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LÄHTÖKOHTANA KUULLUKSI TULEMINEN

PERUSTUSLAKI 14§

Julkisen vallan tehtävänä on edistää yksilön 
mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnalliseen 
toimintaan ja vaikuttaa häntä itseään 
koskevaan päätöksentekoon (PL 14§)

SÄÄDÖSVALMISTELUN KUULEMISOPAS 
(kuulemisopas.finlex.fi)

• Sidosryhmien ja kansalaisten näkemysten, 
tietojen ja kokemusten hankkimista 
valmisteltavasta asiasta 

• Pyritään selvittämään valmisteltavaan asiaan 
liittyvät erilaiset näkökohdat, vaikutukset ja 
käytännön toteuttamismahdollisuudet 

• Vahvistetaan kansalaisoikeuksien ja 
poliittisten oikeuksien toteutumista



KEITÄ OVAT HILJAISET LAINVALMISTELUSSA?   

• Lähes kaikki; harva osallistuu lainvalmisteluprosesseihin 
• Joiden vaikea lähtökohtaisesti osallistua: stigma, häpeä, 

voimavarojen puute, ”osallinen”, kognitiiviset ja biologiset 
rajoitteet

• SILE-HANKKEESSA: Edellisen ryhmän sisällä toimijat, joihin 
kohdistuu voimallista sääntelyä + asema nostattaa moraalisia 
jännitteitä; katsotaan usein riskiksi itselleen tai muille; 
taloudellisia hyötynäkökohtia 

 Lapset ja nuoret lastensuojelussa; velkojen, päihteiden tai 
mielenterveyshäiriöiden kanssa kamppailevat; vangit ja ei-
kansalaiset; eläimet



PUUTTEITA LAKIESITYSTEN
VAIKUTUSTEN ARVIOINNISSA

• Ei juuri tunnisteta lain vaikutuksia arkeen
• Painotus määrällisissä ja taloudellisissa arvioissa 
• Laadulliset arviot yleisen tasoisia: esitys ”lisää/edistää/vähentää” jotain

• Lait eivät aina toimi tarkoitetusti; voivat aiheuttaa odottamatonta 
haittaa

• Hiljaiset toimijat, joihin kohdistuu voimallista sääntelyä, alttiita haitoille
• Haittoja voi syntyä, vaikka tarkoitus olisi tuottaa tukitoimia

• Tarvitaan tietoa vaikutusmekanismeista
• Toimeenpanoprosessien merkitys
• Hiljaisten toimijoiden olosuhteet



TUTKIMUSKYSYMYKSET

• Miten hiljaisten toimijoiden asema, hyvinvointi ja oikeudet otetaan 
huomioon sääntelyssä: 

a) Millaista tietoa arvostetaan? Mikä on algoritmisen tiedon rooli? 

b) Kuka edustaa hiljaisia toimijoita ja millaisella tiedolla?

c) Kuinka eri intressien väliset jännitteet ilmenevät ja kuinka niitä ratkotaan?

• Miten sääntely vaikuttaa hiljaisiin toimijoihin ja millaisten prosessien kautta? 

• Mikä on Covid 19 -pandemian merkitys hiljaisia toimijoita koskevan 
lainsäädännön valmistelussa tai vaikutusten muotoutumisessa?



TAVOITTEET 
JA KEINOT

TAVOITTEENA ON EDISTÄÄ…
• Eri intressiryhmien välistä dialogia
• Hiljaisten toimijoiden a) kuulluksi tulemista ja realiteettien huomioon ottamista lakien 

valmistelussa ja toimeenpanossa, b) hyvinvointia ja oikeuksien toteutumista

• Kansallista ja kansainvälistä sääntelypolitiikka kohti hiljaisten huomioon ottamista 

…YHTEISTYÖ KUMPPANEIDEN KANSSA (Co-Creation) 

• Oppiminen hyvistä käytännöistä ja uusien toimintamallien kehittäminen hiljaisten 
toimijoiden tarpeisiin: kuulemisesta keskusteluun!

• Verkkosivut: www.hiljaisettoimijat.fi (sis. osallistavia osioita)

• Työpajoja, keskustelutilaisuuksia, tapahtumia, someviestintää

TAVOITTEINA EI OLE
• Asettua ketään tai mitään tahoa vastaan
• Ajaa omia sisällöllisiä ehdotuksia lainvalmisteluun



TEORIAPOHJA

• Tiedon moninaisuus: tutkimustieto, kokemustieto, laskennallinen tieto, 
oikeudellinen tieto 

• Episteemiset jännitteet: erilaisia ”oikean” tai ”hyvän” tiedon määrityksiä; 
erilaisia arvoperustaisia lähtökohtia

• Representaatio ja tunnistamisen politiikat: muodollinen edustus, ei 
edustusta olleenkaan vs. eri kulttuurinmuotojen tunnistaminen (Fraser 
2006)  

• Katutason byrokratia: harkintaa käyttävät ”etulinjan” työntekijät 
asiakastyössä; selviytymiskeinoja paineisiin (Lipsky 1980)     

• Toimivan toimeenpanon edellytykset: riittävä ymmärrys, kyky, halu 
(Vedung 1997); lakityyppien moninaisuus



AINEISTO

• Toimintakertomukset: eduskunnan oikeusasiamies, oikeuskansleri, 
yhdenvertaisuusvaltuutettu ja lapsiasianvaltuutettu 

• Lainvalmisteluaineisto: esivalmisteluaineisto, hallituksen esitykset, 
dokumentoitu kuulemisaineisto, eduskuntakäsittely 

• Haastattelut: lainvalmistelijoita, sidosryhmiä, toimeenpanijoita, 
hiljaisia toimijoita

• Työpajat: erityyppiä erilaisiin tarkoituksiin

• Muu lainvalmistelun tietopohja, kuten tilastollinen tieto, algoritmeja 
hyödyntävä tieto, teetetyt selvitykset, tutkimukset



LAKITUTKA (lakitutka.fi)

• Hyödyntäminen lainvalmisteluaineiston keruussa ja analyysissä 
• Lakitutka on tutkimusinfrastruktuuri, joka kokoaa yhteen lainvalmistelun 

eri vaiheisiin liittyvät julkiset asiakirjat. Se mahdollistaa sisältöhaut 
kootusti eri asiakirjatyyppeihin ja tarjoaa työkaluja lainvalmistelun 
tutkimukseen. 

• Kehittäminen edelleen lainvalmistelun saavutettavuuden 
näkökulmasta 
• Toimivan demokratian ja aktiivisen kansalaisyhteiskunnan kulmakiviä 

on, että lainsäädäntöprosessit ovat kaikille läpinäkyviä ja 
saavutettavissa 

• Lakitutkan avulla kansalaiset voivat saada entistä paremmin tietoa 
oikeuksistaan ja heidän perusoikeuksiensa kannalta keskeisen 
lainsäädännön sisällöstä



TYÖPAKETIT: SILE-RYHMÄT

SILE-ryhmät työpaketeittain

• Lapset ja nuoret lastensuojelun piirissä

• Velkojen, päihteiden ja mielenterveys- häiriöiden 
kanssa kamppailevat

• Vangit 

• Ei-kansalaiset

• Eläimet 

Analyysit SILE-ryhmittäin
• Lain valmisteluprosessi: tietopohja ja 

jännitteet (säädettyjä ja valmisteilla olevia 
lakeja) 

• Toimeenpano, vaikutusprosessit ja vaikutukset 
hiljaisille   

• Historiallinen katsaus sääntelyalueilta; 
kokonaiskuva hiljaisten asemasta



TYÖPAKETIT: LAAJA-ALAISET ANALYYSIT

Sääntelypolitiikka
• Kansainväliset (OECD, EU) ja kotimaiset ohjeistukset, trendit, 

käytännöt ja vaikutusarvioinnin menetelmäpainotukset suhteessa 
hiljaisiin toimijoihin

• Algoritmisen tiedontuotannon rooli lainvalmistelussa ja 
toimeenpanossa sekä sen käytön                                                             
sääntely suhteessa hiljaisiin toimijoihin

Perusoikeusnäkökulma
• Oikeudellinen analyysi

• Demokraattisen legitimiteetin,                                                         
oikeussuojan ja oikeusvaltioperiaatteen                                                              
vaatimusten täyttyminen lainsäädäntöprosessissa       

• Hiljaisten toimijoiden perustuslailliset oikeudet sekä niihin liittyvät 
kehitystarpeet
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