseman saanee-
seen tilastoaineistoon ja analyysimalliin. Lisäksi kysymyksenasettelu oli suoraviivainen –
edellyttäen, että annetut raja-arvot hyväksytään laskelmien taustaksi.

Pikaluottohankkeessa tavoitetta vähentää pikaluotoista aiheutuneita velkaongelmia poh-
justettiin empiirisiin analyyseihin perustuvilla tiedoilla, jotka eivät kuitenkaan tarjonneet yk-
siselitteistä vastausta siihen, missä määrin velkomustuomioiden taustalla oli pikaluottoja. Hanke
ilmentää varsin yleistä tilannetta: tietopohja jää väistämättä puutteelliseksi. Toisaalta pika-
luottojen osuudesta velkomustuomioihin olisi ollut mahdollista saada yksiselitteistä tietoa, mutta
se olisi edellyttänyt työlästä tutkimushanketta – ja poliittista tahtoa lykätä valmistelua. Konk-
reettisten vaikutusarvioiden tekeminen olisi yhtä kaikki edellyttänyt ongelmien määrästä
suhteellisen tarkkaa tietoa. Epävarmuustekijät kirjoitettiin oletuksiksi ja mahdollisuuksiksi.

Energiatodistushankkeessakin uudistuksen tarvetta perusteltiin empiirisesti sen lisäksi,
että ehdotus perustui direktiiviin. Esimerkkilista energiatodistuksen laadinnan epäkohdista
ei kuitenkaan ollut vakuuttava, koska epäkohtien määrittäjä oli ilmaistu passiivimuodossa
ottaen huomioon, ettei ehdotus ollut yleisesti hyväksytty, kaikkine taustaoletuksineen. Ener-
giatehokkuutta koskevat vaikutusarviot olivat pitkälti ympäripyöreitä ja huolimattomasti kir-
joitettu.

Jos pikaluotto- ja energiatodistushankkeen vaikutusarvioita vertaa toisiinsa, kummassa-
kaan argumentointia ei voi välttämättä kiistää (edellyttäen, että jälkimmäisen sekavat ilmai-
sut on osattu tulkita oikein), joskin kummassakin sisällöllinen informaatioarvo on verrattain
heikko. Voitaneen silti sanoa, että epävarmuuksien avoin kirjaaminen (pikaluottohanke) on
realistisempaa kuin tautologiaa lähentelevä järkeily (energiatodistushanke).
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Kuten edellä on esitetty, auktorisoinnilla voidaan antaa ääni lainvalmisteluun vaikutta-
neille tahoille. Sen merkitys korostuu lukuarvoja annettaessa. Hallituksen esityksissä olisi
tietenkin suotavaa esittää, miten lukuarvoihin on päädytty, koski se tarkasteltavan ilmiön
volyymitietoja (vaikutusarvioiden perustaa) tai itse vaikutusarvioita. Esitysmuodon tiiviyden
takia tämä ei ole kuitenkaan aina mahdollista. Toiseksi parhaana keinona onkin arvion anta-
jan auktorisointi, mikä lisää esityksen vakuuttavuutta verrattuna siihen, että lukuja vain esi-
tetään. Jää lukijan vastuulle arvioida, onko esitetyllä auktoriteetilla asiantuntemusta lukujen
esittämiseen. Arviointia edesauttaa, jos hallituksen esityksessä viitataan saatavilla oleviin
taustaselvityksiin.

Se, millaisten argumentointitekniikkojen käyttö on mahdollista tai mielekästä, on viime
kädessä tapauskohtaista ja riippuu niin hankkeen ohjausrakenteista, arvojen roolista, mah-
dollisista lakiehdotuksen sisältöjä koskevista kiistoista kuin käytössä olevasta tietopohjasta.
Analyyseistä voi päätellä, että mitä yksiselitteisempi ongelmanmäärittely ja tietopohja lain-
valmistelijoilla on käytössä lakiehdotusta käsittelevästä ilmiöstä ja mitä avoimemmin epä-
varmuudet esitetään, sitä paremmat edellytykset hankkeella on laatia vakuuttavat vaikutus-
arviot. Voitaneen myös todeta, että mitä avoimemmin ratkaisuihin vaikuttaneet tekijät on
esitelty, sitä ymmärrettävämpi esityskin on. Alttius vasta-argumenteille on tällöin vahvuus
eikä heikkous; saneleva ote ja ratkaisuja selittävien seikkojen häivyttäminen herättää aina-
kin kriittisessä lukijassa enemmän kysymyksiä kuin lähtökohtiinsa avoimesti sitoutunut ja
parasta saatavilla olevaa tietopohjaa hyödyntävä, epävarmuustekijät tiedostava hanke.

Abstract in English

ARGUMENTATION IN GOVERNMENT PROPOSALS: MAIN BILLS AND IMPACT ANALYSES

Government proposals are meant to be used in political decision-making processes, providing informa-
tion also for key target groups. It is therefore reasonable to expect clear justifications for the solutions.
An empirical analysis focuses on the argumentation of three government proposals: how convincingly
the main goals are justified and impacts evaluated. One proposal focuses on the financing of the Finnish
Broadcasting Company, one on the supply of short-term loans, and one on energy certificates for build-
ings. The aims of those reforms are clearly enforceable, and the impacts are wide-ranging, including con-
crete impacts on citizens. The analysis applies Chaïm Perelman’s theory and techniques of argumenta-
tion, examining also the interplay of facts and values, the nature of background assumptions, as well as
communicative dimensions. As a result, the type of argumentation varies between the cases, and it is governed
by the dynamics of political steering, attitude towards the audience, and the surrounding regulatory envi-
ronment.

Key words: argumentation, bill, government proposal, impact analysis, politics
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