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EU:n ympäristösäätely ja lainsäädäntöhankkeet ovat 
lisääntyneet voimakkaasti viimeisen kymmenen vuoden 
aikana. Tämä on tuonut uusia haasteita lainsäädäntö-
työssä mukana oleville tahoille – viranomaisille, järjes-
töille, yrityksille ja tutkimuslaitoksille – ja tahojen muo-
dostamalle yhteistyöverkostolle. Teknologiateollisuus ry 
julkaisi uudistetun ympäristölinjauksen jäsenyrityksille ja 
sidosryhmille vuoden 2010 alussa. Linjauksen pääviestit 
painottavat liiketoiminnan tulevaisuuteen varautumista, 
ympäristötehokkuutta ja elinkaariajattelua. Tulevaisuu-
teen varautuminen edellyttää aktiivista vuorovaikutusta 
eri sidosryhmien kesken, minkä merkitys korostuu lain-
säädännön kehitystyössä.

Teknologiateollisuus ry:n ympäristötyöryhmä käynnis-
ti vuoden 2005 alusta ympäristölainsäädännön seuran-
taan liittyvän hankkeen, jonka tarkoituksena on edistää 
yhteistyötä eri osapuolten välillä. Hankkeen yhteydessä 
julkaistiin opas, jossa kuvattiin lainsäädäntöprosessit, nii-
den seuranta ja vaikuttaminen Tämä julkaisu on päivitetty 
ajantasaiseksi keväällä 2010. Julkaisussa on pyritty tiiviis-
ti selvittämään olemassa olevat lainsäädäntöprosessit ja 
yhteistyömenettelyt.

Lainsäädäntötyössä mukana olevat tahot muodostavat 
laajan yhteistyöverkoston. Seurantatyötä tekevät yrityk-
set, järjestöt, viranomaiset ja tutkimuslaitokset. Tietoa 
aloitteista tulee eri tahoilta ja tiedonjakelu ei ole aina 
koordinoitua. Tämän vuoksi on erittäin tärkeää, että lain-
säädäntöhankkeiden etenemisprosessit EU:ssa ja kansal-
lisella tasolla tunnetaan ja niihin reagoidaan.

Julkaisussa kerrotaan lainsäädäntöprosessin eri vaiheet ja 
kulkureitit säädöstyypistä riippuen niin EU:n, kuin kan-

Alkusanat

sallisella tasolla. Opas sisältää sanasto-osuuden, jossa 
käydään läpi lainsäädäntöön ja lainsäädäntöprosessiin 
liittyviä termejä ja menetelmiä sekä niiden merkitykset. 
Oppaassa tuodaan esiin vaikutusmahdollisuudet lainsää-
dännön eri vaiheissa.

Julkaisu on tarkoitettu Teknologiateollisuuden jäsenyri-
tyksille helpottamaan lainsäädännön kehittymisen seu-
raamista. Julkaisu on hyödyllinen tietolähde myös muille 
sidosryhmille.

Julkaisun on Teknologiateollisuus ry:n toimeksiannosta kir-
joittaneet ylitarkastaja Pirke Suoheimo ja tutkija Riina Pel-
konen Suomen ympäristökeskuksesta. Työtä on ohjannut 
hankkeen ohjausryhmä, johon kuului edustajia jäsenyrityk-
sistä, ympäristöministeriöstä sekä Teknologiateollisuus ry:stä 

• Pirjo Kaivos, Teknologiateollisuus ry
• Mika Kapanen, Norpe Oy
• Helena Kivi-Koskinen, Rautaruukki Oyj
• Tiina Leino, Outokumpu Oyj
• Oili Rahnasto, ympäristöministeriö
• Marko Vainikka, Wärtsilä Oyj
• Carina Wiik, Teknologiateollisuus ry

Helsingissä elokuussa 2010

Marko Vainikka
marko.vainikka@wartsila.com

Carina Wiik
carina.wiik@teknologiateollisuus.fi

www.teknologiateollisuus.fi/ymparisto

http://www.teknologiateollisuus.fi/ymparisto


5

1. Johdanto   8

2. Euroopan Unionin rakenne ja lainsäädännön perusteet  10
  2.1 Euroopan unionin rakenne ja oikeusjärjestys   10
  2.2 Euroopan unionin toimielimet   11
  2.3 EU:n ympäristöpolitiikka   14
  2.4 Unionin lainsäädäntövälineet   15
  2.5 Sitovien yleisten säädösten päätöksentekomenettelyt   15
  2.6 Tavallinen lainsäätämisjärjestys eli yhteispäätösmenettely  17
       2.6.1 Valmisteluvaihe – miten komission ehdotus syntyy   17
       2.6.2 Yhteispäätösmenettelyn eteneminen   19
  2.7 Säädösten täytäntöönpano ja muuttaminen   23
       2.7.1 Komiteamenettely    23
       2.7.2 Säädösten kodifiointi ja uudelleenlaatiminen   27
  2.8 EU-asioiden kansallinen valmistelu   29
  2.9 Lainsäädäntöön vaikuttaminen   30
       2.9.1 EU:n toimielimet ja vaikuttaminen    30
       2.9.2 Onnistunut vaikuttaminen   33
  2.10 Teknologiateollisuus vaikuttaa Euroopassa   36

3. Kansallisen lainsäädännön perusteet   42
  3.1 EU-säädösten kansallinen täytäntöönpano   42
  3.2 Kansallinen lainsäädäntöprosessi   43
  3.3 Keskeisiä tietolähteitä   48

4 Yhteystietoja   50

5 Sanasto   51
  5.1 EU-lainsäädäntö- ja hallintosanasto   51
  5.2 Kansallinen lainsäädäntö- ja hallintosanasto   55

Lähteet   57

Liitteet   60

Sisällys



6

EU:n ympäristösääntelyn ja lainsäädäntöhankkeiden 
lisääntyminen työllistää lainsäädäntötyössä mukana ole-
via tahoja kuten viranomaisia, järjestöjä, yrityksiä, tutki-
muslaitoksia ja näiden tahojen muodostamia yhteistyö-
verkostoja. Teknologiateollisuus ry:n ympäristötyöryhmä 
käynnisti vuoden 2005 alusta ympäristölainsäädännön 
seurantaan liittyvän hankkeen, jonka tarkoituksena oli 
edistää yhteistyötä eri osapuolten välillä. Hankkeen yhte-
ydessä julkaistiin opas, jossa kuvattiin lainsäädäntöpro-
sessit, niiden seuranta ja vaikuttaminen. Tämä julkaisu 
on päivitetty ajantasaiseksi keväällä 2010.
 
Euroopan unionin lainsäädäntö perustuu EU:n muun toi-
minnan tavoin perussopimuksiin. Euroopan unionilla on 
varsin kattava ympäristönsuojelujärjestelmä, joka perus-
tuu toimintaohjelmiin ja ympäristönormeihin. EU:n yhtei-
sillä säännöillä pyritään varmistamaan, että suojelun taso 
on jokseenkin sama koko EU:n alueella. Unionin ympä-
ristöpolitiikassa pyritään kuitenkin ottamaan huomioon 
myös paikalliset olosuhteet ja politiikkaa tarkistetaan 
säännöllisesti. 

Euroopan unionin toiminta ympäristöasioissa pohjautuu 
ympäristöohjelmiin, joilla luodaan suuntaviivat aihekoh-
taiselle ympäristölainsäädäntötyölle. EU:n tämänhetkinen 
ympäristöpolitiikka perustuu toimintaohjelmaan Ympä-
ristö 2010: Tulevaisuutemme valinta, joka kattaa ajanjak-
son 2002–2012. 

Euroopan unionissa on useita toimielimiä, joista muun 
muassa Eurooppa-neuvosto, neuvosto, komissio ja par-
lamentti ovat ympäristökysymysten kannalta keskeisissä 
rooleissa. Eurooppa-neuvosto tarkoittaa jäsenvaltioiden 
valtion tai hallitusten päämiesten ja komission puheen-
johtajan kokousta. Sen tehtävänä on antaa yleiset poliitti-
set suuntaviivat Euroopan yhdentymisprosessille. Neuvos-
tossa puolestaan ovat edustettuina jäsenvaltioiden minis-

Tiivistelmä

terit, jotka kokoontuvat ministerineuvostoihin kulloinkin 
käsiteltävän asian mukaisissa kokoonpanoissa. Neuvoston 
kokouksia valmistelevat eri alojen työryhmät sekä pysy-
vistä EU-edustajista koostuva komitea (Coreper I ja II). 
Komissio on jäsenvaltioista riippumaton kollegio, jonka 
jäseninä on 26 komissaaria ja puheenjohtaja. Komissiolla 
on aloiteoikeus unionilainsäädännössä; ilman komission 
aloitetta päätöksentekomenettelyt eivät käynnisty. Parla-
mentti edustaa jäsenvaltioiden kansalaisia ja sen jäsenet 
valitaan suorilla vaaleilla viiden vuoden välein kaikista 
EU:n 27:stä jäsenvaltiosta. Parlamentin roolia päätöksen-
teossa on vahvistettu huomattavasti ja se onkin nykyisin 
neuvoston kanssa tasa-arvoinen lainsäätäjä.
  
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn perussopimuksen 
(aiemmin EY:n perustamissopimus) mukaiset säädöstyypit 
ovat asetus, direktiivi, päätös, suositus ja lausunto. Näis-
tä asetus sitoo sellaisenaan kaikkia jäsenvaltioita ja pää-
tös niitä, joille se on osoitettu. Direktiivit puolestaan sito-
vat jäsenvaltioita niissä asetettujen tavoitteiden osalta, 
mutta jäsenvaltiot voivat itse valita keinot, joilla tavoitteet 
toteutetaan kansallisessa oikeusjärjestyksessä. Suosituk-
set ja lausunnot määritellään EU:n perussopimuksissa ei-
sitoviksi lainsäädäntövälineiksi. Keskeisessä roolissa ovat 
myös komission tiedonannot, vihreät ja valkoiset kirjat 
sekä toimintaohjelmat, joita laativat komissio ja neuvosto. 
 
Ympäristösääntelyn kannalta EU:n keskeisin päätöksente-
komenettely on yhteispäätösmenettely eli tavallinen lain-
säätämisjärjestys. Yhteispäätösmenettely käynnistyy kun 
komissio laatii ehdotuksen säädökseksi. Ennen ehdotuk-
sen antamista komissio kuulee jäsenvaltioiden edustajia: 
virkamiehiä, elinkeinoelämän edustajia ja tutkijoita. Sekä 
neuvostolla että parlamentilla on yhteispäätösmenette-
lyssä lainsäätäjän rooli ja niiden on päästävä yhteisym-
märrykseen säädöksen sisällöstä prosessin aikana. Yhteis-
päätösmenettelyyn voi kuulua yhteensä neljä vaihetta: 
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ensimmäinen käsittely, toinen käsittely ja sovittelumenet-
tely sekä kolmas käsittely. Näistä ensimmäisen vaiheen 
ajallista kestoa ei ole rajoitettu ja se voi kestää vuosia. 
Yhteispäätösmenettelyn myöhemmissä vaiheissa käsit-
telylle on määritelty aikarajat. Yhteispäätösmenettelyyn 
sisältyvien vaiheiden määrä kussakin tapauksessa riippuu 
siitä, kuinka aikaisin ja nopeasti neuvosto ja parlament-
ti pääsevät yhteisymmärrykseen kyseisestä ehdotuksesta. 
 
EU:n jäsenyys edellyttää, että Suomi muodostaa kansal-
lisia kantoja unionin säädöshankkeisiin ja toteuttaa toi-
menpiteitä unionissa hyväksyttyjen säädösten täytäntöön-
panoa varten. Suomessa valtioneuvoston sisällä se minis-
teriö, jonka toimialaan asia sisällöltään kuuluu, käsittelee 
EU:ssa päätettävät asiat ja vastaa asioiden seurannasta, 
valmistelusta ja Suomen kannasta. Suomen kanta valmis-
tellaan vastuuministeriössä yhdessä muiden ministeriöi-
den kanssa. Eduskunnan esittämät kannat otetaan huo-
mioon Suomen kannan muodostuksessa, ja myös yhteis-
kunnan etutahot voivat osallistua kantojen valmisteluun. 
 
Suomen kannan valmistelun kattavuus varmistetaan EU-
asioiden yhteensovittamisjärjestelmän avulla. Sen tarkoi-
tuksena on varmistaa, että Suomella on yhteen sovitettu 
ja Suomen yleisiä EU-poliittisia linjauksia vastaava kanta 
kaikkiin EU:ssa vireillä oleviin asioihin niiden eri käsitte-
lyvaiheissa. Yhteensovittamisjärjestelmään kuuluvat EU-
asioiden komitea ja sen alaiset valmistelujaostot sekä 
EU-ministerivaliokunta, joka on keskeisin valmisteluelin. 
Lisäksi Suomen EU-edustusto Brysselissä edustaa Suo-
mea EU-asioiden valmistelussa. Elinkeinoelämä ja etujär-
jestöt voivat vaikuttaa valmisteluun erityisesti valmiste-
lujaostojen niin sanotuissa ”laajoissa kokoonpanoissa”. 
 
Elinkeinoelämä ja etujärjestöt voivat pyrkiä vaikutta-
maan EU-päätöksentekoon komission, neuvoston tai 
parlamentin kautta. Neuvoston osalta kyse on käytän-

nössä seurannasta ja vaikuttamisesta valmistelujaostos-
sa tai muusta yhteydenpidosta vastuuministeriön virka-
miehiin. Parlamentin kantoihin voi pyrkiä vaikuttamaan 
kyseisestä lainsäädäntöhankkeesta vastaavan parlamen-
tin valiokunnan jäsenten kautta, joilla on merkittävin roo-
li ehdotuksen käsittelyssä. Komissio puolestaan kuulee 
etu- ja kansalaisjärjestöjä sekä jäsenvaltioiden hallintoa 
unionin toiminnan kehittämistä koskevissa kysymyksis-
sä ja käyttää tarvittaessa lainsäädännön aloiteoikeuttaan. 
 
Onnistuneessa EU-sääntelyyn vaikuttamisessa on oleel-
lista oikea-aikaisuus ja näkemysten asianmukainen 
perustelu. Paras vaikutusmahdollisuus on pääasiallises-
ti prosessin alkupuolella. Etujärjestöjen, elinkeinoelä-
män, yritysten ja asiantuntijoiden perustellut, tosiasioi-
hin pohjautuvat näkemykset ja tieto auttavat lainsää-
däntöprosessin osapuolia EU-asioiden valmistelussa. 
 
Kun ehdotuksesta on EU:ssa päästy yhteisymmärrykseen, 
vuorossa on kansallinen toimeenpano. EU:n antamat ase-
tukset ovat suoraan sovellettavissa jäsenmaissa, ja ne kor-
vaavat kansallisen sääntelyn, kun taas direktiivit edellyt-
tävät kansallista täytäntöönpanoa annetussa määräajassa 
ja antavat jäsenvaltioille liikkumavaraa velvoitteiden täyt-
tämisessä; kansallisesti tulee toteuttaa ainoastaan direktii-
veissä määritellyt tavoitteet. Komissio valvoo EU-lainsää-
dännön toimeenpanoa ja soveltamista jäsenmaissa. 
 
Suomessa lainsäädännön valmisteluun osallistuvat edus-
kunta ja ministeriöt. Lainsäädäntöä valmistelee se minis-
teriö, jonka toimialaan asia sisällöltään kuuluu. Merkittä-
viä ja laajakantoisia asioita varten perustetaan aina lain-
säädäntöhanke. Lainsäädäntöhankkeita valmistellaan val-
tioneuvoston tai ministeriöiden asettamissa komiteoissa, 
työryhmissä, toimikunnissa ja muissa valmisteluelimissä. 
Lainsäädäntöhankkeiden valmisteluun osallistuvat sellais-
ten tahojen edustajat, joita säädös koskee merkittävästi. 
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Ympäristöasioita koskevat kansainväliset aloitteet ja eri-
tyisesti EU:n ympäristösääntely ovat lisääntyneet voimak-
kaasti viime vuosina

1
. Tämä on johtanut ympäristösäänte-

lyn tiukkenemiseen ja monimutkaistumiseen myös Suo-
messa. Useat säädökset koskevat kaikkia yrityksiä. Sää-
dösten painoarvo voi kuitenkin olla erilainen yrityksestä 
ja sen tuotteesta riippuen. Käytännön tasolla yrityksille 
aiheutuu usein vaikeita tulkintaongelmia joko toimiala-
kohtaisten ympäristösäädösten tai ympäristösäädösten ja 
muiden säädösten ristiriitaisuudesta. Yritysten toimintaa 
ohjaavaa ympäristösääntelyä tulee myös kansallisten tar-
peiden ja kansainvälisten sopimusten perusteella

2
.

Etujärjestöjen ja yritysten on tärkeää seurata omaa toi-
mialaansa koskevia EU:n ympäristölainsäädäntöhankkeita 
mahdollisimman varhaisesta vaiheesta lähtien. Etujärjes-
töt vastaanottavat yritysten kannanottoja ja viestivät nii-
tä lainsäädäntöhankkeiden valmistelijoille sekä EU-tasol-

la että kansallisella tasolla. Yritysten tärkeänä tehtävänä 
on puolestaan arvioida kaavailtujen säädösten käytännön 
vaikutuksia yritysten toiminnalle ja tuoda arvionsa valmis-
telijoiden tietoon.

Tämän oppaan tarkoituksena on auttaa lukijaa ymmärtä-
mään Euroopan unionin ja kansallisten lainsäädäntöpro-
sessien eri vaiheita ja niihin liittyviä vaikutusmahdollisuuk-
sia. Tavoitteena on edesauttaa yritysten kykyä seurata tär-
keitä lainsäädäntöhankkeita, vaikuttaa omaa alaansa kos-
keviin säädösehdotuksiin ja varautua lainsäädännön muu-
tosten tuomiin tulevaisuuden haasteisiin. 

Lainsäädäntötyössä mukana olevat tahot muodostavat 
laajan yhteistyöverkoston. Vaikka monet eri tahot välit-
tävät tietoa lainsäädäntöhankkeista, tiedonjakelu ei aina 
ole hyvin koordinoitua. Sääntelyn voimakkaan kasvun ja 
resurssipulan takia on tärkeää tiivistää eri tahojen välistä 

1. Johdanto

H
yv

äk
sy

tt
yj

en
 s

ää
dö

st
en

 m
ää

rä
 / 

kp
l

 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 
 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008

0

50

100

150

200

250

300

Kuva 1. Vuosittain hyväksytyt EU:n ympäristölainsäädäntöön liittyvät asiakirjat3 (Lähde: Eurofer 2009)

1 Ks. kuva 1.
2 Ks. kuva 2.
3 Asiakirjat (dossiers) käsittävät kalenterivuosittain hyväksytyt asetukset, direktiivit ja päätökset EurLex-kategoriassa 15.10 – Ympäristö: Yleiset asiat ja ohjelmat, 
Ydinturvallisuus ja radioaktiiviset jätteet, Vesiensuojelu ja vesihuolto, Ilman saastumisen valvonta, Kemikaalit, teolliset riskit ja biotekniikka, Luonnon- ja maaseu-
tuympäristö sekä luonnonvarat, Eläimistön ja kasviston säilyttäminen, Jätehuolto ja puhdas teknologia, Kansainvälinen yhteistyö.
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yhteistyöverkostoa. Oppaan tavoitteena on myös tehos-
taa yhteistyötahojen keskinäistä vuorovaikutusta ja luoda 
pohjaa toimivalle yhteistyöverkostolle, jonka avulla yritys 
voi seurata ja vaikuttaa lainsäädäntöhankkeisiin. 

Oppaan luvussa 2 esitellään Euroopan unionin rakenne 
ja lainsäädännön perusteet. Luvussa on kuvattu vaiheit-
tain EU:n pääasiallinen päätöksentekomenettely, tavalli-

nen lainsäätämisjärjestys, ja siihen liittyvät vaikutusmah-
dollisuudet. Luvussa 3 keskitytään kansallisen lainsäädän-
nön perusteisiin, EU-säädösten kansalliseen täytäntöön-
panoon ja kansalliseen lainsäädäntöprosessiin. Oppaan 
lukuun 4 on koottu tärkeitä tietolähteitä ja yhteystietoja 
ja lukuun 5 sekä eurooppalaiseen että kansalliseen lain-
säädäntöön ja hallintoon liittyvää sanastoa.

Kansainvälisiä sopimuksia
ja pöytäkirjoja

EU-lainsäädäntö

Sopimuksen tai pöytäkirjan ratifiointi, voimaantulo

Direktiivejä

Asetuksia

Direktiivien ja sopimusten ja 
säädösten kansallinen toimeenpano

Laki, asetus,  
päätös voimaantulo

Kansallinen lainsäädäntö

YritYKsEn toimintaYmpäristö

Kuva 2. Yritysten toimintaympäristöön vaikuttavaa ympäristösääntelyä useilta tahoilta
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2.1 Euroopan unionin rakenne ja 
oikeusjärjestys

Euroopan unioni on valtioiden muodostama yhteisö, jol-
la on selkeästi määritellyt tehtävät. Euroopan unionin toi-
minta pohjautuu perussopimuksiin, joita ovat sopimus 
Euroopan unionista

4
 sekä sopimus Euroopan unionin toi-

minnasta
5
 (aiemmin Euroopan yhteisön perustamissopi-

mus). Joulukuun alusta voimaan tulleella Lissabonin sopi-
muksella ero Euroopan yhteisön ja Euroopan unionin välil-
lä katosi. Sopimuksissa määritellään muun muassa unio-
nin arvot ja toimivalta sekä säädetään unionin toimielimis-
tä ja lainsäädäntöprosesseista. (Eurooppatiedotus 2010, 
s. 2-4)

Euroopan unioni ei ole rinnastettavissa valtioon, vaikka 
sillä onkin joitakin valtion piirteitä. EU on jäsenvaltioiden 
välistä yhteistyötä, joka pitää sisällään pitkälle kehittynei-
tä ylikansallisen päätöksenteon muotoja. (Frösén 1999, 
s. 25) EU on myös oikeudellinen yhteisö, jossa jäsenval-
tioiden kansojen taloudellista ja yhteiskunnallista rinnak-
kaiseloa säädellään unionin oikeuden perusteella. Unio-
nin oikeudessa määritellään toimielinten päätöksenteko-
menettelyt ja säännellään niiden keskinäisiä suhteita sekä 
annetaan toimielimille erilaisia keinoja, kuten asetuk-
set ja direktiivit, joilla jäsenvaltioille ja niiden kansalaisil-
le voidaan asettaa velvoitteita. EU:n kansalaiset kuuluvat 
oman valtionsa ja unionin kansalaisina kahteen erilaiseen 
oikeusjärjestykseen. 

Sopimus Euroopan unionista määrittelee unionin toimi-

vallan rajat. Unioni toimii toissijaisuusperiaatetta ja suh-
teellisuusperiaatetta noudattaen. Toissijaisuusperiaatteen 
(myös läheisyysperiaate, subsidiariteettiperiaate) mukai-
sesti unioni toimii sellaisilla aloilla, joilla sillä on jäsenmai-
den kanssa jaettu toimivalta. Näillä aloilla unioni toimii 
ainoastaan, jos asetettuja tavoitteita ei voida niiden laa-
juuden tai vaikutusten vuoksi saavuttaa ilman unionin 
toimenpiteitä. Suhteellisuusperiaatteen mukaisesti unio-
nin toiminnan sisältö ja muoto eivät saa ylittää sitä, mikä 
on tarpeen perussopimusten tavoitteiden saavuttamisek-
si. Näiden periaatteiden tehtävänä on suojata jäsenvaltioi-
den ja niitä alempien päätöksenteon tasojen toimivaltaa. 
(Jääskinen 2007, s. 280-282)

Unioni käyttää lainsäädäntövaltaa aloilla, joilla sillä on 
joko yksinomainen tai jäsenmaiden kanssa jaettu toimival-
ta. Euroopan unionilla on yksinomainen toimivalta muun 
muassa sisämarkkinoiden toimintaa varten tarvittavien kil-
pailusääntöjen vahvistamisessa ja yhteisessä kauppapoli-
tiikassa. Sen sijaan esimerkiksi sisämarkkinoita, ympäris-
töä, energiaa ja kuluttajansuojaa koskeva toimivalta on 
jaettu unionin ja jäsenmaiden kesken. Lisäksi unionilla on 
toimivalta toteuttaa toimia jäsenvaltioiden toimien tuke-
miseksi, yhteensovittamiseksi tai täydentämiseksi muun 
muassa teollisuuden ja koulutuksen aloilla, mutta näillä 
aloilla unioni ei voi antaa sitovia säädöksiä.

Euroopan unionin oikeuden oikeuslähteet
6
 ryhmitellään 

primaarioikeuteen, sekundaarioikeuteen, EU:n kansain-
välisoikeudellisiin sopimuksiin, yleisiin hallinto-oikeudel-
lisiin periaatteisiin ja jäsenvaltioiden välisiin sopimuksiin. 

2. Euroopan Unionin  
rakenne ja lainsäädännön  
perusteet

4 Lyhenne: SEU.
5 Lyhenne: SEUT.
6 Tiivistelmät EU:n lainsäädännöstä – Euroopan unionin oikeuslähteet:  
http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/decisionmaking_process/l14534_fi.htm.

http://http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/decisionmaking_process/l14534_fi.htm
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Unionin primaarioikeudella tarkoitetaan perussopimuk-
sia ja yleisiä oikeusperiaatteita. Primaarioikeus muodostuu 
niistä asiakirjoista, joilla EU on luotu: kolmesta perussopi-
muksesta liitteineen ja pöytäkirjoineen sekä niihin myö-
hemmin tehdyistä lisäyksistä ja muutoksista

7
 sekä liitty-

missopimuksista. Ne muodostavat EU:n perustuslailliset 
puitteet. Sekundaarioikeudella tarkoitetaan oikeutta, 
jota unionin toimielimet luovat käyttäessään perussopi-
muksissa niille annettua toimivaltaa. Se koostuu lähin-
nä sitovista säädöksistä kuten asetuksista, direktiiveistä 
ja yleisistä sekä yksittäisistä päätöksistä. Sekundaarioikeu-
teen kuuluvat lisäksi EU:n ja sen toimielinten sisäistä toi-
mintaa koskevat säädökset sekä EU:n toimintaohjelmien 
laatiminen ja niistä tiedottaminen. Sekundaarioikeuden 
avulla jäsennetään unionin perustuslakia ja toteutetaan 
sekä kehitetään eurooppalaista oikeusjärjestystä. 

EU tekee kansainvälisoikeudellisia sopimuksia kol-
mansien maiden

8
 ja kansainvälisten järjestöjen kanssa. 

Sopimuksilla pyritään luomaan EU:n ulkopuolisten mai-
den kanssa hyvät taloudelliset, sosiaaliset ja poliittiset suh-
teet. Yleiset hallinto-oikeudelliset periaatteet kuulu-
vat unionin kirjoittamattomiin oikeuslähteisiin. Tällaisia 
oikeuslähteitä ovat yleiset oikeusperiaatteet ja tavanomai-
nen oikeus. Edellisellä tarkoitetaan normeja, joilla ilmais-
taan oikeutta ja oikeudenmukaisuutta koskevia peruskä-
sitteitä, joita jokaisen oikeusjärjestyksen on noudatetta-
va. Jälkimmäisellä tarkoitetaan oikeuskäytännön kautta 
vakiintuvaa oikeutta

9
, jolla täydennetään tai muutetaan 

primaari- ja sekundaarioikeutta. EU:n tuomioistuin onkin 
kehittänyt perusoikeuksia koskevia unionin säännöksiä 
ja täydentänyt niitä uusilla perussopimuksilla. Se on näin 
kehittänyt eurooppalaisten kirjoittamattomat perusoikeu-
det. Jäsenvaltioiden välisiä sopimuksia tehdään, kun 
halutaan säännellä oikeutta, jonka hoitamiseen unionin 
toimielimillä ei ole toimivaltaa tai kun pyritään ylittämään 
kansallisten järjestelyjen alueelliset rajat ja luomaan unio-
nin yhtenäistä oikeutta. (Borchardt 2000, s. 57-63; Jääs-
kinen 2007) 

2.2 Euroopan unionin toimielimet

Euroopan unionin toimielimet huolehtivat unionin käy-
tännön toiminnasta. Jäsenvaltiot ovat luovuttaneet toi-
mielimille ylikansallista toimivaltaa antamalla niille oikeu-
den säätää jäsenvaltioita ja niissä toimivia henkilöitä sito-
via lainsäädäntönormeja. Toimielimet ovat velvollisia toi-
mimaan perussopimuksissa määrätyin edellytyksin ja mui-

den toimielinten toimivaltaa kunnioittaen. Euroopan uni-
onin seitsemän toimielintä, jotka hoitavat unionille uskot-
tuja tehtäviä ovat Euroopan parlamentti, Eurooppa-neu-
vosto, Euroopan unionin neuvosto (ministerineuvosto), 
Euroopan komissio, Euroopan unionin tuomioistuin, tilin-
tarkastustuomioistuin ja Euroopan keskuspankki. 

Euroopan unionin toimintaan osallistuu lisäksi muita eli-
miä, jotka avustavat varsinaisia toimielimiä. Talous- ja 
sosiaalikomitea sekä alueiden komitea ovat parlament-
tia, neuvostoa ja komissiota avustavia neuvoa-antavia eli-
miä. Muita elimiä ovat Euroopan investointipankki sekä 
lukuisat talous- ja rahaliittoon liittyvät elimet sekä neuvoa-
antavat komiteat. 
  
Eurooppa-neuvosto (European Council) on jäsenvalti-
oiden valtion tai hallitusten päämiesten sekä Eurooppa-
neuvoston puheenjohtajan ja komission puheenjohtajan 
kokous

10
. Se järjestetään vähintään neljä kertaa vuodessa. 

Eurooppa-neuvostosta tuli Lissabonin sopimuksella viralli-
nen toimielin, mutta sillä ei edelleenkään ole lainsäädän-
tövaltaa. Eurooppa-neuvoston tehtävänä on antaa ylei-
set poliittiset suuntaviivat Euroopan yhdentymisprosessil-
le sekä tehdä poliittisia periaatepäätöksiä ja laatia neu-
voston ja komission toimintaa koskevia suuntaviivoja ja 
ohjeita. Sillä on huomattavat mahdollisuudet vaikuttaa 
unionin kehitykseen ja toiminnan painopisteisiin. Euroop-
pa-neuvostossa ratkaistaan myös erimielisyyksiä, joita ei 
muuten ole saatu sovituksi. Eurooppa-neuvostoa johtaa 
puheenjohtaja, ns. presidentti, jonka toimikausi on 2,5 
vuotta. Puheenjohtaja huolehtii omalta osaltaan unionin 
ulkoisesta edustuksesta yhteistä ulko- ja turvallisuuspoli-
tiikkaa koskevissa asioissa. Unionin ulkoasioiden ja tur-
vallisuuspolitiikan korkea edustaja osallistuu Eurooppa-
neuvoston työskentelyyn. Eurooppa-neuvoston kokouk-
set valmistelee yleisten asioiden neuvosto EU-puheenjoh-
tajamaan johdolla pitäen yhteyttä Eurooppa-neuvoston 
puheenjohtajaan ja komissioon.

Euroopan unionin neuvostossa (Neuvosto; Council of 
the European Union, Council) ovat edustettuina jäsenval-
tioiden ministerit, jotka kokoontuvat ministerineuvostoi-
hin käsiteltävän asian mukaisissa kokoonpanoissa. Neu-
voston tärkeimmät tehtävät ovat lainsäädännön antami-
nen, jäsenvaltioiden talouspolitiikan yhteensovittaminen, 
talousarvioesityksen laatiminen ja tilintarkastustuomiois-
tuimen, talous- ja sosiaalikomitean sekä alueiden komi-
tean jäsenten nimittäminen. Lisäksi neuvosto on EU:n vir-
kamiesten ja muun henkilöstön ylin hallintoviranomai-

7 Rooman sopimus eli Euroopan talousyhteisön perustamissopimus vuodelta 1957, Euratom-sopimus eli Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimus vuo-
delta 1957 ja sopimus Euroopan unionista (Maastrichtin sopimus 1992). Amsterdamin sopimuksella (1997), Nizzan sopimuksella (2001) ja Lissabonin sopimuksella 
(2007) muutettiin näitä aikaisempia perustamissopimuksia. Unionin toimintaa säänteleviä sopimuksia ovat sopimus Euroopan unionista (SEU) ja sopimus Euroopan 
unionin toiminnasta (SEUT) sekä Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimus (Euratom).
8 Maat, jotka eivät kuulu Euroopan unioniin.
9 Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen perusoikeuksia koskeva oikeuskäytäntö vakiintui vasta vuonna 1969. EU:n tuomioistuin katsoi aiemmin, ettei sen teh-
tävänä ollut puuttua kansallisen valtiosääntöoikeuden alaan kuuluviin ongelmiin. Sen oli kuitenkin tarkistettava kantaansa, koska se oli itse todennut yhteisön 
oikeuden etusijan kansalliseen oikeuteen nähden. Unionin oikeutta pidetään kuitenkin ensisijaisena vain, mikäli yksinomaan sen avulla voidaan taata sellainen 
perusoikeuksien suoja, joka vastaa kansallisten perustuslakien antamaa suojaa. (Prosessit ja toimijat – EUR-Lex).
10 Kutsutaan usein myös EU:n huippukokoukseksi.
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nen. Neuvosto tekee päätöksiä määräenemmistöllä
11
, jol-

loin jäsenmaiden äänimäärät painotetaan niiden koon 
mukaan

12
. Neuvoston yksimielisyyttä edellytetään kuiten-

kin esimerkiksi verotusta koskevissa säädöksissä, jotka 
vahvistetaan erityistä lainsäätämisjärjestystä noudattaen

13
. 

Neuvoston kokoukset valmistelee jäsenvaltioiden pysyvis-
tä EU-edustajista koostuva komitea, Coreper

14
, joka pyrkii 

ratkaisemaan mahdollisimman suuren osan jäsenvaltioi-
den välisistä erimielisyyksistä, jotta vain vaikeimmat kysy-
mykset vietäisiin ministereiden varsinaisiin neuvotteluihin. 
Coreperin jäsenet ovat EU:n jäsenvaltioiden EU-suurlähet-
tiläitä ja heidän niin sanottuja kakkosmiehiään. Coreper 
kokoontuu kahdella tasolla: Coreper I käsittelee sisäisiä 
kysymyksiä kuten esimerkiksi ympäristöasioita, Coreper II 
tärkeämpiä poliittisia kysymyksiä kuten ulko- ja turvalli-
suuspolitiikkaa sekä talousasioita. Neuvostossa käsiteltä-

vät asiat tulevat aina ensin Coreperiin. Sillä onkin tärkeä 
rooli neuvoston päätöksenteossa. Neuvoston alaisena toi-
mii noin 250 työryhmää ja komiteaa, jotka valmistelevat 
asioita Coreperille ja muille komiteoille. (Eerola ym. 2003, 
s. 42.)

Euroopan komissio (Komissio; European Commissi-
on, Commission) on jäsenvaltioista riippumaton kollegio, 
jossa on 27 jäsentä (komissaaria)

16
 ja komissiota johta-

va puheenjohtaja apunaan useampi varapuheenjohtaja. 
Komission puheenjohtaja kuuluu Eurooppa-neuvostoon. 
Jäsenvaltioiden hallitukset nimittävät komission jäsenet 
viisivuotiseksi kaudeksi. Komissiossa on nykyisin vähin-
tään yksi jäsen jokaisesta jäsenmaasta

17
. Jokaisella komis-

saarilla on alaisuudessaan yksi tai kaksi pääosastoa, jotka 
vastaavat oman alansa päätösvalmistelusta. 

Kuva 3. Euroopan unionin toimielimet ja päätöksentekojärjestelmä15 (Lähde: Jääskinen 2007, s. 32, mukaillen)

Euroopan parlamentti
754 edustajaa

neuvosto
ministerineuvostoissa 27 ministeriä,  

yksi jokaisesta jäsenvaltiosta

Eurooppaneuvosto

EU-tuomioistuin

Luottamus

Ehdotukset Laillisuusvalvonta

Kansalliset intressit

poliittiset impulssit

Demokraattinen oikeus

toimeenpano

Valinta

EU-kansalaiset

Jäsenvaltiot

EU-päätökset

Valvonta

Komissio
27 jäsentä

11 Vähintään 255 ääntä ehdotuksen puolesta eli 73,9 % äänien kokonaismäärästä. Ks. tarkemmin: http://europa.eu/institutions/inst/council/index_fi.htm. Määrä-
enemmistön laskentatapa muuttuu 1.11.2014 alkaen, jolloin ratkaisun taakse vaaditaan 55 % jäsenvaltioista ja 65 % unionin väestöstä. Aiempia (määräenemmis-
tö: 255 ääntä) äänestyssääntöjä voidaan kuitenkin käyttää vielä kevääseen 2017 asti, mikäli joku jäsenmaa niin vaatii.
12 Jäsenvaltioiden äänten jakautuminen on esitetty liitteessä 1.
13 Erityisistä lainsäädäntämenettelyistä tarkemmin luvussa 2.5.
14 Comité des Représentants Permanents: Coreper.
15 Toimielinten jäsenmäärät ovat vuoden 2010 tilanteen mukaan, ks. viite 20.
16 Vuodesta 2014 alkaen komissaarien määrä vähenee, kun siirrytään komissaarien tasapuoliseen vuorotteluun. Tällöin 2/3 jäsenmaista saa vuorollaan oman 
komissaarin. Komissaareja kierrätetään tasapuolisesti jäsenmaiden kesken komission vaihtuessa viiden vuoden välein. 
17 Vuoteen 2013 asti, ks. edellinen viite.

http://http://europa.eu/institutions/inst/council/index_fi.htm
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Ympäristöasiat ovat komissiossa esillä useassa pääosastos-
sa. Ympäristöasioita käsittelevät erityisesti ympäristöasioi-
den pääosasto sekä vuonna 2010 aloittaneet ilmastotoi-
mien pääosasto ja energian pääosasto. Lisäksi ympäris-
töasioita käsitellään yritys- ja teollisuustoiminnan sekä lii-
kenteen ja liikkumisen pääosastoilla. Pääosaston johdossa 
on pääjohtaja, joka vastaa tehtävistään komissaarille. Pää-
osastot puolestaan jakaantuvat osastoihin ja osastot yksi-
köihin. Jokaisen komissaarin alaisuudessa on pääosastojen 
lisäksi kabinetti, joka koostuu komissaarin nimeämistä vir-
kamiehistä. Nämä henkilöt eivät välttämättä ole komission 
vakituista henkilökuntaa. He ovat komissaarin luottohen-
kilöitä. Kabinettipäälliköt kokoontuvat säännöllisesti val-
mistelemaan komission kokouksia. Komissio tekee yleensä 
päätöksensä ilman keskustelua, jos kabinettipäälliköt ovat 
saavuttaneet asiassa yksimielisyyden. 

Komissiolla on aloiteoikeus unionilainsäädännössä; ilman 
komission ehdotusta lainsäädännön päätöksentekome-
nettelyt eivät koskaan käynnisty. Komissio edustaa unio-
nia niillä aloilla, joissa sillä on aloiteoikeus. Sillä on myös 
laaja täytäntöönpanovalta

18
 unionin lainsäädännön sovel-

tamisessa. Komissio valvoo unionin primaari- ja sekundaa-
rioikeuden soveltamista ja täytäntöönpanoa jäsenvaltiois-
sa. Lisäksi sillä on tärkeä asema muun muassa kilpailuoi-
keudessa sekä maatalous-, alue-, rakenne- ja kalastuspo-
litiikan hoidossa. Komissio tekee päätöksensä jäsentensä 
enemmistöllä. 

Euroopan parlamentti (Parlamentti; European Parlia-
ment, Parliament) edustaa jäsenvaltioiden kansalaisia. Sen 
jäsenet

19
 valitaan viiden vuoden välein suorilla vaaleilla. 

Jokaisella jäsenvaltiolla on väkilukuun suhteutettu määrä 
edustajia. Unionin kansalaisella on oikeus äänestää ja aset-
tua ehdokkaaksi joko kotimaassaan tai asuinmaassaan. 
Kaudella 2009–14 parlamentissa on 754 suorilla vaaleil-
la valittua jäsentä

20
, joista 13 on Suomesta

21
. Parlamentti 

toimii puolueittain ryhmittyneenä
22
. Suurin osa parlamen-

tin jäsenistä on liittynyt johonkin parlamentin poliittisista 
ryhmistä, vaikka niihin kuuluminen ei olekaan pakollista. 
Valtaosa parlamentin työstä tehdään valiokunnissa

23
, joista 

pysyviä on 20. Valiokunnat valmistelevat parlamentin täys-
istuntoon tulevat asiat. Komission jäsenet ja virkamiehet 
käyvät valiokuntien kokouksissa selvittämässä komission 
kantoja. Täysistunnossa asiat päätetään yleensä valiokun-
nan lausunnon pohjalta. Parlamentin roolia päätöksen-
teossa on vahvistettu huomattavasti ja se onkin nykyisin 
neuvoston kanssa tasa-arvoinen lainsäätäjä. 

Parlamentti päättää EU:n budjetin harkinnanvaraisista 
menoista ja osallistuu koko talousarvion käsittelyyn. Par-
lamentti osallistuu myös komission ja sen puheenjohta-
jan valintaan. Komission on vastattava parlamentin sille 
esittämiin kysymyksiin, esitettävä kantansa julkisissa täys-
istuntokeskusteluissa ja esitettävä parlamentille vuosittain 
yleiskertomus EU:n toiminnasta. Parlamentin suostumus 
vaaditaan lisäksi uusien jäsenmaiden hyväksymiseen unio-
niin. 

Euroopan unionin tuomioistuin (Court of Justice of the 
European Union) koostuu unionin tuomioistuimesta, uni-
onin yleisestä tuomioistuimesta ja erityistuomioistuimis-
ta. Tuomioistuimet ovat riippumattomia toimielimiä. Uni-
onin tuomioistuimessa ja unionin yleisessä tuomioistui-
messa on tuomari kaikista jäsenvaltioista. Unionin yleinen 
tuomioistuin ja erityistuomioistuimet toimivat ensimmäi-
senä oikeusasteena niiden toimivaltaan kuuluvien kan-
teiden

24
 osalta. Unionin yleinen tuomioistuin ratkaisee 

ensimmäisenä oikeusasteena muun muassa kumoamis-
kanteet, joita luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöt nos-
tavat unionin toimielinten päätöksiä vastaan. Euroopan 
unionin tuomioistuimen tehtävänä on käsitellä komissi-
on tai jäsenvaltion toista jäsenvaltiota vastaan nostamat 
kanteet. Nämä kanteet perustuvat siihen, että jäsenval-
tio ei ole noudattanut jäsenyysvelvoitteitaan. Lisäksi muut 
toimielimet ja jäsenvaltiot sekä sellaiset yksityiset oikeus-
henkilöt, joita asia koskee suoraan ja henkilökohtaisesti 
voivat valittaa tuomioistuimeen toimielinten päätöksistä. 
Tuomioistuimen tehtävänä on myös antaa ennakkoratkai-
suja unionin oikeuden tulkinnasta tai toimielinten antami-
en säädösten pätevyydestä ja tulkinnasta kansallisten tuo-
mioistuinten pyynnöstä.

25
 Ennakkoratkaisut sitovat jäsen-

valtion tuomioistuinta. 

Tilintarkastustuomioistuin (Court of Auditors) valvoo 
unionin varainkäyttöä ja talousarvion noudattamista. Sil-
lä on myös oikeus nostaa oikeuksiensa turvaamiseksi 
kumoamiskanteita unionin tuomioistuimessa. Talous- ja 
sosiaalikomitea (Economic and Social Committee) sekä 
alueiden komitea (Committee of the Regions) ovat 
pysyviä neuvoa-antavia elimiä, joissa kummassakin on 
344 jäsentä (9 suomalaista). Talous- ja sosiaalikomitean 
jäsenet edustavat elinkeinoelämää ja työmarkkinajärjes-
töjä. Alueiden komitea muodostuu lähinnä maakuntien 
ja suurimpien kaupunkien edustajista. Euroopan inves-
tointipankki (European Investment Bank) myöntää pit-
käaikaista rahoitusta unionin tavoitteiden mukaisiin inves-

18 Neuvoston komissiolle siirtämä toimivalta neuvoston antamien sääntöjen täytäntöönpanoon (ks. luku 2.7).
19 Members of Parliament: MEP.
20 Lissabonin sopimuksen nojalla parlamenttiedustajien maksimipaikkamäärä on jatkossa 751. Väliaikaisesti parlamenttiedustajien määrä on parlamentin 
vuonna 2009 alkaneella istuntokaudella kuitenkin 754. Tarkempia tietoja parlamentin jäsenten määrästä löytyy osoitteista  
http://www.europarl.europa.eu/parliament/archive/elections2009/fi/index_fi.html ja  
http://www.eurooppatiedotus.fi/public/download.aspx?ID=41843&GUID={714D9371-FD60-4DCD-96BE-8DDF1335DA4A}. 
21 Euroopan parlamentin jäsenten yhteystietoja, ks. luku 4 sekä liite 2 Euroopan parlamentin suomalaiset jäsenet 2009–2014.
22 Parlamenttiryhmiä on kahdeksan. Ympäristöpoliittisesti suuntautuneiden ryhmä on Vihreät/Euroopan vapaa allianssi. 
23 ENVI = Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta.
24 Unionioikeudessa oikeudenkäynti pannaan vireille kanteella (Action).
25 Asian käsittelystä tuomioistuimessa säädetään Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännössä.

http://www.europarl.europa.eu/parliament/archive/elections2009/fi/index_fi.html
http://www.eurooppatiedotus.fi/public/download.aspx?ID=41843&GUID={714D9371-FD60-4DCD-96BE-8DDF1335DA4A}
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tointiprojekteihin ja myös EU-alueen ulkopuolelle, lähinnä 
EU-hakijamaihin. Se tukee Euroopan yhdentymistä, tasa-
painoista kehitystä sekä jäsenvaltioiden taloudellista ja 
sosiaalista yhtenäisyyttä.

26

 

2.3 EU:n ympäristöpolitiikka

Euroopan unionin toiminnasta tehty sopimus määrit-
telee perustan unionin toimille ympäristöasioissa. Sen 
mukaan ympäristönsuojelua koskevat vaatimukset tulee 
ottaa huomioon läpäisyperiaatteella unionin politiikan ja 
toiminnan määrittelyssä ja toteuttamisessa erityisesti kes-
tävän kehityksen edistämiseksi. Ympäristöasioiden tavoit-
teista ja periaatteista sekä ympäristöasioita koskevista 
päätöksentekomenettelyistä säädetään tarkemmin sopi-
muksen ympäristöä koskevassa osassa

27
. Ympäristön säi-

lyttäminen ja sen tilan parantaminen tulee ottaa huomi-
oon myös unionin energiapolitiikassa. Energiapolitiikalla 
pyritäänkin muun muassa edistämään energiatehokkuut-
ta ja energiansäästöä sekä uusiin ja uusiutuviin energia-
lähteisiin perustuvien energiamuotojen kehittämistä

28
. 

Ympäristöasioita käsitellään siis useilla eri politiikkaloh-
koilla ja komission osastoilla

29
. 

Euroopan unionin toiminta ympäristöasioissa on alusta 
alkaen perustunut usean vuoden pituisiin ympäristöohjel-
miin. Ne antavat suuntaviivat aihekohtaisille strategioille

30
 

ja unionin ympäristölainsäädäntötyölle. Ympäristöohjel-
miin ja strategioihin tutustuminen onkin ennakoinnin ja 
ympäristölainsäädännön muutoksiin varautumisen kan-
nalta hyvin tärkeää. 

EU:n ensimmäinen ympäristöohjelma laadittiin vuosiksi 
1973–1976. Se kohdistui eri alojen ympäristöongelmiin. 
Kestävän kehityksen periaate otettiin yhdeksi Euroopan 
yhteisön päämääristä Amsterdamin sopimuksella ja vii-
dennen ympäristöä koskevan toimintaohjelman nimek-
si annettiin Kohti kestävää kehitystä. Toimintaohjelman 
tavoitteena oli tehokkuus ja siinä määriteltiin yhteinen 
ympäristöstrategia vuosille 1992–2000. 

EU:n tämänhetkinen ympäristöpolitiikka perustuu toimin-
taohjelmaan Ympäristö 2010: Tulevaisuutemme valin-
ta, joka kattaa ajanjakson 2002–2012. Tässä EU:n kuu-
dennessa ympäristöohjelmassa määritellään ne peruspe-
riaatteet, joiden mukaan ympäristöpolitiikkaa tulee luo-

da. Näitä periaatteita ovat: saastuttaja maksaa -periaate, 
ennalta varautumisen ja ennaltaehkäisyn -periaate sekä 
periaate siitä, että ympäristövahingot korjataan niiden 
lähteillä. Ympäristöohjelma sisältää neljä painopistealu-
etta (ilmastonmuutos, luonto ja biologinen monimuo-
toisuus, ympäristö ja terveys sekä luonnonvarojen käyt-
tö ja jätehuolto) ja seitsemän aihekohtaista strategiaa

31
. 

Lisäksi ohjelma sisältää yleisiä ympäristöpoliittisia linja-
uksia. Aihekohtaisten strategioiden kantava ajatus on 
syventää teema-alueittain ympäristöpolitiikan integroin-
tia muihin politiikka-alueisiin. Ohjelma edistää ympäristö-
näkökulman sisällyttämistä kaikkeen unionin politiikkaan. 
Ohjelmassa määritetään ympäristöä koskevat tärkeimmät 
tavoitteet vuoteen 2010 saakka ja asetetaan aikataulut 
niiden saavuttamiseksi. Toimintaohjelmien lisäksi Euroo-
pan unionin ympäristölainsäädännön seuraamisen ja sen 
muutoksiin varautumisen kannalta tärkeitä ovat esimer-
kiksi unionin toimielinten julkaisemat yleiset monivuotiset 
strategiset tavoitteet, toimintasuunnitelmat sekä vuosit-
taiset toimintaohjelmat ja -strategiat. 

32
 

Euroopan unioni on luonut kattavan ympäristönsuoje-
lujärjestelmänsä toimintaohjelmien ja ympäristönormien 
asettamisesta kolmenkymmenen vuoden ajalta saatujen 
kokemustensa pohjalta. EU:n yhteisillä säännöillä varmis-
tetaan, että suojelun taso on jokseenkin sama koko EU:n 
alueella. Unionin ympäristöpolitiikassa pyritään kuitenkin 
ottamaan paikalliset olosuhteet huomioon ja politiikkaa 
myös tarkistetaan jatkuvasti. (Yleiskatsaus Euroopan uni-
onin toimintaan – Ympäristö) 

EU:n strategioissa toistuvat usein lainsäädännön yksinker-
taistaminen ja tehostaminen. Ympäristölainsäädännön 
toimeenpano on jäsenmaissa keskimäärin heikolla tasol-
la. Toimeenpanon tehostaminen onkin yksi keskeisimpiä 
ympäristöpolitiikan instrumentteja. 

Komissio otti kesäkuussa 2002 käyttöön kaikkia sen 
ehdotuksia ja lainsäädäntöä koskevan vaikutusten arvi-
oinnin. Tarkoituksena on ollut selvittää etukäteen unionin 
toimien vaikutuksia ja luoda näin parempaa yhtenäisyyttä 
politiikan eri sektoreiden välille. Vuoteen 2009 mennessä 
vaikutusten arviointeja oli tehty yli 450. EU:ssa kehitetään 
jatkossakin pitkän aikavälin ympäristöhyötyjen arviointia. 
(Sairinen ym. 2005, s. 17-32; Impact Assessment – Euroo-
pan komissio)

26 Lisätietoa toimielimistä – Euroopan unionin portaali, http://europa.eu/index_fi.htm.
27 Sopimus Euroopan unionin toiminnasta, XX osasto, Ympäristö, 191-193 artiklat.
28 Sopimus Euroopan unionin toiminnasta, XXI osasto, Energia, artikla 194.
29 Ks. luku 2.2 ympäristöasioissa keskeiset komission pääosastot.
30 Unioni julkaisee aihekohtaisia strategioita (Thematic Strategies), joissa tarkastellaan vaihtoehtoja ja välineitä laajojen ja moniulotteisten kysymysten käsitte-
lyyn, ja ehdotetaan tarpeellisia toimia, joihin parlamentti ja neuvosto osallistuvat tarvittaessa.
31 Maaperän suojelu, meriympäristön suojelu, torjunta-aineiden kestävä käyttö, ilmansaasteet, kaupunkiympäristö, luonnonvarojen kestävä käyttö sekä jätteiden 
synnyn ehkäisy ja kierrätys.
32 Toimintaohjelmiin ja strategioihin voi tutustua toimielinten verkkosivuilla tai niitä voi tiedustella komission ja parlamentin kansallisista edustustoista tai 
tiedotustoimistoista.

http://europa.eu/index_fi.htm
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2.4 Unionin lainsäädäntövälineet

EU:n lainsäädäntövälineiden avulla unionin toimielimet 
voivat vaikuttaa kansallisiin oikeusjärjestyksiin vaihtele-
vissa määrin.  Neuvoston, parlamentin ja komission käy-
tössä olevat lainsäädäntövälineet ovat EU:n toiminnasta 
tehdyn sopimuksen mukaisesti asetus, direktiivi, päätös, 
suositus ja lausunto. Näiden lisäksi toimielimillä on käy-
tettävissään useita muita keinoja, joilla ne voivat vaikut-
taa unionin oikeusjärjestykseen. Näistä tärkeimpiä ovat 
päätöslauselmat, julistukset, toimintaohjelmat ja komissi-
on tiedonannot.

33

Asetus (Regulation) on direktiivin ohella unionin tärkein 
lainsäädännön väline. Asetus sitoo sellaisenaan kaikkia 
jäsenvaltioita. Asetukset astuvat voimaan kaikissa jäsen-
valtioissa samanaikaisesti ja niitä sovelletaan yhdenmukai-
sesti. Asetuksilla luodaan yhtenäistä lainsäädäntöä Euroo-
pan unionin alueella. Jäsenvaltio ei voi päättää soveltaa 
vain osaa asetuksen säännöksistä eikä se voi kieltäytyä 
asetusten säännösten soveltamisesta kansalliseen oikeu-
teen tai käytäntöihin vedoten. 

Direktiivi (Directive) sitoo jäsenvaltioita asetettujen tavoit-
teiden osalta, mutta jäsenvaltiot voivat itse valita keinot, 
joilla tavoitteet toteutetaan kansallisessa oikeusjärjestyk-
sessä. Direktiivin säännökset eivät siten automaattises-
ti korvaa kansallisia säädöksiä, vaan ne velvoittavat kun-
kin jäsenvaltion muuttamaan kansallista lainsäädäntöään 
niiden mukaiseksi tietyn määräajan kuluessa. Direktiivejä 
käytetään silloin, kun halutaan lähentää jäsenvaltioiden 
lainsäädäntöä, muttei nähdä tarpeelliseksi sen täydellistä 
yhtenäistämistä.

Päätös (Decision) velvoittaa kaikilta osiltaan niitä, joille se 
on osoitettu. Päätöksiä voidaan osoittaa jäsenvaltioiden 
hallituksille, yrityksille, järjestöille tai kansalaisille. Yleen-
sä niillä täydennetään asetuksia ja direktiivejä. Päätös on 
väline, jonka avulla unionin toimielimet sääntelevät yksit-
täistapauksia sitovasti. Siinä on yksilöitävä se kohderyh-
mä, jota se yksinomaan sitoo. Toisin kuin direktiivi, pää-
tös on kaikilta osiltaan velvoittava. Päätöksiä sovelletaan 
sellaisenaan. 

Suositus (Recommendation) ja lausunto (Opinion) mää-
ritellään EU:n perussopimuksissa ei-sitoviksi lainsäädäntö-
välineiksi. Suosituksessa toimielin voi kehottaa vastaan-

ottajaa toimimaan tietyllä tavalla. Lausunnossa toimieli-
met taas arvioivat tilanteita ja tapahtumia unionissa tai 
jäsenvaltiossa. Suositukset ja lausunnot eivät velvoita vas-
taanottajia oikeudellisesti, mutta niillä on unionissa vahva 
poliittinen ja moraalinen merkitys. 

Päätöslauselmalla (Resolution) ilmaistaan unionis-
sa ja sen ulkopuolella toteutettavia konkreettisia tehtä-
viä ja yhteisiä käsityksiä ja aikomuksia, jotka koskevat 
koko yhdentymisprosessin kehittämistä. Päätöslauselmi-
en avulla pyritään takaamaan unionin ja jäsenvaltioiden 
päätöksenteon yhteneväisyyden vähimmäistaso. Päätös-
lauselmia voivat antaa Eurooppa-neuvosto, neuvosto ja 
parlamentti. Julistus (Declaration) voi koskea unionin 
kehittämistä tulevaisuudessa, jolloin sillä on lähes sama 
merkitys kuin päätöslauselmalla. Julistus voi myös kos-
kea neuvoston jäsenten käsitystä tehtyjen neuvoston 
päätösten tulkinnasta. Tällaiset julistukset kuuluvat neu-
voston vakiintuneeseen käytäntöön ja ovat välttämätön 
keino sovitteluratkaisujen

34
 saavuttamiseksi neuvostossa. 

Toimintaohjelman (Action Programme) avulla konkreti-
soidaan unionin perussopimuksissa tarkoitettuja lainsää-
däntöohjelmia ja yleistä tavoitteenasettelua. Neuvosto ja 
komissio laativat toimintaohjelmia joko omasta aloittees-
taan tai Eurooppa-neuvoston ehdotuksesta. Komissio voi 
lisäksi antaa tiedonantoja (Communication), joista mer-
kittävimmät liittyvät lainsäädännön tai tuomioistuimen 
oikeuskäytännön tulkitsemiseen. Tiedonannot ilmentävät 
siis komission käsitystä unionin oikeuden sisällöstä.

Edellä mainittujen lisäksi unionin lainsäädäntöprosessissa 
syntyy myös valmisteluasiakirjoja. Laajakantoisissa hank-
keissa komissio laatii selvityksiä (vihreät ja valkoiset kir-
jat

35
) ja niiden perusteella asiasta tehdään ensin suunni-

telma. Vihreän kirjan avulla komissio esittelee tulevien 
hankkeiden suuntaviivoja. Valkoiset kirjat ovat laajempia 
ja yksityiskohtaisempia kuin vihreät kirjat: niissä esitellään 
toimenpide-ehdotukset hankkeen toteuttamiseksi. (Bor-
chardt 2000, s. 65-72; Erkkilä ja Tiilikainen 2004) 

2.5 Sitovien yleisten säädösten 
päätöksentekomenettelyt

Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä sopimuksessa 
määrätään asiakohtaisesti siitä, millaisen päätöksenteko-
menettelyn mukaisesti säädös neuvostossa ja parlamen-

33 Julkaistut asiakirjat kuten unionin lainsäädäntö, ehdotukset, tiedonannot, kertomukset, vihreät kirjat ja valkoiset kirjat, asiakirjarekisterit, audiovisuaaliset 
asiakirjat sekä luettelo yhteisön toimielinten sivustoissa olevista esitteistä ja julkaisuista ovat saatavilla osoitteessa  
http://europa.eu/documentation/official-docs/index_fi.htm. 
34 Sovittelumenettelyä käsitellään tarkemmin luvussa 2.6.2.
35 Valkoiset kirjat ovat saatavilla osoitteessa http://europa.eu/documentation/official-docs/white-papers/index_fi.htm ja vihreät kirjat osoitteessa  
http://europa.eu/documentation/official-docs/green-papers/index_fi.htm. 

http://europa.eu/documentation/official-docs/index_fi.htm
http://europa.eu/documentation/official-docs/white-papers/index_fi.htm
http://europa.eu/documentation/official-docs/green-papers/index_fi.htm
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tissa hyväksytään. Päätöksentekomenettelyt ovat yksin-
kertaistuneet ja tavallisesta lainsäätämisjärjestyksestä eli 
yhteispäätösmenettelystä on tullut pääsääntö sitovia sää-
döksiä annettaessa (asetukset, direktiivit ja päätökset). 
Alkuperäisen Rooman sopimuksen (1957) mukaan lain-
säädäntövalta kuului lähes yksinomaan neuvostolle. Sen 
sijaan parlamentin mahdollisuudet osallistua päätöksen-
tekoon rajoittuivat oikeuteen tulla kuulluksi. Parlamen-
tin asemaa unionin päätöksentekoprosesseissa on kuiten-
kin parannettu jatkuvasti, ensin neuvoston ja parlamen-
tin välisellä yhteistoiminnalla, vuonna 1993 Maastrichtin 
sopimuksella käyttöön otetulla yhteispäätösmenettelyl-
lä ja 1.12.2009 voimaan tulleella Lissabonin sopimuksel-
la

36
, joka laajensi menettelyn koskemaan entistä useam-

pia aloja. Yhteispäätösmenettelyä sovelletaan lähes aina 
tapauksiin, joissa käsitellään ympäristöasioita.

37

Ympäristöasioita koskevien säädösten antaminen perus-
tuu EU:n toiminnasta tehtyyn sopimukseen. Sopimuk-
sen mukaan unionilla on jäsenvaltioiden kanssa jaettu 
toimivalta muun muassa ympäristöä ja energiaa koske-
vissa asioissa. Ympäristöä koskevat säädökset perustu-
vat EU:n toiminnasta tehdyn sopimuksen artiklaan 192

38
, 

jonka mukaan Euroopan parlamentti ja neuvosto päät-
tävät toimista unionin ympäristötavoitteiden toteuttami-

seksi yhdessä tavallista lainsäätämisjärjestystä noudatta-
en. Neuvosto vahvistaa kuitenkin erityisessä lainsäätämis-
järjestyksessä yksimielisesti säännökset, jotka ovat vero-
tuksellisia. Samoin se vahvistaa toimenpiteet, jotka vai-
kuttavat kaavoitukseen, vesivarojen määrän hallintaan tai 
jotka koskevat suoraan tai välillisesti vesivarojen saata-
vuutta tai vaikuttavat maankäyttöön (jätehuoltoa lukuun 
ottamatta). Neuvosto vahvistaa myös toimenpiteet, jot-
ka vaikuttavat merkittävästi jäsenvaltion tekemään valin-
taan eri energianlähteiden välillä ja jäsenvaltion energia-
huollon yleiseen rakenteeseen. EU:n ympäristötavoitteiksi 
on sopimuksessa määritelty: ympäristön laadun säilyttä-
minen, suojelu ja parantaminen; ihmisten terveyden suo-
jelu, luonnonvarojen harkittu ja järkevä käyttö sekä kan-
sainvälisellä tasolla alueellisia tai maailmanlaajuisia ympä-
ristöongelmia ehkäisevien toimenpiteiden edistäminen ja 
erityisesti ilmastonmuutoksen torjuminen.

Tavallinen lainsäätämisjärjestys eli yhteispäätösme-
nettely

39
 (Ordinary Legislative Procedure, Co-Decision 

Procedure), josta on tullut EU:n pääasiallinen päätöksen-
tekomenettely annettaessa sitovia yleisiä säädöksiä, astui 
voimaan vuonna 1993 Maastrichtin sopimuksella. Sii-
nä neuvosto ja parlamentti ovat tasavertaisia. Menettely 
koostuu neljästä vaiheesta: ensimmäinen käsittely

40
, toi-

Komissio

säädösehdotus

parlamentti neuvostoEhdotuksen käsittely
ja yhteispäätös

Kuva 4. EU:n säädösvalmistelun ja päätöksenteon osapuolet yhteispäätösmenettelyssä

36 Maastrichtin sopimus allekirjoitettiin 7.2.1992, ja se tuli voimaan 1.11.1993. Lissabonin sopimus allekirjoitettiin 13.12.2007. 
37 Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle KOM(2009)665, Lissabonin sopimuksen voimaantulon vaikutukset käynnissä oleviin toimielinten 
päätöksentekomenettelyihin http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0665:FIN:FI:PDF.
38 Ennen Lissabonin sopimusta annetut säädökset perustuvat artiklaan 175.
39 Yhteispäätösmenettelyä käsitellään tarkemmin luvussa 2.6.2. Katso kuva 4.
40 Usein käsittelyn sijaan käytetään sanaa lukeminen (reading).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0665:FIN:FI:PDF
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nen käsittely ja kolmas käsittely sekä sitä edeltävä sovit-
telu. Jos neuvosto ja parlamentti pääsevät yleiseen sopi-
mukseen (saavuttavat riittävän yksimielisyyden), voidaan 
menettely saattaa päätökseen minkä tahansa kolmen 
käsittelyn aikana. (Euroopan parlamentti 2009b, s. 6-7) 

Erityiset lainsäädäntämenettelyt (Special Legislati-
ve Procedures). Näitä menettelyjä noudatetaan perus-
sopimuksissa määritellyissä erityistapauksissa. Erityises-
sä lainsäätämisjärjestyksessä joko Euroopan parlamentti 
hyväksyy asetuksen, direktiivin tai päätöksen neuvoston 
osallistuessa menettelyyn tai neuvosto hyväksyy tällaisen 
säädöksen Euroopan parlamentin osallistuessa menette-
lyyn. Erityisiä lainsäätämisjärjestyksiä sovelletaan etenkin 
oikeus- ja sisäasioihin, talousarvioon ja verotukseen sekä 
joidenkin politiikkojen yksittäisiä näkökohtia koskeviin asi-
oihin kuten luonteeltaan verotuksellisiin ympäristönsuoje-
lutoimiin tai teknologian tutkimus- ja kehitysohjelmiin. 
Lissabonin sopimuksen myötä poistuivat aiemmat kuule-
mis-, yhteistoiminta- ja hyväksymismenettelyt. 

2.6 Tavallinen lainsäätämisjärjestys 
eli yhteispäätösmenettely

2.6.1 Valmisteluvaihe – miten komission ehdotus 
syntyy 
Yhteispäätösmenettely alkaa, kun komissio laatii ehdo-
tuksen säädökseksi

41
. Komission säädösvalmistelu voi 

alkaa komission oman aloitteen lisäksi myös neuvoston ja 
parlamentin pyynnöstä tai kansalaisaloitteen

42
 perusteel-

la. Valmistelun pohjana on komission vuosittainen yleen-
sä alkuvuodesta julkaistava työohjelma

43
, jossa luetel-

laan kaikki valmisteltavana olevat säädöshankkeet. Ilman 
komission ehdotusta päätöksentekomenettelyt eivät voi 
koskaan käynnistyä. Komission on kuitenkin toimittava 
unionin edun mukaisesti ja ehdotuksen pitää aina perus-
tua johonkin EU:n perussopimuksen artiklaan. Ympäris-
töä koskevat Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopi-
muksen artiklat ovat 191–193

44
.  

Komission ehdotus
45
 syntyy aina laajan neuvotteluproses-

sin tuloksena ja perustuu useiden eri menetelmien tulok-
siin, esimerkiksi vaikutusarviointeihin ja asiantuntijara-
portteihin, tutkimuslaitosten tuottamaan tietoon, kan-
sallisten asiantuntijoiden ja kansainvälisten organisaatioi-

den kanssa käytäviin neuvotteluihin sekä komission vihrei-
siin kirjoihin (tulevien hankkeiden suuntaviivat) ja valkoi-
siin kirjoihin (toimenpide-ehdotukset). Neuvotteluproses-
si käynnistetään myös komission eri osastojen välille niin 
sanottuna sisäisenä konsultointina

46
, jolloin varmistetaan 

kyseessä olevan säädösehdotuksen kannalta tärkeimpien 
näkökantojen huomioon ottaminen. (Codecision – Euroo-
pan komissio) 

Toimeksiannon säädösvalmisteluun antaa komission osas-
ton tai pääosaston päällikkö, alasta vastaava komissaa-
ri tai komission yleisistunto. Ehdotuksista vastaa asian-
omainen komission pääosasto (ympäristöasioissa ympä-
ristöasioiden pääosasto), jossa lainsäädännön valmistelu 
tapahtuu virkamiestyönä. Laajavaikutteisten hankkeiden 
osalta tehdään komission laatimiin selvityksiin perustu-
va suunnitelma, jonka perusteella komission virkamiehet 
laativat ensimmäisen luonnoksen säädökseksi. Luonnok-
sessa määritellään toteutettavien toimenpiteiden sisältö ja 
muoto yksityiskohtaisesti ja siitä kuullaan jäsenvaltioiden 
asiantuntijoita, kuten virkamiehiä, elinkeinoelämän edus-
tajia ja tutkijoita.

47
 Kuulemisen jälkeen laaditaan toinen, 

tarkistettu luonnos, joka lähetetään lausunnolle unionin 
ja jäsenvaltioiden etujärjestöihin. Tämän lisäksi etujärjes-
töjen edustajille järjestetään usein kuulemistilaisuuksia. 

Etujärjestöjen kuulemistilaisuuksien jälkeen säädösesitys 
viimeistellään ja yleensä sen lopullinen muoto päätetään 
komission jäsenten kokouksessa

48
. Ehdotuksen hyväksy-

miseen komissiossa tarvitaan yksinkertainen enemmis-
tö.

49
 Ennen neuvoston käsittelyvaiheen alkua ehdotuksis-

ta pyydetään vielä lausunnot unionin neuvoa-antavilta eli-
miltä (Euroopan talous- ja sosiaalikomitea, alueiden komi-
tea). Komissiolla on mahdollisuus peruuttaa aloitteensa 
ja vetää ehdotuksensa pois milloin tahansa yhteispäätös-
menettelyn aikana. Komission ehdotus julkaistaan aina 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä (EUVL). (Borchardt 
2000, s. 45-75; Eerola ym. 2003, s. 36-68.) 

Kun säädösehdotus on hyväksytty komissiossa, se antaa 
virallisen ehdotuksen sekä neuvostolle että Euroopan 
parlamentille. Ehdotus annetaan tiedoksi myös kansalli-
sille parlamenteille, joilla on mahdollisuus vastustaa ehdo-
tusta, jos sen katsotaan ylittävän EU:n toimivallan. EU:n 
perussopimuksessa määrätään asiakohtaisesti siitä, millai-
sen päätöksentekomenettelyn mukaisesti säädös hyväk-

41 Ks. kuva 5. 
42 Kansalaisaloitteeseen tarvitaan miljoona unionin kansalaista merkittävästä määrästä jäsenvaltioita.
43 Komission työohjelma on saatavilla osoitteessa http://ec.europa.eu/atwork/programmes/index_fi.htm.
44 Vastaavat Lissabonin sopimuksen artikloja 174–176. 
45 Komission uudet ehdotukset, ehdotusluettelo ja luettelo saatavilla olevista ehdotuksista löytyvät osoitteesta http://eur-lex.europa.eu/fi/prep/index.htm  
(Valmistelevat asiakirjat).
46 Sisäisestä konsultoinnista käytetään usein englanninkielistä termiä Interservice Consultation.
47 Käynnissä olevat kuulemismenettelyt löytyvät osoitteesta http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_fi.htm.
48 Komission puheenjohtaja kutsuu komission jäsenten kokouksen koolle. Jäsenet kokoontuvat yleensä kerran viikossa ja aina tarvittaessa. Komissio on päätös-
valtainen, kun sen jäsenistä yli puolet on paikalla. Jos komission jäsen ei pääse kokoukseen, jäsenen kabinettipäällikkö toimii hänen sijaisenaan. 
49 Annettujen äänten enemmistö.

http://ec.europa.eu/atwork/programmes/index_fi.htm
http://eur-lex.europa.eu/fi/prep/index.htm
http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_fi.htm
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tausta
 •	 Vihreät	kirjat
	 •	 Valkoiset	kirjat
	 •	 Tiedonannot
	 •	 Raportit	jne...

sisäinen
“interservice”
konsultaatio

DG-valmistelu1)

 •	 Kuulemiset
	 •	 Konsultaatiot
	 •	 Virkamiehet

Kollegio
 •	 Komissaarien	kabinetit
	 •	 27	komissaaria

Lakiesitys

Kuva 5. Komission lakiesityksen syntyminen (Lähde: Elinkeinoelämän keskusliitto, 2009)

1) Directorate General (DG) = Pääosasto

50 Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals (REACH): Kemikaalien rekisteröinti, arviointi ja lupamenettely. REACH-asetus (1907/2006) tuli 
voimaan 1.6.2007. Asetuksen velvoitteet tulevat voimaan vaiheittain viimeistään 2017 vuoden loppuun mennessä. 

Komissio julkaisi helmikuussa 2001 tulevaa kemikaa-
lipolitiikkaa koskevasta strategiasta valkoisen kirjan, 
joka perustuu kemikaalien turvallisen käytön sään-
telyä koskevan nykyisen EU-järjestelmän uudelleen 
tarkasteluun. Valkoisen kirjan julkaisemisen jälkeen 
uudistuksen tarpeesta oltiin laajasti yksimielisiä (neu-
vosto, parlamentti, teollisuus, ympäristöjärjestöt ja 
kuluttajajärjestöt). Komissio käynnisti kuulemisme-
nettelyn Internetissä 15.5.-10.7.2003. Vastaajat sai-
vat mahdollisuuden antaa vastauksensa online-kysy-
myslomakkeilla, sähköpostilla, faksilla ja kirjeinä. 
Kaikki vastaukset julkaistiin Internetissä. Vastauksia 
saatiin yli 6 000 ja niistä 42 % tuli teollisuusyrityk-
siltä tai -järjestöiltä. Lisäksi jäsenvaltioiden hallitusten 
ja viranomaisten edustajat, liittymistä valmistelevien 
maiden viranomaisten edustajat, kolmansien maiden 

hallitusten ja viranomaisten edustajat ja kansainvä-
listen organisaatioiden edustajat lähettivät kannan-
ottoja. Noin puolet kannanotoista saatiin yksittäi-
siltä henkilöiltä. Lisäksi komissiolle toimitettiin kaksi 
suurta adressia. Ehdotettavan järjestelmän todennä-
köisten vaikutusten arviointia varten tehtiin erityis-
selvityksiä ja erillinen toteutettavuustutkimus. Ehdo-
tuksen muotoutuessa sen vaikutuksia tarkasteltiin ja 
sidosryhmiä otettiin mukaan arviointityöhön. Valkoi-
sen kirjan julkaisemisen jälkeen komissio kuuli asian-
tuntijoita konferensseissa, sidosryhmien työryhmissä 
ja komission yksiköiden ja sidosryhmien kahdenväli-
sissä yhteydenotoissa. Komissio kutsui lisäksi koolle 
kahdeksan teknistä työryhmää. Alan asiantuntijoita 
kuultiin koko ehdotuksen laatimisvaiheen ajan.

Valkoisen kirjan  
valmistelu 

Valkoinen kirja 
kemikaali-
politiikasta

neuvoston 
päätelmät

Komission  
luonnos
DG EnV1)

DG Entr2)

internet- 
kuuleminen

muutettu  
ehdotusparlamentin  

lausunto

Komission  
virallinen ehdotus

10/2003

sidosryhmien  
kuuleminen  

2.4.2001

sisäinen  
konsultointi  
komissiossa

sisäinen  
konsultointi  
komissiossa

Esimerkki 1. Komission ehdotus REACH50-asetukseksi  (Lähde: Pyötsiä 2004, s. 42, 49-54)

1999 - 2/2001 2/2001 4/2001 - 11/2001 4/2003 5-7/2003 9/2003

1) Ympäristöasioiden pääosasto
2) Yritystoiminnan ja teollisuuden pääosasto
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sytään. Säädösehdotuksen käsittelyn etenemistä voi seu-
rata esimerkiksi parlamentin OEIL-tietokannasta

51
 tai 

komission PreLex-tietokannasta
52
. 

2.6.2 Yhteispäätösmenettelyn eteneminen53

Komission säädösehdotus lähetetään neuvostolle, Euroo-
pan parlamentille ja kansallisille parlamenteille sekä tar-
vittaessa lausuntoa varten talous- ja sosiaalikomitealle ja 
alueiden komitealle.

54
 Ensimmäisessä käsittelyssä par-

lamentti lähettää ehdotuksen asiasta vastaavan valiokun-
nan käsiteltäväksi. Myös muut valiokunnat, joiden toi-
mialaan asia kuuluu, voivat antaa asiasta lausuntonsa. 
Parlamentti käsittelee ehdotusta ja lähettää esittelijän-
sä (raportoijan)

55
 valmisteleman ja vastaavan valiokun-

nan sekä täysistunnon hyväksymän kannan neuvostolle. 
Parlamentin kanta sisältää muutosehdotukset ja niiden 
perustelut. Parlamentille ei tässä vaiheessa aseteta aika-
rajaa kannan valmisteluun. Käytännössä tämä vaihe kes-
tää yleensä noin kahdeksan kuukautta, mutta se voi kes-
tää paljon kauemminkin riippuen ehdotuksen teknisistä ja 
poliittisista yksityiskohdista.

Neuvosto voi antaa säädöksen jo menettelyn tässä vai-
heessa, jos se hyväksyy kaikki parlamentin tekemät muu-
tosehdotukset tai jos parlamentti ei esitä muutoksia 
komission ehdotukseen. Neuvoston päätös parlamentin 
kannan kohtalosta perustuu jäsenvaltioiden asiantunti-
joista koostuvien työryhmien asiasta tekemään valmiste-
lutyöhön. Myös komissiolla on asiantuntijarooli työryh-
missä. Näiden työryhmien puheenjohtajuudesta vastaa 
aina EU:n sen hetkinen puheenjohtajavaltio

56
. Työryhmät 

raportoivat jäsenvaltioiden hallitusten pysyvien edustaji-
en komitealle (Coreper I tai II), joka valmistelee jokaisen 
neuvoston päätöksen. Päätös hyväksytään ministerineu-
vostossa

57
. Jos neuvosto ei anna säädöstä menettelyn täs-

sä vaiheessa, käynnistetään yhteispäätösmenettelyn toi-
nen käsittelyvaihe. (Borchardt 2000, s. 80; Codecision – 
Euroopan komissio)

Toinen käsittely käynnistyy, kun neuvosto vahvis-
taa määräenemmistöllä yhteisen kannan, joka perustuu 
komission ehdotukseen, parlamentin kantaan ja komite-
oiden lausuntoihin sekä neuvoston omaan näkemykseen 
asiasta. Yhteinen kanta valmistellaan työryhmissä ja Core-
perissa. Yhteisen kannan hyväksymiseen ei ole asetettu 
aikarajaa, mutta yleensä tämä vaihe kestää noin 15 kuu-
kautta. Joidenkin poliittisesti arkojen aiheiden osalta neu-
vostossa on joskus kulunut useita vuosia yhteisen kan-
nan vahvistamiseen. Yhteinen kanta perusteluineen lähe-
tetään parlamentille toiseen käsittelyyn. Myös komissio 
lähettää parlamentille oman tiedonantonsa, jossa perus-
tellaan, miksi komissio on päättänyt tukea tai vastustaa 
yhteistä kantaa. Parlamentilla on kolme kuukautta aikaa 
käsitellä yhteistä kantaa. Määräaikaa voidaan pidentää 
yhdellä kuukaudella. Säädös voidaan antaa yhteisen kan-
nan mukaisesti, jos parlamentti hyväksyy sen yksinkertai-
sella enemmistöllä. Neuvoston ei siis tarvitse enää erik-
seen antaa säädöstä. Näin voidaan menetellä myös sil-
loin, kun parlamentti ei tee päätöstä yhteisestä kannasta 
määräajassa. (Borchardt 2000, s. 81; Codecision – Euroo-
pan komissio)

Jos parlamentti hylkää yhteisen kannan kokonaisuudes-
saan jäsentensä ehdottomalla enemmistöllä (Euroopan 
parlamentti 2009b, s. 17)

58
, lainsäädäntöprosessi päättyy 

tähän ja se voidaan avata uudestaan ainoastaan komis-
sion uudella ehdotuksella. Jos taas parlamentti ehdot-
taa jäsentensä ehdottomalla enemmistöllä tarkistuksia 
neuvoston yhteiseen kantaan, kuten käytännössä usein 
tapahtuu, sen muuttama teksti palautetaan neuvostolle ja 

51 OEIL-tietokanta: http://www.europarl.europa.eu/oeil/.
52 PreLex-tietokanta: http://ec.europa.eu/prelex/apcnet.cfm?CL=en.
53 Ks. komission yhteispäätösmenettelyprosessin vaiheita kuvaava kaavio löytyy osoitteesta http://ec.europa.eu/codecision/stepbystep/diagram_en.htm.
54 Ks. kuva 6.
55 Valiokunta nimittää keskuudestaan esittelijän (raportoija, raportööri), joka seuraa asiaa koko menettelyn ajan ja antaa asiasta suosituksia vastaavalle valio-
kunnalle ja koko parlamentille. Esittelijä on myös vastuussa valiokunnan lausuntoraportista. 
56 Ks. liite 3. Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajuus (EU-puheenjohtajuus) vuosina 2010–2020.
57 Ympäristöasioissa ympäristöministerit kokoontuvat ympäristöneuvostoon.
58 Ehdoton enemmistö vaatii vähintään 369 ääntä, riippumatta siitä, kuinka monta jäsentä äänestykseen on osallistunut.

Vuosina 2004–09 valtaosassa tapauksia, eli 72 %, 
yhteispäätösmenettely saatiin päätökseen jo ensimmäi-
sessä käsittelyssä, kun vastaava luku edellisellä vaalikau-
della oli vain 28 %. ENVI-valiokunnan osuus yhteispää-

tösmenettelyssä olleista asioista oli aikajaksolla 20 % eli 
91 kpl, joista ensimmäisessä käsittelyssä hyväksyttiin 63 
% ja sovitteluun päätyi 10 % (9 kpl).

Esimerkki 2. Tilastotietoa yhteispäätösmenettelystä  (Lähde: Euroopan parlamentti 2009a)

http://www.europarl.europa.eu/oeil/
http://ec.europa.eu/prelex/apcnet.cfm?CL=en
http://ec.europa.eu/codecision/stepbystep/diagram_en.htm
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Ensimmäinen käsittely Toinen käsittely

• Ei määräaikoja
• Asiasta vastaava valiokunta ja lausunnon antavat 

valiokunnat käsittelevät ehdotusta
• Väljät arviointiperusteet tarkistusten käsittelyyn 

ottamiseen
• Parlamentti tekee päätöksen komission ehdotuksen 

hyväksymisestä, hylkäämisestä tai tarkistamisesta 
yksinkertaisella enemmistöllä

•  Kolmen tai neljän kuukauden tiukat määräajat
• Yhteistä kantaa käsittelee ainoastaan asiasta vastaava 

valiokunta
• Tiukat arviointiperusteet tarkistusten käsittelyyn 

ottamiselle
•  Parlamentti hyväksyy yhteisen kannan yksinkertaisella 

enemmistöllä, mutta hylkää sen tai tarkistaa sitä 
ehdottomalla enemmistöllä

Taulukko 1. Keskeiset erot ensimmäisen ja toisen käsittelyn välillä parlamentin näkökulmasta  (Lähde: Euroopan parla-
mentti 2009b, 14 s.)

Jos yksimielisyyteen pääseminen säädöksestä näyttää 
mahdolliselta jo toisen käsittelyn aikana, voidaan muodos-
taa epävirallisia kontakteja ratkaisun löytämiseksi. Yleensä 
kokouksissa ovat mukana parlamentin esittelijä, neuvos-
ton vastuullisen työryhmän puheenjohtaja, edustaja neu-
voston pääsihteeristöstä ja komission edustajat. Tarkoituk-
sena on löytää sellainen muutosehdotusten kokonaisuus, 
joka on hyväksyttävissä sekä neuvostossa että parlamentis-
sa. Myös komission rooli on tärkeä. Jos se vastustaa parla-
mentin muutosehdotuksia, neuvosto joutuu hyväksymään 
muutokset yksimielisesti. Jos nämä kokoukset osoittautu-
vat hyödyllisiksi ja tehokkaiksi, jäsenvaltioiden pysyvien 
edustajien komitean (Coreper) puheenjohtaja lähettää kir-
jeen parlamentin asianomaisen valiokunnan puheenjoh-
tajalle. Kirjeessään neuvosto sitoutuu hyväksymään parla-

mentin muutokset, jos ne ovat yhdessä löydetyn kompro-
missiratkaisun mukaisia. Kompromissiratkaisun mukaiset 
muutokset käsitellään joko parlamentin valiokunnassa tai 
juuri ennen täysistuntoa. Parlamentin esittelijät allekirjoit-
tavat ne ryhmiensä puolesta. Parlamentin poliittiset ryh-
mät yhdistävät äänensä voidakseen hyväksyä muutoseh-
dotukset. Jos muutosehdotukset hyväksytään saavutetun 
kompromissituloksen mukaisesti, neuvosto vahvistaa sää-
döksen ja prosessi päättyy.

Esimerkki 3. Epävirallisia kontakteja kompromissiratkaisun aikaansaamiseksi (Lähde: Codecision – Euroopan komissio)

komissioon. Komissio esittää tässä vaiheessa mielipiteen-
sä tarkistuksista. Parlamentti voi pyytää myös neuvostolta 
kommentteja. Neuvoston on mahdollista hyväksyä parla-
mentin tekemät tarkistukset, mutta sen on hyväksyttävä 
kaikki ehdotetut tarkistukset, jotta säädös voidaan antaa. 
Neuvosto voi myös hyväksyä ne muutosehdotukset, joista 
komissio on antanut kielteisen lausunnon. Tällöin neuvos-
ton on kuitenkin hyväksyttävä ne yksimielisesti. Jos neu-
vosto hyväksyy kaikki tarkistukset, säädös annetaan tar-
kistetun yhteisen kannan muodossa. Neuvostolla on kol-
me kuukautta aikaa tehdä päätöksensä. Tätä määräaikaa 
voidaan pidentää kuukaudella. Toimivaltainen työryhmä 
valmistelee neuvoston kannan, joka esitetään Coreperille 
ja hyväksytään neuvostossa. (Borchardt 2000, s. 81)

Jos neuvosto ei hyväksy kaikkia parlamentin tekemiä muu-
tosehdotuksia, neuvoston puheenjohtaja kutsuu yhteis-
ymmärryksessä parlamentin puhemiehen kanssa koolle 
sovittelukomitean. Tähän sovittelukomiteaan kuulu-
vat neuvoston ja parlamentin valtuuskunnat, joista kum-
pikin koostuu 27 edustajasta. Sovittelukomiteaan kuu-
luu myös komission edustajana asiasta vastuussa oleva 
komissaari. Tavoitteena on löytää sovitteluratkaisu, joka 
saa taakseen tarvittavan enemmistön sekä neuvostossa 
että parlamentissa. Sovittelukomitea on kutsuttava kool-
le kuuden viikon kuluessa. Määräaikaa voidaan pidentää 
kahdella viikolla. Näiden korkeintaan kahdeksan viikon 
aikana komission, parlamentin ja neuvoston edustajien 
on määrä järjestää yhteisiä epävirallisia tapaamisia, joissa 
valmistellaan sovittelukomitean tulevaa työtä. Sovittelu-
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menettelyssä neuvotteluja käydään parlamentin ja neu-
voston toisessa käsittelyssä hyväksymien kantojen pohjal-
ta. Sekä parlamentin että neuvoston edustajat muodosta-
vat neuvottelevia ryhmiä, jotka raportoivat edustamalleen 
sovittelukomitean valtuuskunnalle. Sovittelukomitealla on 
kuusi viikkoa aikaa saavuttaa yhteisymmärrys säädöksen 
tekstistä. (Borchardt 2000, s. 81; Euroopan parlamentti 
2009b, s. 8)

Yleensä asiat pyritään ratkaisemaan jo sovittelukomitean 
ensimmäisen tapaamisen aikana, mutta joskus sovittelu-
komitean on tarpeen tavata useita kertoja, jotta päästään 
yhteisymmärrykseen yhteisestä tekstistä. Ennen varsinais-
ta sovittelukomitean kokousta valtuuskuntien puheenjoh-
tajat ja komission jäsen pitävät virallisen kokouksen, jos-
sa käydään läpi sovittelun pääkohtia ja tapoja, joilla ne 
käsitellään sovittelukomitean kokouksessa. Lisäksi kukin 
valtuuskunta kokoontuu valmistelukokouksiin. Tärkeissä 
lainsäädäntöhankkeissa sovittelukomitean kokousten jäl-
keen järjestetään lehdistötilaisuus. (Codecision – Euroo-
pan komissio)

Jos sovittelukomitea hyväksyy yhteisen säädösluonnok-
sen, neuvoston ja parlamentin on vahvistettava tulos ja 
hyväksyttävä säädös kuuden viikon kuluessa pidettäväs-
sä kolmannessa käsittelyssä. Tätä määräaikaa voidaan 
pidentää kahdella viikolla. Säädöksen hyväksymiseen 
vaaditaan parlamentissa ehdoton enemmistö annetuis-

ta äänistä ja neuvostossa määräenemmistö, ellei käytet-
tävä toimivaltaperuste edellytä yksimielistä päätöksente-
koa. Tullakseen voimaan säädös on julkaistava Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä kaikilla unionin virallisilla kie-
lillä

59
. Voimassa oleva EU-lainsäädäntö löytyy sähköisessä 

muodossa esimerkiksi EUR-Lex-palvelusta
60
, jossa on myös 

ehdotuksia ja tietoja valmistelun etenemisestä. Jos sovit-
telumenettely epäonnistuu, lainsäädäntöprosessi päät-
tyy siihen ja se voidaan käynnistää uudelleen ainoastaan 
komission esittämän uuden säädösehdotuksen perusteel-
la. Työaikadirektiivin käsittely keväällä 2009 oli ensim-
mäinen asia, josta ei päästy yhteisymmärrykseen sovit-
telumenettelyssä. Useimpiin sovitteluaineistoon kuuluvis-
ta asiakirjoista voi tutustua esimerkiksi sovittelukomiteaa 
koskevan parlamentin internet-sivuston

61
 kautta. Sivusto 

sisältää tietoa sovittelumenettelyistä sekä kaikki julkaistut 
sovittelumenettelyssä hyväksytyt säädökset kaikilla viral-
lisilla kielillä. (Borchardt 2000, s. 81; Eerola 2003, s. 74; 
Euroopan parlamentti 2009a, s. 17; Euroopan parlament-
ti 2009b, s. 16)

Yhteispäätösmenettelyn keskimääräinen kokonaiskes-
to on lyhentynyt vain hieman, vaikka yhä suurempi osa 
yhteispäätösmenettelyyn tulevista ehdotuksista on hyväk-
sytty jo ensimmäisessä käsittelyssä. Vuosina 1999–2004 
yhteispäätösmenettelyn kesto oli keskimäärin 22,0 kuu-
kautta ja vuosina 2004–2009 20,7 kuukautta. (Euroopan 
parlamentti 2009b, s. 41)

Esimerkki 4. Sovittelukomitean kokoonpano ja epäviralliset kokoukset  (Lähde: Codecision – Euroopan komissio)

Sovittelukomitean puheenjohtajina toimivat yhdessä 
parlamentin varapuhemies ja puheenjohtajuutta hoi-
tavan jäsenvaltion ministeri. Neuvoston valtuuskun-
taan kuuluvat neuvoston jäsenet tai heidän edustajan-
sa, yleensä jäsenvaltioiden edustajia Coreperin muodos-
sa. Neuvoston valtuuskunnan puheenjohtajana toimii 
ministeri, joka on vastuussa neuvostossa käsiteltävästä 
asiasta. Parlamentin valtuuskunta nimitetään erikseen 
jokaiseen sovittelukomiteaan. Parlamentin valtuuskunta 
muodostuu 27 parlamentin jäsenestä ja 27 varamiehes-
tä. Parlamentin kolme varapuhemiestä ovat sovitteluko-
mitean pysyviä jäseniä. He toimivat vuorotellen valtuus-
kunnan puheenjohtajina. Parlamentin poliittiset ryhmät 
nimeävät valtuuskunnan muut jäsenet, jotka yleensä 
ovat asiasta vastuullisen valiokunnan jäseniä. 

Yleensä neuvotteluja käydään neuvoston ja parlamen-

tin välillä epävirallisissa kokouksissa, joissa komissiolla 
on sovitteleva rooli, ja joihin osallistuu toimielinten val-
tuuskuntien jäseniä. Neuvotteluiden osallistujat rapor-
toivat edustamilleen valtuuskunnille ja kompromissirat-
kaisut esitetään valtuuskunnille hyväksyttäviksi. Jokaisen 
valtuuskunnan on hyväksyttävä ne omien sääntöjensä 
mukaan; enemmistöpäätös neuvoston valtuuskunnassa 
ja yksinkertainen enemmistö parlamentin valtuuskun-
nassa. 

Sovittelumenettelyn aikarajat ovat erittäin lyhyet. Käsi-
teltävät asiat ovat kuitenkin usein hyvin monimutkaisia 
ja koskevat useita sidosryhmiä. Tämän takia kontakte-
ja luodaan varhaisessa vaiheessa; yleensä jo ennen kuin 
neuvoston toinen käsittely saadaan virallisesti päätök-
seen, mutta jolloin on jo selvää, ettei neuvosto hyväksy 
kaikkia parlamentin muutosehdotuksia. 

59 Euroopan unionilla on 23 virallista kieltä ja työkieltä: Ne ovat bulgaria, englanti, espanja, hollanti, iiri, italia, kreikka, latvia, liettua, malta, portugali, puola, 
ranska, romania, ruotsi, saksa, slovakki, sloveeni, suomi, tanska, tšekki, unkari ja viro. Lisää tietoa osoitteesta:  
http://ec.europa.eu/education/languages/languages-of-europe/doc135_fi.htm.
60 http://eur-lex.europa.eu/fi/legis/latest/index.htm.
61 http://www.europarl.europa.eu/code/default_en.htm.

http://ec.europa.eu/education/languages/languages-of-europe/doc135_fi.htm
http://eur-lex.europa.eu/fi/legis/latest/index.htm
http://www.europarl.europa.eu/code/default_en.htm
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Kuva 6. Yhteispäätösmenettely  (Lähde: Borchardt (2000), s. 79 mukaillen) ks. myös liite 4: Säädösvalmistelun tapahtu-
mat EU:ssa ja toiminta Suomessa.

Euroopan parlamentti
(1. käsittely)

parlamentti ei tee tarkistuksia, tai neuvosto hyväksyy kaikki tarkistukset 
säädös hyväksytään

muussa tapauksessa

alueiden komitea

Yhteinen kanta

Ei yhteisymmärrystäYhteisymmärrys

Hyväksyy muutokset
ehdottomalla enemmistöllä

Hylkää ehdottomalla  
enemmistöllä

Hyväksyy tai 
ei käsittele

Yhteisen kannan vahvista-
minen määräenemmistöllä

Hyväksyy parlamentin 
tarjoukset

Ei hyväksy  
parlamentin 
tarjouksia

Hylkää
tarkistukset

Hyväksyy säädöksen 
määräenemmistöllä Hyväksyy vain  

yksimielisellä päätöksellä

sovitelukomitea  
kutsuttava koolle, 

määräaika 6 (+2) viikkoa.
sovittelukomitea, 

käsittelyn määräaika  
6 (+2) viikkoa

säädös jää 
hyväksymättä

neuvosto ja parlamentti  
vahvistavat lopputuloksen

(3. käsittely)

neuvosto

neuvosto Lainsäädäntöprosessi
päättyy

Euroopan parlamentti
(2. käsittely)

Lausunto

Ehdotukset

Komissio

Komissio

neuvosto

talous- ja  
sosiaalikomitea

Ei määräaikaa
(kestää yleensä 
n. 15 kk)

2. käsittely
Määräaika 
3 kk (+ 1 kk)

Määräaika 
3 kk (+ 1 kk)

3. käsittely
Määräaika 
6 (+ 2 viikkoa)

1. käsittely
Ei määräaikaa
(kestää yleensä 
n. 8 kk)



23

2.7 Säädösten täytäntöönpano ja 
muuttaminen

2.7.1 Komiteamenettely 
Vaikka neuvosto on toiminut unionin pääasiallisena lain-
säätäjänä jo vuodesta 1950, sille ei kuitenkaan ole kuu-
lunut lainsäädännön täytäntöönpanoa. Neuvosto ryh-
tyi jo 1960-luvulla siirtämään täytäntöönpanotoimivaltaa 
komissiolle

62
. Jäsenvaltiot pitivät tällöin aiheellisena perus-

taa menettely, jolla tätä siirrettyä täytäntöönpanovaltaa 
voitiin seurata. Tähän tarkoitukseen kehitettiin komitea-
menettely. Siinä täytäntöönpanovallan käyttöä seurataan 
jäsenvaltioiden edustajista koostuvissa komiteoissa. Komi-
teat myös avustavat komissiota neuvoston antamien sää-
dösten täytäntöönpanossa. Komiteoiden jäsenet eivät 
yleensä ole pysyviä. Jäsenvaltiot lähettävät niihin useim-
miten Brysselin pysyvän edustustonsa virkamiehiä tai asi-
asta vastuullisten ministeriöiden edustajia. Komiteat käsit-
televät erityisesti teollisuuteen, sosiaaliasioihin, maatalo-
uteen, ympäristöön, sisämarkkinoihin, tutkimukseen ja 
kehittämiseen, kuluttajasuojaan sekä elintarvikkeiden tur-
vallisuuteen liittyviä asioita. Menettelyä käytetään nykyisin 
koko unionin oikeuden alalla ja sen asema unionin oikeu-
den täytäntöönpanossa on hyvin merkittävä.

Komiteoiden toiminta vakinaistettiin vuoden 1987 komi-
tologiapäätöksellä. Päätöstä on uudistettu vuosina 1999 
ja 2006. Vuoden 1999 päätöksellä annettiin parlamentil-
le paremmat mahdollisuudet valvoa yhteispäätösmenet-
telyssä hyväksyttyjen säädösten täytäntöönpanoa. Täl-
lä päätöksellä myös parannettiin menettelyn avoimuutta 
lisäämällä komiteoiden asiakirjajulkisuutta ja asettamalla 
komissiolle laaja tiedotusvelvollisuus komiteoiden työstä. 
Vuonna 2006 päätöstä muutettiin lisäämällä uusi komi-
teatyyppi, valvonnan käsittävä sääntelymenettely. Täl-
lä päätöksellä lisättiin parlamentin ja neuvoston roolia 
yhteispäätösmenettelyssä. Lissabonin sopimus toi muu-
toksia komiteamenettelyyn

63
. Ennen Lissabonin sopimus-

ta voimaan tulleissa säädöksissä komiteamenettelyt säi-
lyvät kuitenkin ennallaan, kunnes säädöksiä muutetaan.

Komiteoiden työskentelyyn liittyvää aineistoa on komissi-
on ylläpitämässä komiteamenettelyrekisterissä

64
, josta löy-

tyvät muun muassa luettelo komiteamenettelykomiteois-
ta, komiteoiden työhön liittyviä asiakirjoja kuten komissi-
on ehdottamat täytäntöönpanotoimenpiteet, kokousten 
pöytäkirjat ja äänestystulokset sekä asiakirjat, jotka on 
toimitettu Euroopan parlamentille tiedoksi tai tarkaste-
lua varten.  

Ensimmäinen ja toinen käsittely Sovittelu ja kolmas käsittely

Päävastuussa on asian käsittelyyn osallistuva yksi tai  
useampi valiokunta.

Päävastuussa on parlamentin valtuuskunta sovittelu- 
komiteassa.

1. käsittely:
Ei määräaikoja

2. käsittely:
Parlamentti enintään 4 kk 
ja neuvosto enintään 4 kk 
lisää

Sovittelu ja 3. käsittely:
Enintään 24 viikkoa (3*8 viikkoa), joista enintään  
8 viikkoa on varattu sovitteluun

Mahdollista esittää tarkistuksia valiokunnassa ja täys-
istunnossa.

Tarkistukset eivät ole sallittuja: yksi äänestys yhteisen 
tekstin hyväksymisestä tai hylkäämisestä kokonaisuudes-
saan.

1. käsittely:
Parlamentti hyväksyy tar-
kistukset yksinkertaisella 
enemmistöllä

2. käsittely:
Parlamentti hyväksyy tarkis-
tukset ehdottomalla enem-
mistöllä (vähintään 369 
ääntä)

Parlamentti hyväksyy tai hylkää yhteisen tekstin yksinker-
taisella enemmistöllä yhdessä äänestyksessä

Taulukko 2. Keskeiset erot parlamentin ensimmäisen ja toisen käsittelyn ja sovittelun sisältävän kolmannen käsittelyn 
välillä (Lähde: Euroopan parlamentti 2009b, s. 17)

62 Neuvostolla on nykyisin oikeudellinen velvollisuus siirtää komissiolle toimivalta antamiensa säädösten täytäntöönpanoon. Neuvosto voi vain erityistapauksis-
sa, jotka täytyy perustella yksityiskohtaisesti, pidättää itselleen oikeuden välittömän täytäntöönpanovallan käyttämiseen.
63 Ks. sivu 21 Lissabonin sopimuksen tuomat muutokset komiteamenettelyyn.
64 Komiteamenettelyrekisteri: http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index_fi.htm.

http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index_fi.htm
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Komiteamenettely ennen Lissabonin sopimusta voi-
maan tulleissa säädöksissä
Ennen 1.12.2009 annetuissa säädöksissä mainitut komi-
teamenettelykomiteat ovat vaikutuksiltaan neljäntyyppi-
siä

65
. Niiden kaikkien kokoonpano muodostuu jäsenvalti-

oiden edustajista ja komission edustajasta puheenjohta-
jana. Neuvoa-antavat komiteat antavat lausuntoja, jotka 
komission on huomioitava. Lausunnot eivät kuitenkaan 
sido komissiota. Hallintokomiteat voivat määräenemmis-
töpäätöksellä siirtää komission päättämiä toimenpiteitä 
neuvoston käsiteltäviksi. Hallintokomitea voi myös omalla 
määräenemmistöllään muuttaa komission päätöstä sää-
döksen antamisesta. Hallintomenettelyä käytetään esi-
merkiksi yhteisten politiikkojen soveltamiseen ja budjet-
tivaikutuksiltaan merkittävien ohjelmien toteuttamiseen. 

Sääntelykomiteoissa ja valvonnan käsittävissä sääntelyko-
miteoissa komission toimenpide-ehdotukset edellyttävät 
komitean jäsenten määräenemmistön tukea. Komission 
säädöstä ei siis voida antaa ilman sääntelykomitean tai 
valvonnan käsittävän sääntelykomitean määräenemmis-
töistä hyväksyntää. Lisäksi valvonnan käsittävissä säänte-
lykomiteoissa toimenpide-ehdotukset toimitetaan parla-
mentin ja neuvoston tarkastettaviksi.

66
 

Sääntelykomiteoita ja valvonnan käsittäviä sääntelyko-
miteoita käytetään, kun päätetään laajakantoisista toi-
menpiteistä. Niiden soveltamisalat eroavat kuitenkin toi-
sistaan. Sääntelymenettelyä noudatetaan, kun päätetään 
laajakantoisista toimenpiteistä, joilla sovelletaan perus-

Komissiota avustava komitea Komiteamenettelyn määrittely säädöksissä

Antaa lausunnon komission toimenpide-ehdotuksesta
Komitea määräytyy sen mukaan mihin artikloihin ko.  
säädöksessä viitataan.

Neuvoa-antava komitea (Advisory Committee)
•  Käytetään kun on soveltuvin menettely
•  Komissio ottaa huomioon niin suurelta osin kuin  

mahdollista.

• ”Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 
1999/468/EY 3 ja 7 artiklaa ottaen huomioon 
mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.”

Hallintokomitea (Management Committee)
•  Hallintotoimenpiteistä päätettäessä
• Jos toimenpiteet eivät ole lausunnon mukaisia, 

komissio ilmoittaa neuvostolle. Neuvosto voi päättää 
asiasta toisin.

• ”Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 
1999/468/EY 4 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä.”

Sääntelykomitea (Regulatory Committee)
•  Perussäädösten soveltaminen tai säännösten  

mukauttaminen tai ajantasaistaminen
• Jos toimenpiteet eivät ole lausunnon mukaisia,  

komissio tekee ehdotuksen neuvostolle ja antaa 
tiedoksi parlamentille

•  Neuvosto voi vastustaa komission ehdotusta.

• ”Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 
1999/468/EY 5 ja 7 artiklaa ottaen huomioon 
mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.”

Valvonnan käsittävä sääntelykomitea 
(Regulatory Committee with Scrutiny)

• Säädöksen muiden kuin keskeisten osien 
muuttaminen tai täydentäminen

• Jos ehdotus on lausunnon mukainen, parlamentti ja  
neuvosto voivat vastustaa tietyin edellytyksin

• Jos ehdotus ei ole lausunnon mukainen, komissio 
antaa ehdotuksen neuvostolle päätettäväksi. 
Neuvosto voi hyväksyä ehdotuksen tai vastustaa sitä.

• ”Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 
1999/468/EY 5 a artiklan 1- 4 kohtaa sekä 7 artiklaa 
ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan 
säännökset.”

Taulukko 3. Komiteamenettelykomiteat ja niiden toiminnan määrittelevät viittaukset ennen 1.12.2009 annetuissa  
säädöksissä

65  Ks. taulukko 3.
66 Ks. taulukko 4: Tilastotietoa komiteamenettelykomiteoista vuonna 2008.
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säädösten keskeisiä säännöksiä tai kun säädöksiä mukau-
tetaan tai saatetaan ajantasalle komission antamilla täy-
täntöönpanosäädöksillä. Valvonnan käsittävällä sääntely-
menettelyllä sen sijaan tarkennetaan yhteispäätösmenet-
telyssä annettujen perussäädösten muita kuin keskeisiä 
osia

67
. Kussakin perussäädöksessä määritellään, millaista 

menettelyä tai menettelyjä komiteoissa noudatetaan
68
.

Komiteamenettely on lisännyt jäsenvaltioiden vaikutus-
valtaa tarkkojen täytäntöönpanosääntöjen antamisessa. 
Toisaalta se on joissain tapauksissa hidastanut päätös-
ten toteuttamista. Komiteat ovat kuitenkin käytännöl-
linen paikka komissiolle testata omia suunnitelmiaan ja 
jäsenvaltioille tehokas tapa vaikuttaa komission suunnit-
teleman toimenpiteen sisältöön. Komiteamenettelykomi-
teoiden lisäksi unionin lainsäädäntötyön kaikissa vaiheis-
sa on mukana lukuisa määrä komiteoita, joiden tehtävä-
nä on avustaa unionin toimielimiä. Komiteat koostuvat 
niiden tahojen edustajista, joita käsiteltävä asia koskee. 
Joidenkin komiteoiden perustamisesta määrätään perus-
sopimuksissa, toisia taas on perustettu tarpeen mukaan. 
Jotkut niistä ovat väliaikaisia ja jotkut ryhmät kokoontuvat 
säännöllisesti. (Joutsamo ym. 2000, s. 211-220; Erkkilä ja 
Tiilikainen 2004, s. 32; Europa-sanasto) 

Yhteispäätösmenettely saattaa joskus kestää hyvinkin pit-
kään, kun kyseessä on laajavaikutteinen säädösehdotus. 
Tällöin voidaan esimerkiksi hyvin yksityiskohtaisista sää-
döksen liitteistä päättää vasta komiteamenettelyssä, kun 
yhteispäätösmenettely on jo saatettu päätökseen. Komi-
teamenettelyn avulla voidaan myös samasta syystä päät-
tää olemassa olevan säädöksen muutoksista.

Lissabonin sopimuksen tuomat muutokset komitea-
menettelyyn
Joulukuussa 2009 voimaan tulleen Lissabonin sopimuk-
sen jälkeen tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä (yhteis-
päätös) annettavissa säädöksissä komissio voidaan val-
tuuttaa antamaan delegoituja, soveltamisalaltaan ylei-
siä säädöksiä (Sopimus Euroopan Unionin toiminnas-
ta (SEUT), artikla 290). Tällöin perussäädöksessä määri-
tellään erikseen säädösvallan siirron tavoitteet, sisältö, 
soveltamisala ja kesto. Säädösvallan siirto voi koskea vain 
säädöksen tiettyjä, muita kuin keskeisiä osia. Säädösval-
lan siirron nojalla annettu säädös tulee voimaan vain, jos 
Euroopan parlamentti tai neuvosto ei vastusta sitä. Sää-
dösvallan siirron nojalla annettavissa säädöksissä on mer-
kintä ”delegoitu”. 

Delegoitua säädöstä koskeva valtuutus korvaa valvonnan 
käsittävän sääntelymenettelyn Lissabonin sopimuksen 
jälkeen annetuissa säädöksissä. Menettelyjä säädösten 
muuttamisen ja täydentämisen osalta ei ole vielä määri-
telty, mutta komissio on ilmoittanut jatkossakin kuulevan-
sa jäsenvaltioiden asiantuntijoita ennen delegoidun sää-
döksen antamista  (KOM(2009) 673 lopull.).

Lissabonin sopimuksen mukaisesti tavallisessa lainsäätä-
misjärjestyksessä annetuissa säädöksissä täytäntöönpa-
novalta siirretään komissiolle, jos perussäädös edellyttää 
yhdenmukaista täytäntöönpanoa eri jäsenmaissa (Sopi-
mus Euroopan Unionin toiminnasta (SEUT), artikla 291). 
Komissiolta odotetaan ehdotusta uudeksi komitologia-
asetukseksi vuoden 2010 aikana. Jäsenmaiden osallistu-
minen komission täytäntöönpanovallan käytön valvomi-

Taulukko 4. Tilastotietoa komiteamenettelykomiteoista vuonna 2008  (Lähde: KOM(2009) 335)

Komiteamenettely 2008
Komiteoissa annetut  
lausunnot ja komission  
toimenpiteet

Valvonnan käsittävää sään  
tely menettelyä noudattaen 
annetut toimenpiteet

Ympäristöalan komiteat / kaikki 
komiteat (kpl)

Ympäristöalan komiteat / kaikki 
komiteat (kpl)

Ympäristöalan komiteat / kaikki 
komiteat (kpl)

Yhteensä 35 / 270  
Ympäristöalalla:

• 21 sääntelymenettelykomiteaa 
• 2 hallintokomiteaa 
• 13 useampia menettelyitä 

noudattavia komiteaa

• Lausuntoa 78 / 2185
• Täytäntöönpanotoimenpidettä  

85 / 2022

• 21 / 71, joista neuvosto vastus-
ti kuuden toimenpideluonnoksen 
hyväksymistä ympäristöalalla sen 
perusteella, että niissä ylitettiin 
perussäädöksissä annettu täytän-
töönpanovalta. Komissio toimitti 
muutetut toimenpideluonnokset  
toimivaltaisille komiteoille.

67 Ks. liite 5: Valvonnan käsittävä sääntelymenettely.
68 Ks. esimerkki 5. Ecodesign-direktiivi ja komiteamenettely.
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Direktiivi energiaa käyttävien tuotteiden ekologisel-
le suunnittelulle asetettavien vaatimusten puitteista, 
ns. EuP-direktiivi (2005/32/EY), annettiin heinäkuussa 
2005. Direktiivin vaatimukset tulivat voimaan elokuus-
sa 2007. Suomessa direktiivi on pantu täytäntöön lail-
la (1005/2008) tuotteiden ekologiselle suunnittelulle ja 
energiamerkinnälle asetettavista vaatimuksista ja valtio-
neuvoston asetuksella (Vna 1/2009) tuotteiden ekolo-
giselle suunnittelulle ja energiamerkinnälle asetettavista 
vaatimuksista. Direktiiviin tehtyjen lukuisten muutosten 
ja uusien muutostarpeiden vuoksi se laadittiin uudestaan 
(recast) ja korvattiin direktiivillä energiaan liittyvien tuot-
teiden ekologiselle suunnittelulle asetettavien vaatimus-
ten puitteista (Energy related Products, nk. eco-designdi-
rektiivi) 2009/125/EY. Jäsenvaltioiden on saatettava Eco-
designdirektiivi kansallisesti voimaan 20. marraskuuta 
2010 mennessä.

Direktiivin tavoitteena on saavuttaa korkea ympäristön-
suojelun taso vähentämällä energiaan liittyvien tuottei-
den ympäristövaikutuksia ja ottaa huomioon ympäristö-
näkökohdat ja elinkaariajattelu tuotteiden suunnitteluvai-
heessa. Direktiivi määrittelee puitteet energiaan liittyvien 
tuotteiden suunnittelun ja tuotekehityksen ekologisille 
vaatimuksille. 

Direktiivin nojalla komissio antaa tuoteryhmäkohtaisia 
täytäntöönpanosäädöksiä. Komission työsuunnitelmassa 
vuosille 2009–2011 on ohjeellinen luettelo ensisijaisista 
tuoteryhmistä, joille laaditaan täytäntöönpanotoimenpi-
teitä kolmivuotisjakson aikana. Nämä tuoteryhmät ovat: 
ilmastointi- ja ilmanvaihtojärjestelmät, sähköiset ja fossii-
lisia polttoaineita käyttävät lämmityslaitteet, ruoanvalmis-
tuslaitteet, teollisuudessa tai laboratorioissa käytettävät 
uunit, työstökoneet, verkko-, tietojenkäsittely- ja tiedon-
tallennuslaitteet, jäähdytys- ja jäädytyslaitteet, ääni- ja 
kuvannuslaitteet, muuntajat sekä vettä käyttävät laitteet. 

Osana täytäntöönpanosäädösten valmistelua komissio 
teettää käsiteltävästä asiasta taustaselvityksiä ja annetta-
vasta ehdotuksesta vaikutustenarvioinnin. Sidosryhmien 
näkökannat tulevat esiin säädöksen nojalla perustetussa 
kuulemisfoorumissa, joka osallistuu täytäntöönpanotoi-
mien määrittelyyn ja tarkistamiseen, laadittujen markki-
noiden seurantamekanismien tehokkuuden tutkimiseen 
ja vapaaehtoisten sopimusten ja muiden itsesääntelytoi-

mien arvioimiseen. Komissio nimittää kuulemisfoorumiin 
korkeintaan 60 jäsentä. Foorumin puheenjohtajana toi-
mii komission edustaja. Foorumin alaisuuteen voidaan 
perustaa tehtäväkohtaisia alaryhmiä. Teknologiateolli-
suus ry:n yhteistyötahoista foorumiin osallistuvat muun 
muassa Orgalime (The European Engineering Industries 
Association) ja DIGITALEUROPE (Eurooppalaisen tietotek-
niikka-, tietoliikenne- ja kulutuselektroniikkateollisuuden 
yhteistyöorganisaatio).

Direktiivin täytäntöönpanossa komissiota avustaa jäsen-
valtioiden edustajista koostuva komitea, jonka puheen-
johtajana toimii komission edustaja. Komitea noudat-
taa direktiivissä määritellyissä tapauksissa joko sääntely-
menettelyä tai valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä. 
Täytäntöönpanosäädösten käsittelyssä komissio tekee 
ehdotuksen toimenpiteistä komitealle, joka antaa asias-
ta lausunnon määräenemmistöllä. Lausunnosta äänestet-
täessä käytetään jäsenvaltioiden painotettuja äänimääriä. 
Jos komission esittämät toimenpiteet eivät ole komitean 
antaman lausunnon mukaisia, komission on ilmoitetta-
va niistä neuvostolle ja annettava ne tiedoksi Euroopan 
parlamentille. Neuvosto voi antaa suostumuksensa, teh-
dä muutoksia tai vastustaa komission ehdotusta. Jos neu-
vosto vastustaa komission ehdotusta, komissio voi esit-
tää tarkistetun ehdotuksen, uuden ehdotuksen tai saman 
ehdotuksen uudelleen. Parlamentti voi esittää kielteisen 
kantansa toimenpideehdotuksiin, jos se katsoo, että lain-
säädännössä annettu täytäntöönpanovalta ylittyy, toi-
menpiteet ovat ristiriidassa perussäädöksen kanssa tai 
ehdotukset eivät ole toissijaisuus- tai suhteellisuusperi-
aatteen mukaisia.

Direktiivin nojalla on annettu useita komission asetuksia 
koskien muun muassa: sähkömoottoreiden, kiertovesi-
pumppujen ja valaisimien ekologista suunnittelua sekä 
eräiden sähkö- ja elektroniikkalaitteiden lepovirtakulu-
tusta.

Tarkempaa tietoa tuotteiden ekologista suunnittelua  kos-
kevan direktiivin täytäntöönpanosta löytyy komission sivulta  
http://ec.europa.eu/energy/efficiency/ecodesign/ 
legislation_en.htm 
sekä  
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable- 
business/ecodesign/product-groups/index_en.htm

Esimerkki 5. Ecodesign-direktiivi ja komiteamenettely (Lähteet: EuP-direktiivi (Ecodesign-direktiivi) – TEM; Ecodesign - 
Legislation – Euroopan komissio; KOM(2008) 660 lopullinen)

http://ec.europa.eu/energy/efficiency/ecodesign/legislation_en.htm
http://ec.europa.eu/energy/efficiency/ecodesign/legislation_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/ecodesign/product-groups/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/ecodesign/product-groups/index_en.htm
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seen säilyy, mutta komiteamenettelyt mahdollisesti muut-
tuvat. Komiteamenettelyssä annettavien säädösten yhte-
ydessä käytetään merkintää ”täytäntöönpano”.

2.7.2 säädösten kodifiointi ja 
uudelleenlaatiminen
Yksi komission paremman sääntelyn strategian tavoitteis-
ta on lainsäädännön yksinkertaistaminen

69
. Lainsäädän-

nön yksinkertaistamisella voidaan vähentää EU-lainsää-
dännön lukumäärää ja muuttaa säädöstekstien sisältöä 
oikeudellisesti selkeämmäksi. Euroopan unionin olemas-
sa olevan lainsäädännön yksinkertaistamisen pääasiallisiin 
keinoihin kuuluvat koonnelman laatiminen säädöksistä, 
säädösten kodifiointi sekä säädösten uudelleenlaatimi-
nen. (KOM(2008) 32 lopull; Europa-sanasto) 

Joulukuussa 2003 sovittiin toimielinten kesken unio-
nin lainsäädännön ajantasaistamisesta, määrän vähen-
tämisestä ja merkittävästä yksinkertaistamisesta. Vuon-
na 2005 hyväksyttiin komission lainsäädännön paranta-
mista koskeva suunnitelma, jonka tavoitteita ovat muun 
muassa lainsäädännön uudistaminen ja yksinkertaistami-
nen. Tammikuussa 2009 Euroopan komissio esitti säänte-
lyn parantamisesta Euroopan unionissa kolmannen stra-
tegisen katsauksen, joka sisältää etenemissuunnitelman 
parantamistyön jatkamiseksi. Komission yksinkertaista-
misohjelma on nykyään osa sen vuotuista työohjelmaa ja 
jatkossa komissio panostaa entistä enemmän uudelleen-
laatimiseen ja kodifiointiin. (EUVL C 321 (2003), s. 1-5; 
KOM(2008) 32 lopull; Sääntelyn parantaminen - Parem-
man sääntelyn strategia – Euroopan komissio)

Koonnelman laatiminen, Konsolidointi (Consolida-
tion)
Säädöksistä voidaan laatia koonnelma, jonka avulla sää-
döstä voidaan selventää ja yksinkertaistaa epävirallises-
ti. Koonnelman laatimisessa ei anneta uutta säädöstä 
eikä säädösten koonnelmatekstillä ole oikeusvaikututus-
ta. Käytännössä koonnelman laatiminen on pelkästään 
säädösten selventämiseen pyrkivä komission toimenpide. 
Tarvittaessa teksti voidaan julkaista ilman johdanto-osan 
viitteitä ja kappaleita Virallisen lehden C-sarjassa. (Euro-
pa-sanasto)
 
Kodifiointi (Codification)
Muodollisessa tai virallisessa kodifioinnissa aikaisempi 
säädös ja sen myöhemmät muutokset kumotaan ja yhdis-
tetään yhdeksi uudeksi säädökseksi uudella kodifioidulla 
säädöksellä. Kodifioinnissa ei muuteta aiempien säädös-
ten asiasisältöä. Uusi säädös julkaistaan Euroopan unionin 
virallisen lehden (EUVL) L-sarjassa. Vertikaalisessa kodifi-
oinnissa uusi säädös sisältää perussäädöksen ja sen myö-

hemmät muutokset. Horisontaalisessa kodifioinnissa uusi 
säädös sisältää useita samaa aihetta koskevia rinnakkaisia 
perussäädöksiä ja niiden mahdolliset muutokset. (Euro-
pa-sanasto)

Kodifiointi parantaa merkittävästi moneen otteeseen 
muutetun säädöksen ymmärrettävyyttä. Joulukuussa 
1994 sovittiin toimielinten kesken nopeutetusta mene-
telmästä säädöstekstien viralliseksi kodifioinniksi. Vuon-
na 2001 komissio julkisti kodifiointiohjelman, joka kos-
kee kaikkea olemassa olevaa EU-lainsäädäntöä ja useita 
satoja säädöksiä. Kodifiointimenettelyä on hankaloittanut 
Euroopan unionin laajentuminen, sillä säädösten kodifi-
ointi tulee toteuttaa yhä kasvavalla määrällä jäsenvaltioi-
den virallisia kieliä. Kodifioinnin toteuttaminen edellyttää 
myös, että käsiteltävään perussäädökseen ja sen muutos-
säädöksiin ei sillä hetkellä kohdistu merkittäviä muutos-
tarpeita. (EUVL C 77 (2002), s. 1-3; Sääntelyn parantami-
nen - Paremman sääntelyn strategia – Euroopan komissio)

Uudelleenlaatiminen (Recast)
Uudelleenlaatiminen eroaa kodifioinnista siten, että 
uudelleenlaatimisen yhteydessä tehdään uusia muutok-
sia säädösten asiasisältöön. Uudelleenlaatimisen käytöl-
lä vältytään useilta yksittäisiltä muutossäädöksiltä, jotka 
saattavat tehdä lainsäädännöstä entistä vaikeaselkoisem-
paa ja vaikeammin luettavaa. Säädösten uudelleenlaati-
misessa aikaisempi säädös korvataan ja kumotaan uudel-
la säädöksellä, joka pitää sisällään aikaisempaan säädök-
seen tehdyt sisällön muutokset ja sen muuttumattomina 
säilyvät säännökset

70
. Vertikaalisessa uudelleenlaatimises-

sa uudella säädöksellä korvataan yksi aikaisempi säädös, 
kun taas horisontaalisessa uudelleenlaatimisessa korva-
taan useita rinnakkaisia samaa alaa koskevia aiempia sää-
döksiä. (EUVL C 77 (2002), s. 1-3). Uusi säädös julkais-
taan virallisen lehden L-sarjassa. Uudelleenlaatimisteknii-
kan järjestelmällistä käyttöä koskeva toimielinten välinen 
sopimus

71
 tehtiin marraskuussa 2001.

Uudelleenlaatimisessa noudatetaan tavanomaista lainsää-
däntömenettelyä. Ympäristölainsäädännön osalta tämä 
tarkoittaa pääsääntöisesti yhteispäätösmenettelyn nou-
dattamista. Uudelleenlaatiminen käynnistyy, kun komissio 
laatii ehdotuksen olemassa olevien säädösten uudelleen-
laatimisesta. Ehdotus toimitetaan samanaikaisesti lain-
säätäjille ja Euroopan parlamentin, neuvoston ja komissi-
on oikeudellisista yksiköistä koostuvalle neuvoa-antavalle 
ryhmälle. Neuvoa-antava ryhmä tarkastelee uudelleenlaa-
timisehdotusta yksityiskohtaisesti ja antaa parlamentille, 
neuvostolle ja komissiolle lausunnon siitä, ettei ehdotus 
käsitä muita sisällön muutoksia kuin ne, jotka ehdotukses-
sa on yksilöity. (EUVL C 77 (2002), s. 1-3; DG ENV 2008)

69 Lisätietoa paremman sääntelyn keinoista löytyy komission verkkosivuilta http://ec.europa.eu/governance/better_regulation/index_fi.htm.
70 Uudelleenlaaditulla säädöksellä ei tarkoiteta sellaista säädöstä, jolla tehdään sisällön muutoksia kaikkiin aikaisemman säädöksen säännöksiin (lukuun otta-
matta ainoastaan vakiosäännöksiä tai -ilmaisuja) ja korvataan ja kumotaan kyseinen aikaisempi säädös (EUVL C 77 (2002), s. 1-3). 
71 Ks. Virallinen lehti nro C 077, 28/03/2002 s. 0001 – 0003.

http://ec.europa.eu/governance/better_regulation/index_fi.htm
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1) Neuvoa-antavan ryhmän perustaminen, intressitahojen kuuleminen (sidosryhmien kuulemistilaisuus ja 
internetkysely (4-6/2007, vastauksia saatiin n. 450) sekä asiantuntijatiedon hyödyntäminen (näkemykset 
jäsenvaltioita edustavilta eri alojen asiantuntijoilta, tutkijoilta, elinkeinoelämän edustajilta, kansalaisjärjestöiltä 
ja konsulteilta).
2) KOM(2007) 844 lopull.
3) Parlamentin 1. käsittelyn kanta 3/2009, neuvoston yhteinen kanta 2/2010. 
4) Siirtymäsäännökset esim. LCP:lle.

Lisätietoja: http://europa.eu/  > European Commission > Environment >Air > Emissions of Air Pollutants > The 
IPPC Directive > Proposal for a Directive on industrial emissions

Lainsäädännön  
uudelleen tarkastelu

v. 2005 alkaen

Komission
ehdotus  

iE-direktiivistä 1) 

12/2007 1/2008 – 2/2010

parlamentin ja neuvos-
ton 1. käsittely ja 1. 
käsittelyn kannat 2) 

parlamentin ja 
neuvoston 2. käsittely, 
mahdollinen sovittelu 

ja 3. käsittely 3)

v. 2010

Uusi iE-direktiivi  
mahdollisesti 

voimaan

talvi 2010 – kevät 2011 2 vuotta voimaantulosta

Kansallinen  
soveltaminen yleisesti ja  

siirtymäsäännökset 4)

Esimerkki 6. IPPC-direktiivin (2008/1/EY) uudelleenlaatimisen eteneminen  (Lähteet: KOM(2007) 844 lopullinen; YM 
2009b; YM 2010)

Teollisuuden päästöjä koskeva uusi IE-direktiivi (Indust-
rial Emissions Directive, IED; ympäristön pilaantumi-
sen ehkäisemisen ja vähentämisen yhtenäistäminen) 
kokoaa yhteen päästöjen ja vaikutusten hallintaa teol-
lisessa toiminnassa koskevan IPPC-direktiivin (Integra-
ted Pollution and Prevention Control 2008/1/EY) sekä 
haihtuvia orgaanisia aineita, jätteenpolttoa, suuria 
polttolaitoksia ja titaandioksiditeollisuutta koskevat 
direktiivit. Komissio antoi joulukuussa 2007 ehdotuk-
sen IE-direktiiviksi (KOM(2007) 844 lopull.).

Parlamentin ja neuvoston toisessa käsittelyssä ole-
va IE-direktiiviehdotus72 koskee suurten ja keskisuur-
ten teollisuustoimintojen, energiantuotannon sekä 
merkittävien jätteenkäsittely- ja eläinsuojayksiköiden 
ympäristönsuojelun yleisiä puitteita. Direktiiviehdo-
tuksessa vahvistetaan parhaan käyttökelpoisen tek-
niikan (BAT)73 soveltamista sitomalla lupien päästö-

raja-arvot BREF-asiakirjojen74 julkaisemisen jälkeen 
valmisteltaviin BAT-päätelmiin. Direktiiviehdotus tuo 
muutoksia myös muun muassa tarkkailuun, lupien 
uudelleen tarkasteluun ja maaperänsuojeluun. Lisäk-
si säädetään muita toimialakohtaisia erityisvaatimuk-
sia suurille polttolaitoksille75, jätteenpolttolaitoksille, 
liuottimia käyttäville laitoksille ja titaanidioksiditeolli-
suudelle76. 

IE-direktiiviehdotuksen on tarkoitus muun muassa 
tehostaa ja yhdenmukaistaa teollisuuden ympäristö-
vaatimuksia yhdistämällä useita direktiivejä ja uudis-
tamalla nykyistä lainsäädäntöä. IE-direktiivi liittyy 
myös muun muassa komission ilmansuojelustrategian 
(CAFE), Lissabonin strategian, EU:n kuudennen ympä-
ristön toimintaohjelman sekä EU:n kestävän kehityk-
sen strategian toimeenpanoon.

72 Komission arvion mukaan direktiiviehdotus saadaan hyväksyttyä vuoden 2010 aikana.
73 Best Available Techniques (BAT): paras käyttökelpoinen tekniikka; paras käytettävissä oleva tekniikka.
74 BAT Reference Document (BREF): BAT-vertailuasiakirja.
75 Esityksessä tiukennetaan suurten polttolaitosten päästöraja-arvoja.
76 Soveltamisalaa laajennetaan muun muassa jätehuollon ja teollisuuden kynnysarvojen osalta.

http://europa.eu/
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Uudelleenlaatimista koskeva komission ehdotus sisältää 
sekä sisällön muutoksia

77
 aikaisempaan säädökseen että 

aikaisemman säädöksen muuttumattomina säilyvien
78
 

säännösten kodifioinnin. Periaatteessa ne säädösteks-
tin osat, joihin ei tehdä sisällön muutoksia eli sovelletaan 
ainoastaan kodifiointia, eivät ole avoimia keskustelulle tai 
muutoksille lainsäädäntöprosessin aikana. Mikäli komissi-
on ehdotuksessa muuttumattomiksi jätettyjen säädösten 
säännösten sisältöä on muutettava lainsäädäntömenet-
telyn aikana, muutokset

79
 tehdään uudelleenlaadittavaan 

säädökseen noudattaen perussopimuksessa määrättyä, 
sovellettavan oikeusperustan mukaista menettelyä.

80
 (DG 

ENV 2008; EUVL C 77 (2002), s. 1-3) 

Uudelleenlaatimistekniikan käyttö rajoittuu ainoastaan 
sellaisiin komission lainsäädäntöaloitteisiin, joilla pyri-
tään muuttamaan olemassa olevaa lainsäädäntöä. Täl-
laisia lainsäädäntöaloitteita on noin 40 prosenttia komis-
sion vuosittain tekemistä ehdotuksista. Komissio käyttää 
uudelleenlaatimistekniikkaa olemassa olevan lainsäädän-
nön yksinkertaistamiseksi silloin, kun säädöksiin on tar-
peellista tehdä myös sisällöllisiä muutoksia eikä kodifiointi 
yksinään ole riittävä keino. Koko säädöstekstin uusiminen 
uudelleenlaatimistekniikan avulla on kuitenkin tarpeetto-
man raskas menettely silloin, kun säädöstekstejä muute-
taan hyvin usein tai kun yksittäiset muutokset ovat suh-
teellisen vähäisiä. (DG ENV 2008; Sääntelyn parantami-
nen - Paremman sääntelyn strategia – Euroopan komissio)

Direktiivien kohdalla aiemman direktiivin kumoaminen 
uudelleenlaaditulla direktiivillä ei vaikuta aiemmassa 
direktiivissä säädettyihin määräaikoihin, joiden kuluessa 
direktiivin edellyttämät kansalliset säädökset on saatetta-
va voimaan. Uudelleenlaaditussa direktiivissä muuttumat-
tomina säilyvät säännökset saatetaan osaksi kansallista 
lainsäädäntöä aiemman direktiivin mukaisesti. Sen sijaan 
muutetut säännökset saatetaan osaksi kansallista lainsää-
däntöä uudelleenlaaditussa direktiivissä asetettujen mää-
räaikojen mukaisesti. (EUVL C 77 (2002), s. 1-3)

Säädösten tarkistaminen (Review)
Säädöksen tarkistamisen sisällöstä ja ajankohdasta voi-
daan määrätä säädöksessä. Tarkistamisessa arvioidaan 
muun muassa säädöksen tai sen nojalla annettujen täy-
täntöönpanotoimenpiteiden toimivuutta. Säädöksen 
toimivuuden tarkastelun perusteella komissio voi teh-

dä ehdotuksia säädöksen muuttamiseksi tai käynnistää 
uuden säädösehdotuksen valmistelun, jolloin uusi säädös 
korvaisi aiemman asetuksen, direktiivin tai päätöksen. 

2.8 EU-asioiden kansallinen 
valmistelu

EU:n jäsenyys edellyttää, että Suomi muodostaa kansallisia 
kantoja unionin säädöshankkeisiin sekä toteuttaa toimen-
piteitä unionissa hyväksyttyjen säädösten täytäntöönpa-
noa varten. Suomen kannat valmistellaan neuvoston työ-
ryhmiä, Coreperia ja neuvostoa varten. EU:ssa päätettävät 
asiat käsittelee ja asioiden seurannasta, valmistelusta ja 
Suomen kannasta vastaa Suomessa valtioneuvoston sisäl-
lä se ministeriö, jonka toimialaan asia sisällöltään kuuluu. 
Jokaiselle säädösehdotukselle on siis määritelty vastuuvir-
kamies jostakin ministeriöstä. Suomen kannat valmistel-
laan vastuuministeriössä yhdessä muiden ministeriöiden 
kanssa. Eduskunnan esittämät kannat otetaan huomioon 
kannanmuodostuksessa ja yhteiskunnan etutahot voivat 
myös osallistua Suomen kantojen valmisteluun. 

Suomen kantojen valmistelun kattavuus varmistetaan EU-
asioiden yhteensovittamisjärjestelmän avulla, jonka tar-
koituksena on varmistaa, että Suomella on yhteen sovitet-
tu ja Suomen yleisiä EU-poliittisia linjauksia vastaava kan-
ta kaikkiin EU:ssa vireillä oleviin asioihin niiden eri käsitte-
lyvaiheissa. Myös komiteamenettelykomiteoissa käsiteltä-
vät asiat koordinoidaan valtioneuvoston sisällä vastaavas-
ti. EU-asioiden käsittelyssä kiinnitetään erityistä huomiota 
eduskunnan osallistumiseen ja oikea-aikaiseen informoin-
tiin sekä Ahvenanmaan maakuntahallituksen osallistumi-
seen ja tiedonsaantiin.

Yhteensovittamisjärjestelmään kuuluvat EU-asioiden 
komitea ja sen alaiset valmistelujaostot sekä EU-ministe-
rivaliokunta, joka on keskeisin valmisteluelin. Valtioneu-
voston EU-sihteeristö toimii EU-ministerivaliokunnan ja 
EU-asioiden komitean sihteeristönä. Suomen EU-edustus-
to Brysselissä edustaa Suomea EU-asioiden valmistelus-
sa.

81
 Valmistelun alkuvaiheessa vastuussa oleva ministeriö 

määrittelee kantansa. Jos asia on periaatteellisesti merkit-
tävä, ministeriö saattaa asian sen valmistelujaoston

82
 käsi-

teltäväksi, jolle asia sisältönsä puolesta kuuluu. Valmis-
telujaoston puheenjohtaja on toimivaltaisen ministeriön 

77 Sisällön muutoksella tarkoitetaan säädöksen asiasisällön muutosta, joka ei ole ainoastaan muodollinen tai sanontaa koskeva mukautus (EUVL C 77 (2002), s. 
1-3).
78 Muuttumattomana säilyvien säännösten sisältöä ei muuteta, mutta niihin voidaan uudelleenlaadinnassa tehdä muodollisia tai sanontaa koskevia mukautuk-
sia (EUVL C 77 (2002), s. 1-3).
79 Euroopan parlamentin mukaan kyseiset muutokset voidaan hyväksyä poikkeuksellisesti ja tapauskohtaisesti mikäli muutoksille on painavia syitä joko tekstin 
sisäisen logiikan vuoksi tai koska muutokset liittyvät erottamattomasti muihin hyväksyttäviin muutoksiin (DG ENV 2008).
80 Mikäli säännökseen tehty yksittäinen muutos muuttaa kyseisen säännöksen asiasisältöä, katsotaan koko säännöksen muuttuneen.
81 Suomen pysyvän edustuston päällikkö EU:ssa on Suomen EU-suurlähettiläs. Hän osallistuu muun muassa neuvostoon menevien asioiden käsittelyyn Coreper 
II:ssa. Päällikön sijainen puolestaan osallistuu Coreper I:n kautta neuvostoon menevien asioiden valmisteluun. Edustuston virkamiehet osallistuvat tarpeen 
mukaan edustajien kanssa tai heidän puolestaan neuvoston työryhmäkokouksiin. Virkamiehet edustavat ulkoasiainministeriön diplomaatteja ja ministeriöiden 
erityisasiantuntijoita.
82 EU-asioiden komitea on asettanut yhteensä 34 sektorikohtaista valmistelujaostoa. Jaostojärjestelmä on EU-asioiden virkamiesvalmistelun perusrakenne.
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edustaja ja jaoston jäsenet ovat toimivaltaisen ministeri-
ön edustajien lisäksi muiden ministeriöiden ja viranomais-
ten edustajia. Jaostoilla voi lisäksi olla niin sanottu laaja 
kokoonpano, jolloin niihin kuuluu myös edustajia esimer-
kiksi elinkeinoelämästä ja etujärjestöistä. 

Jos vastuullinen valmistelujaosto ei pääse asiasta yhteis-
ymmärrykseen tai jos asia on merkittävä ja laajavaikuttei-
nen, asia voidaan saattaa EU-asioiden komitean käsitel-
täväksi. Valtioneuvosto määrää komitean jäsenet

83
 enin-

tään kolmeksi vuodeksi kerrallaan. EU-asioiden komitea 
kokoontuu pääsääntöisesti viikoittain neuvoa-antavana ja 
sovittelevana elimenä EU-asioiden yhteensovittamisessa. 
Sen puheenjohtajana toimii valtioneuvoston EU-sihteeris-
tön päällikkö (EU-asioiden valtiosihteeri). 

EU-asioiden komitean jälkeen asia viedään viikoittain 
kokoontuvaan EU-ministerivaliokuntaan, joka käsittelee 
kaikki poliittisesti, taloudellisesti ja oikeudellisesti merkit-
tävät kysymykset. Ministerivaliokunnassa sovitaan Suo-
men toimintalinjat kaikkiin neuvoston virallisiin ja epävi-
rallisiin kokouksiin. EU-ministerivaliokunnan puheenjoh-
tajana toimii pääministeri ja sen jäseninä ovat ministerit. 
Valtioneuvoston kanslian EU-sihteeristö koordinoi asioi-
den käsittelyä.  (Joutsamo ym. 2000, s. 226-228; Eerola 
ym. 2003, s. 176-178)

Myös Suomen eduskunta osallistuu EU:ssa tehtävien pää-
tösten kansalliseen valmisteluun. Valtioneuvoston on 
kuultava eduskuntaa unionissa vireillä olevista asioista. 
Eduskunnassa EU-asiat käsittelee ulko- ja turvallisuuspoli-
tiikkaa lukuun ottamatta suuri valiokunta, jolle erikoisva-
liokunnat antavat lausuntoja toimialaansa kuuluvista EU-
asioista. Euroopan unionin yhteistä ulko- ja turvallisuus-
politiikkaa koskevat asiat käsitellään ulkoasiainvaliokun-
nassa. 

U-asioiksi kutsutaan sellaisia ehdotuksia EU:n säädöksik-
si, jotka koskevat eduskunnan toimivallan piiriin kuuluvia 
kysymyksiä. Ne tulevat eduskunnassa vireille valtioneuvos-
ton kirjelmänä (ns. U-kirjelmä)

84
, jossa esitetään komission 

antaman säädösehdotuksen lisäksi valtioneuvoston kanta 
ehdotukseen. Eduskunnassa kirjelmä lähetetään suureen 
valiokuntaan ja vähintään yhteen erikoisvaliokuntaan, 
jonka tehtävänä on antaa kirjelmästä lausunto suurelle 
valiokunnalle. Suuri valiokunta tekee päätöksen eduskun-
nan kannasta. Jos valtioneuvosto joutuu poikkeamaan 
eduskunnan U-asiassa ilmaisemasta kannanotosta, tulee 
sen perustella menettely. Suuren valiokunnan lausunnolla 
on näin ollen erittäin suuri poliittinen arvo. Eduskunnan 
kanta ja lausunnot pyritään hankkimaan mahdollisimman 

varhaisessa vaiheessa, jotta asian käsittelyyn voitaisiin vai-
kuttaa unionitasolla.

Eduskunnan suuren valiokunnan tulee aina saada valtio-
neuvostolta selvitys

85
 sellaisista neuvoston kokouksissa 

käsitellyistä asioista, jotka ovat poliittisesti tärkeitä. Val-
tioneuvoston puolesta selvityksen suurelle valiokunnalle 
antaa kokoukseen osallistuva ministeri tai kansliapäällik-
kö. Pääministeri puolestaan antaa eduskunnalle tai sen 
valiokunnalle tietoja Eurooppa-neuvoston kokouksessa 
käsiteltävistä asioista. Valiokunta taas voi antaa asiasta 
lausunnon valtioneuvostolle. (Eerola ym. 2003, s. 166-
175)

Lissabonin sopimuksen myötä eduskunnan asema on 
vahvistunut, kun kansallisten parlamenttien tiedonsaanti 
unionin toiminnasta kasvaa. Sopimuksen mukaan komis-
sio toimittaa eduskunnalle muun muassa vihreät ja valkoi-
set kirjat sekä vuotuisen lainsäädäntöohjelman, samoin 
kuin kaikki muut lainsäädännön suunnittelua tai poliittis-
ta strategiaa koskevat asiakirjat. Lisäksi eduskunnalle toi-
mitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle osoitetut 
esitykset lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäviksi sää-
döksiksi. Eduskunta voi toimittaa Euroopan parlamentin 
puhemiehelle sekä neuvoston ja komission puheenjohta-
jille perustellun lausunnon siitä, onko esitys lainsäätämis-
järjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi toissijaisuuspe-
riaatteen mukainen. (Lissabonin sopimus. Pöytäkirja N:o 1 
Kansallisten parlamenttien asemasta Euroopan unionissa) 

2.9 Lainsäädäntöön vaikuttaminen

2.9.1 EU:n toimielimet ja vaikuttaminen 
Euroopan unionin lainsäädäntöön vaikuttamisen kannalta 
oleellista on vaikuttamisen oikea ajoittaminen ja perustel-
tujen kantojen esittäminen ytimekkäästi sekä kansallisille 
viranomaisille, EU:n toimielinten edustajille että päätöksiä 
valmisteleville työryhmille säädösvalmistelun eri vaiheissa

86
. 

 
Komissio tekee EU:ssa lainsäädäntöehdotukset. Varmis-
taakseen unionin toimien johdonmukaisuuden ja avoi-
muuden komissio pitää eri tavoin yhteyttä erilaisiin etu- ja 
kansalaisjärjestöihin sekä jäsenvaltioiden hallintoihin kuu-
lemalla näitä unionin toiminnan kehittämistä koskevissa 
kysymyksissä. Komission etujen mukaista on, että lopulli-
nen päätös lainsäädäntöhankkeesta saadaan aikaan mah-
dollisimman sujuvasti ja nopeasti. Näin ollen eri näkökul-
mien huomioon ottaminen on komissiolle hyvin tärkeää 
säädösehdotuksen valmisteluvaiheessa. 

83 EU-asioiden komiteassa on jäseniä enintään 17 ja he edustavat valtioneuvoston kansliaa, ministeriöitä, oikeuskanslerinvirastoa, tasavallan presidentin  
kansliaa, Ahvenanmaan maakuntaa ja Suomen pankkia. 
84 Valtioneuvoston kirjelmä (U-kirjelmä) käsitellään valtioneuvoston yleisistunnossa.
85 Valtioneuvoston selvitykset eduskunnalle ovat ns. E-asiakirjoja. 
86 ks. liite 6.  Avainhenkilöiden identifiointi.
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Eri tahot valvovat etujaan pitämällä yhteyttä komission 
valmistelijoihin ja esittämällä heille valmisteltavaan lain-
säädäntöhankkeeseen liittyviä näkökohtia. Tällaista epä-
virallista vaikuttamista eli lobbausta tehdään komission 
suuntaan paljon. Lobbareita, kuten kansalaisjärjestöjä ja 
teollisuuden toimialajärjestöjä

87
, on Brysselissä lukuisia.

88
 

Komissioon vaikutettaessa myös kansalaisuudella voi olla 
merkitystä. Komissaarit kuuntelevat yleensä kotimaansa 
kansalaisia herkemmin kuin muita. Brysselissä toimivilla 
EU-järjestöillä on yleensä paremmat mahdollisuudet vai-
kuttamiseen kuin kansallisilla järjestöillä. Yrityksillä tuntuu 
olevan lisäksi etulyöntiasema järjestöihin verrattuna. Suo-
malaisilla etujärjestöillä on yleisesti ottaen hyvät yhtey det 
eurooppalaisiin toimialajärjestöihin, komission asiantunti-
jaryhmien jäseniin, komission säädösehdotuksen valmis-
telijoihin, pääosastojen virkamiehiin, komissaareihin ja 
heidän kabinettiensa jäseniin. (Elinkeinoelämän keskus-
liitto 2009)

Neuvostossa kokoontuvat eri kokoonpanoissa jäsenvalti-
oiden ministerit, jotka edustavat kunkin valtion kansallisia 
näkemyksiä ja intressejä. Ministerit toimivat siis sekä kan-
sallisen hallituksen että ylikansallisen toimielimen jäseni-

nä. Neuvoston työryhmiin (työryhmiä on yli 150
89
), joissa 

käsitellään esimerkiksi direktiiviehdotuksia, osallistuu Suo-
mesta vastuuvirkamies sekä asiasta vastuullisesta ministe-
riöstä että pääsääntöisesti myös Suomen pysyvästä EU-
edustustosta Brysselissä. Työryhmässä Suomen edustaja 
vaikuttaa direktiiviehdotuksen sisältöön Suomen tavoit-
teiden mukaisesti. Kun asioita on käsitelty riittävästi työ-
ryhmissä, ne viedään neuvoston päätöksiä valmistelevaan 
Coreperiin, jossa punnitaan, mikä on jäsenmaille todella 
tärkeää. (Direktiivin synty – Valtioneuvosto)

Ympäristölainsäädäntöhankkeissa vastuullinen ministeriö 
on yleensä ympäristöministeriö. Suomessa myös minis-
tereiden erityisavustajat avustavat kansallista EU-päätök-
sentekoa seuraamalla komission aloitteita ja jäsenmaiden 
kantoja niihin sekä parlamentin ja erityisesti sen valiokun-
tien mielipiteitä. Erityisavustajat ovat tiiviisti yhteydessä 
valtioneuvoston EU-sihteeristöön. Sidosryhmien kannan-
otot ovat, sekä virkamiesten, että etujärjestöjen näkö-
kulmasta tervetulleita, koska ne auttavat monimutkaisis-
sa asioissa kokonaiskuvan muodostamisessa ja vaikuttavat 
osaltaan siihen, että eri näkökulmat ja asiat pystytään huo-
mioimaan Suomen kantoja muotoiltaessa. 

Eduskunta
Lausunnot ja päätöksenteon seuranta

Ulkoasiain- 
valiokunta

suuri  
valiokunta

Erikois- 
valiokunnat

EU-ministerivaliokunta
Laajojen poliittisten kysymysten ratkaisu

EU-asioiden komitea
ristiriitaisten kysymysten ratkaisu

EU-jaostot (34)
Valmistelu

Valtioneuvosto
EU-politiikan johtaminen

ministeriöt (12)
Kannanottojen valmistelu ja seuranta

EU-sihteeristö
Vn

Koordinointi suomessa

pysyvä 
EU-edustusto

Koordinointi 
EU:ssa

Valtioneuvoston
U-kirjelmät

ministeriön tai
valtioneuvoston E-kirje

Kuva 7. Suomen EU-asioiden yhteensovittamis- ja päätöksentekojärjestelmä  (Lähde: Viinamäki 2007, s. 78, mukaillen) 

87 Elinkeinoelämän keskusliitolla (EK) ja sen edeltäjällä on ollut pysyvä toimisto Brysselissä vuodesta 1974.
88 Edunvalvontatoimistoja toimii Brysselissä vaikuttaakseen toimielinten päätöksiin.
89 Euroopan unionin neuvosto. 30.6.2009. 11602/09 POLGEN 112. Neuvoston työryhmien luettelo. 
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Suomalaiset yritykset saavat etujärjestönsä lisäksi äänen-
sä parhaiten kuuluville ja näkökantansa eri valmistelujaos-
tojen tietoon suomalaisen viranomaisen kautta. Kansallis-
ten viranomaisten lisäksi etujärjestöt vaikuttavat sisarjär-
jestöjensä kautta muiden jäsenmaiden kantoihin, mutta 
eurooppalaisten järjestöjen kannanotot tukevat myös kan-
sallista työtä. Suorat kontaktit suomalaisiin virkamiehiin ja 
EU-edustustoon Brysselissä sekä osallistuminen epäviralli-
siin taustaryhmiin ja jaostojen laajoihin kokoonpanoihin 
ovat erittäin tärkeitä ja tehokkaita vaikuttamisen keino-
ja suomalaisessa kannanmuodostuksessa. (Joutsamo ym. 
2000, s. 134-164; Elinkeinoelämän keskusliitto 2009)  

Euroopan parlamentti edustaa EU:n kansalaisia ja parla-
mentin jäsenet valitaan jäsenvaltioissa välittömillä vaa-
leilla

90
. Parlamentin jäsenillä eli mepeillä on mahdollisuus 

ottaa esille kansalaisille tärkeitä asioita. Neuvoston ja par-
lamentin yhteispäätösmenettelyn ensimmäisessä käsittely-
vaiheessa etujärjestöjen lobbaus kohdistuu yleensä pääosin 
parlamenttiin. Parlamentin jäseniin pyritään vaikuttamaan 
suoraan, etenkin esittelijöihin, ryhmäkoordinaattoreihin ja 
suomalaisiin vastuullisen valiokunnan jäseniin. Myös yhte-
ydet poliittisten ryhmien nimeämiin varjoesittelijöihin, jotka 
neuvottelevat varsinaisen esittelijän kanssa jo ennen asian 

käsittelyä valiokunnassa sekä yhteydet parlamentin jäsen-
ten avustajiin ovat tärkeitä. Meppeihin tai heidän avusta-
jiinsa saa suoraan yhteyden sähköpostitse tai puhelimitse

91
. 

Parlamentilla on myös tiedotustoimisto Helsingissä. 

Parlamentin valmistelemiin säädösehdotusten muutoseh-
dotuksiin voi ottaa kantaa ja niihin voi esittää komment-
teja. Etujärjestöt järjestävät epävirallisia tapaamisia, joissa 
niiden kantoja muutosehdotuksiin esitellään parlamen-
tin jäsenille. Etujärjestöt myös avustavat parlamentin jäse-
niä valmistelemalla heidän käyttöönsä muutosehdotuksia, 
joista jotkut voidaan hyväksyä sellaisenaan parlamentin 
valiokunnassa tai täysistunnossa. Meppien tekemien muu-
tosehdotusten määrää ei ole rajattu yhteispäätösmenette-
lyn ensimmäisessä käsittelyvaiheessa. Etujärjestöt pyrkivät 
vaikuttamaan myös valiokuntien ja täysistuntojen äänes-
tyksiin kommentoimalla muutosehdotuksia. 

Parlamentin kautta käsiteltäviin asioihin vaikutettaessa 
oleellista on selvittää (Elinkeinoelämän keskusliitto 2009):

 • vaikutusmahdollisuudet esittelijän valintaan 

• esittelijä (ryhmä, kansalaisuus)

• valiokunnat, jotka antavat lausuntoja

säädösehdotuksen  
valmistelu

Komissio

Ehdotuksen käsittely  
ja hyväksyminen

parlamentti ja neuvosto

säädöksen  
täytäntöönpano

Komissio

Ehdotus säädökseksi 

asetus, direktiivi tai päätös 

Komission asetus,  
direktiivi tai päätös

Komission virkamiehet,  
yhteistyöjärjestöt,  
kansalliset toimijat

parlamentin ja asiasta  
vastaavien valiokuntien 
jäsenet, ministeriöt, 
yhteistyöjärjestöt

Komission virkamiehet, 
komiteamenettely- 
komiteoiden edustajat,  
yhteistyöjärjestöt

Kuva 8. Vaikuttaminen säädöksen valmisteluun ja täytäntöönpanoon EU-tasolla

90 EU:n kansalaisella on oikeus vedota parlamenttiin ja oikeus kannella parlamentin valitsemalle oikeusasiamiehelle. Kansalaisella on myös oikeus kirjoittaa 
unionin toimielimille ja oikeusasiamiehelle jollakin yhteisön virallisista kielistä. Vastaus laaditaan samalla kielellä. Vetoomusvaliokunta, joka toimii yhteistyös-
sä oikeusasiamiehen kanssa, käsittelee parlamentille esitetyt vetoomukset. Sen tehtävänä on vastata kansalaisten vetoomuksiin, jotka koskevat parlamentin 
päätöslauselmia tai muiden toimielinten päätöksiä, ja kanteluihin sekä lausunto- ja toimenpidepyyntöihin. Valiokunta käynnistää usein tutkimuksia ja järjestää 
kuulemistilaisuuksia vetoomusasioissa. Sillä on lisäksi oikeus saada tietoja komissiolta ja pyytää sitä ryhtymään toimenpiteisiin, jos kyse on yhteisön oikeuden 
säännösten rikkomisesta. Valiokunta antaa kertomuksen käsittelyjen tuloksista puolen vuoden välein. Vetoomusten kautta saadaan suoraa palautetta yhteisön 
oikeuden vaikutuksista kansalaisten elämään ja menettely vahvistaa myös parlamentin roolia unionin toiminnan valvojana. (Joutsamo ym. (2000), s. 394-402.) 
91 Ks. liite 2. Euroopan parlamentin suomalaiset jäsenet 2009–2014.
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• ryhmien varjoesittelijät

• valiokuntien ryhmäkoordinaattorit

• raportin kirjoittaja (esittelijä, avustaja,  
   ryhmätoimisto, sihteeristö)

• käsittelyn aikataulu

• äänestyskäyttäytymisen sopimisajankohta

• puheenvuorojen käyttäjät käsittelyssä

• muutosehdotusten niputus äänestyksessä.

2.9.2 onnistunut vaikuttaminen
EU:ssa päätettävät asiat ja päätösmenettelyt ovat moni-
mutkaisia ja niihin on miltei mahdotonta vaikuttaa yksin 
kansalaisena tai yrityksenä. Yritykset voivat vaikuttaa 

lainsäädäntöhankkeiden sisältöön usealla tavalla. Ne 
voivat seurata hankkeita muun muassa kansallisten ja 
eurooppalaisten etujärjestöjensä kautta. Perehtyminen 
säädösteksteihin on tarpeen, sillä säädösten yksityiskoh-
dilla voi olla merkittäviä vaikutuksia yritysten toimintaan. 
Järjestöt kokoavat yritysten kannanottoja ja viestivät nii-
tä lainsäädäntöhankkeiden valmistelijoille sekä EU-tasol-
la että kansallisella tasolla. Etujärjestöt osallistuvat muun 
muassa ministeriöiden järjestämiin tapaamisiin ja valmis-
telukokouksiin. Kansallisten järjestöjen edustajat osal-
listuvat myös eurooppalaisten järjestöjen kokouksiin ja 
tapahtumiin, joissa päätetään mihin EU-tason asioihin 
pyritään vaikuttamaan. Järjestöt keskustelevat suoraan 
viranomaisten kanssa ja vaikuttavat komissioon ja parla-
mentin jäseniin. Järjestöillä kuten myös suurilla yrityksillä 

Vuoden 2002 lopussa komissio päätti yhdistää energiate-
hokkuus- ja tuotesuunnitteluvaatimukset sisältävät EEE-
direktiiviehdotuksen (Ecodesign for Electrical and Electro-
nic Equipment) ja EER-direktiiviehdotuksen (Energy Effi-
ciency Requirements) yhdeksi direktiiviksi. Näiden direk-
tiiviehdotusten yhdistelmänä syntyi EuP-direktiivi (Ener-
gy-using Products) eli Ecodesign-direktiivi. Komissio jul-
kaisi ehdotuksen EuP-direktiiviksi elokuussa 2003. Vaikka 
EuP-direktiivillä on selviä ympäristönsuojelullisia tavoittei-
ta, sitä ei valmisteltu komission ympäristöasioiden pää-
osastolla (DG ENV), vaan yritys- ja teollisuustoiminnan 
pääosastolla (DG ENTR) ja EER-direktiiviehdotuksen osal-
ta myös energian ja liikenteen (DG TREN) pääosastolla.

Nokia Oyj kutsuttiin mukaan EEE-direktiivin valmisteluun 
jo virallisen konsultoinnin alkuvaiheessa vuoden 2000 
lopulla. Yritys toimi aktiivisesti koko valmisteluprosessin 
ajan ja sen edustajat osallistuivat komission järjestämiin 
tapaamisiin ja työpajoihin. Nokia näyttääkin olleen mer-
kittävä vaikuttaja EEE-direktiivin valmistelussa ja etenkin 
sen tärkeimmässä vaiheessa eli komission valmistelussa.

Valmisteluprosessin aikana Nokia hyödynsi tehokkaasti 
useita eri tahoja saadakseen oman näkemyksensä esille 
komissiossa. Nokialle merkittävimmät vaikutusväylät oli-
vat teollisuusjärjestöt EICTA (nykyisin DIGITALEUROPE) 
ja Orgalime. Välittääkseen näkemyksiään komissioon ja 
muille viranomaisille Nokia hyödynsi myös suomalaisia 
teollisuusjärjestöjä. Lisäksi Nokia toimi yhteistyössä mui-
den aktiivisten ylikansallisten yritysten kanssa. 

Nokia oli suoraan komissioon yhteydessä ja prosessin 
aikana henkilökohtaiset kontaktit politiikan toimijoihin 
muodostuivat yritykselle hyvin tärkeiksi. Nokian ja komis-
sion välillä järjestettiin kahdenvälisiä tapaamisia eten-
kin silloin, kun teollisuusjärjestöjen kesken oli vaikeuksia 
päästä yksimielisyyteen. Toisaalta Nokia teki yhteistyötä 
myös neuvoston ja parlamentin yhteispäätösmenette-
lyn aikana ja oli pyrkinyt luomaan luottamukselliset välit 
myös parlamentaarikoihin.

Sen sijaan kansallisten poliittisten toimijoiden kuten 
ministeriöiden kanssa Nokia ei juuri keskustellut proses-
sin aikana, sillä direktiivin valmistelu ei ollut etusijalla kan-
sallisten toimijoiden keskuudessa. Toisaalta Nokialla ei 
myöskään ollut tarvetta panostaa kansallisiin toimijoihin, 
sillä valmisteluprosessi eteni yrityksen kannalta muutoin-
kin melko sujuvasti.

EU-vaikuttamisessa Nokia on ottanut selvästi perinteistä 
aktiivisemman roolin. Se on myös siirtynyt käyttämään 
enemmän yhteistyöhön perustuvaa ja rakentavampaa 
menettelytapaa yritysten perinteisen haastavan ja hyök-
käävän lähestymistavan sijaan. On kuitenkin huomioita-
va, että Nokian vaikuttamisen onnistumiseen myötävai-
kuttivat myös Nokian ja teollisuusjärjestöjen huomattavat 
resurssit ympäristöpolitiikan alalla: esimerkiksi Nokialla 
ympäristöasioiden parissa työskentelee yli sata kokopäi-
väistä työntekijää. Yrityksen ympäristöorganisaation kas-
vu 1990-luvun lopulla onkin osaltaan edesauttanut Noki-
an lisääntynyttä aktiivisuutta ympäristöasioissa.

Esimerkki 7. Nokia toimijana EuP-direktiivin (Ecodesign-direktiivi) valmistelussa (Lähteet: HE 163/2008, Kautto 2009, 
Kautto 2007)
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Kuva 9. Yrityksen tiedonlähteitä92 ja vaikutuskanavia ympäristölainsäädäntöhankkeissa.

Vaikutus

panostus

+

-

Luonnos 1. käsittely 2. käsittely sovittelu

Kuva 10. Vaikuttamisen ajoittaminen (Lähde: DIGITALEUROPE 2009)

parlamentin jäsenet,           
ympäristövaliokunta,
esittelijät

Yritys

parlamentin suomen tiedotustoimisto

Komission virkamiehet, 
ympäristöasioita käsittelevät pääosastot

 Eurooppa-tiedotuskeskukset Komission suomen edustusto

Kotimaiset etujärjestöt Eurooppalaiset etujärjestöt

ministeriöiden virkamiehet

ministeriöiden alaiset työryhmät
Kansanedustajat

Kansalaisjärjestöt tiedotusvälineet 

tutkimuslaitokset internet

92 Unionin toiminnan avoimuuteen liittyy keskeisesti unionin oma aktiivinen tiedottaminen, kuten lainsäädäntöön liittyvät keskustelu- ja ohjelma-asiakirjat (vih-
reät ja valkoiset kirjat), komission lainsäädäntöohjelmat, komission lainsäädäntöehdotusten julkaiseminen, erilaiset toimielinten ja muiden elinten laatimat kerto-
mukset (komission vuosikertomus) sekä painetussa ja sähköisessä muodossa olevat tiedotteet. Avoimuuden ja asiakirjajulkisuuden pääperiaatteena unionissa on, 
että yleisöllä on oltava mahdollisuus saada mahdollisimman laajalti tietoja komission ja neuvoston hallussa olevista asiakirjoista. Neuvostolle asiakirjapyyntö on 
esitettävä kirjallisesti ja asiakirja on yksilöitävä riittävän hyvin. Neuvoston toimiessa lainsäätäjänä äänestystulos ja äänestysselitykset sekä pöytäkirjaan merkityt 
lausumat ovat aina julkisia. Komission asiakirjojen julkisuutta koskevat asiallisesti samat säännöt kuin neuvoston vastaavaa. Suomessa viranomaisten asiakirjat 
ovat julkisia, ellei julkisuuslaissa tai muussa laissa erikseen toisin määrätä. (Joutsamo ym. (2000), s. 221-225.)
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on asiantuntijoita, joiden pääasiallinen työ on vaikuttaa 
EU:n toimielimiin (lobbaus). 

Euroopan komissiolla ja Euroopan parlamentilla on 
vapaaehtoinen edunvalvojien rekisteri

93
, johon komissi-

on ja parlamentin päätöksentekoon säännöllisesti vaikut-
tavien tahojen toivotaan rekisteröityvän. Rekisterin tar-
koituksena on Euroopan avoimuusaloitteen mukaisesti 
antaa kansalaisille tietoa siitä, miten EU:n päätöksente-
koon pyritään vaikuttamaan ja millaiset ryhmät harjoitta-

vat edunvalvontaa EU:n toimielimissä. Rekisteröityessään 
edunvalvojat sitoutuvat noudattamaan rekisterin sääntö-
jä. Akkreditoitumalla edunvalvojan on mahdollista saada 
kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

94
. 

Kuvassa 9 on esitetty osa niistä tietolähteistä ja tahoista, 
joita yritys voi lähestyä ympäristölainsäädäntöhankkeisiin 
liittyvissä kysymyksissä ja kannanotoissa. Yrityksen kan-
nattaakin selvittää oman toimintaympäristönsä kontakti-
mahdollisuudet tärkeiden lainsäädäntöhankkeiden osalta. 

Lainsäädäntöprosessin vaiheet Viitteellinen 
aikataulu Yritysten toimenpiteet 95

Säädöksen taus-
tavalmistelu ja 
säädösehdotus

Komission toimintasuunnitelmat 
(Action Plan)

Vuosittain
Tunnistaminen ja ennakointi, vaikutus-
ten arviointi

Komission käynnistämät selvitykset 
(konsulttiselvitykset, raportit, jne.)

n. 1-2 vuotta
Tunnistaminen ja ennakointi, vaikutus-
ten arviointi, osallistuminen selvityksiin

Komission työpaperit ja ehdotukset n. 1-3 vuotta
Valmistautuminen, kannanmuodostus 
ja kommunikointi vastuutahoille

Komission säädösehdotus
Keskeiset vaatimukset, vaikuttamisen 
painopisteiden määrittäminen

Yhteispäätös-
menettely

Neuvoston ja parlamentin 1. käsit-
tely => 1. käsittelyn yhteinen kan-
ta neuvostossa ja parlamentissa

n. 2 vuotta
(ei määräaikaa)

Kannanmuodostus ja kommunikointi 
vastuutahoille

Neuvoston ja parlamentin 2. käsit-
tely => 2. käsittelyn yhteinen kan-
ta neuvostossa ja parlamentissa, 
yhteinen kanta

3 kk + 1 kk
Kannanmuodostus ja kommunikointi 
vastuutahoille

(Sovittelumenettely) 6 vk + 2 vk Kommunikointi vastuutahoille

Säädöksen hyväksyminen ja julkai-
seminen

Valmistautuminen tulevaan ja huomi-
ointi päätöksenteossa

Kansallinen  
toimeenpano

Saattaminen osaksi kansallista lain-
säädäntöä

n. 0,5-2 vuotta
Toimeenpanon seuraaminen ja kan-
tojen kommunikointi vastuutahoille; 
huomiointi päätöksenteossa

Komiteamenet-
tely96

Mahdolliset täytäntöönpanosää-
dökset esim. valvonnan käsittävää 
sääntelymenettelyä noudattaen, 
komission antamat delegoidut sää-
dökset

Seuranta ja kommunikointi vastuuta-
hoille; huomiointi päätöksenteossa

Täytäntöönpano-
säädösten kan-
sallinen  
toimeenpano

Vaatimukset käytännön toimin-
nassa

Heti tai siirtymä-
ajan jälkeen

Säädösten noudattaminen (vaatimuk-
senmukaisuus)

Taulukko 5. Lainsäädäntöhankkeen käsittelyn merkitys yrityksille 

93 Komission ja parlamentin vapaaehtoinen edunvalvojien rekisteri on nähtävänä osoitteessa  
https://webgate.ec.europa.eu/transparency/regrin/welcome.do?locale=fi#fi.
94 Lisätietoa akkreditoinnista http://www.europarl.europa.eu/news/public/default_fi.htm > Parlamentti > Tarkempia tietoja > Akkreditoidut edunvalvojat.
95 Vastuutahoja voivat olla EU:n toimielinten virkamiehet ja edustajat sekä teollisuusjärjestöjen asiantuntijat.
96 Ks. luku 2.7.1 komiteamenettely.

https://webgate.ec.europa.eu/transparency/regrin/welcome.do?locale=fi#fi
http://www.europarl.europa.eu/news/public/default_fi.htm
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Vaikuttamisen ajoittaminen yhteispäätösmenettelyn aika-
na on hyvin tärkeää. Jos eri vaiheisiin ei reagoida nopeas-
ti, mahdollisuudet vaikuttaa menettelyn kulkuun mene-
tetään usein peruuttamattomasti. Yleissääntönä voidaan 
pitää, että myönnytys liian aikaisin on hyödytön, ja vas-
taantulo liian myöhään tehoton. Parhaat mahdollisuudet 
saada äänensä kuuluviin ja huomioiduksi on menettelyn 
alkuvaiheissa

100
.

2.10 Teknologiateollisuus vaikuttaa 
Euroopassa

Teknologiateollisuuden tuotteilla ja teknologioilla vaiku-
tetaan keskeisesti kansalaisten ja ympäristön hyvinvoin-
tiin sekä turvallisuuteen. Suomalaiset teknologiateollisuu-
den yritykset ovat usein edelläkävijöitä kehitettäessä kes-

Komissio antoi joulukuussa 2007 ehdotuksen teollisuu-
den päästödirektiiviksi, Industrial Emissions Directive97, 
jonka tarkoituksena on tehostaa ja yhdenmukaistaa 
lupakäytäntöjä ja teollisuudelle asetettavia ympäristö-
vaatimuksia. Direktiiviehdotuksessa yhdistetään seitse-
män direktiiviä sekä näitä koskevat toimialakohtaiset 
vaatimukset: ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen 
ja vähentämisen yhtenäistämisestä annettu direktiivi eli 
ns. ympäristölupadirektiivi (IPPC), orgaanisten liuottimi-
en käytöstä tietyissä toiminnoissa ja laitoksissa aiheu-
tuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöistä ja 
rajoittamisesta annettu direktiivi (teollisuus-VOC), jät-
teenpolttodirektiivi (WI), suurten polttolaitosten direktii-
vi (LCP) sekä kolme titaanidioksiditeollisuuden direktii-
viä. Komissiossa direktiiviesityksen valmistelusta ja käsit-
telystä vastaa ympäristöasioiden pääosasto (DG ENV).

Parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä hyväksytyn esi-
tyksen keskeinen ero komission ehdotukseen oli parla-
mentin esittelijän esittämä uusi vaatimus teollisuustoi-
mintojen ympäristölupakäytäntöihin: asetetaan toimi-
alakohtaiset päästöjen minimiarvot, joita ei saa ylittää; 
eli ns. eurooppalainen turvaverkko. Neuvostossa direk-
tiiviesittelyn käsittely eteni komission esityksen pohjalta; 
keskeisimmät kysymykset liittyivät tarkkailuun, lupien 
uudelleen tarkasteluun, maaperänsuojeluun sekä suur-
ten polttolaitosten joustoihin, BREF-asiakirjojen julkai-
semisen jälkeen tehtäviin BAT-päätelmiin, joiden perus-
teella asetetaan lupien raja-arvot joista voi poiketa vain 
erityistapauksissa. 

Teknologiateollisuus ry toimii aktiivisesti koko yhteis-
päätösmenettelyn käsittelyn ajan pyrkien vaikuttamaan 

sekä neuvostoon että parlamenttiin direktiiviehdotuksen 
käsittelyssä. EU-vaikuttamisessa keskeiseksi nousi teolli-
suuden eri etujärjestöjen kannanmuodostus ja sen kom-
munikointi parlamentin eri puolueiden jäsenille. Myös 
hyvät kontaktit suomalaisiin europarlamentaarikoihin 
olivat tärkeitä. Kansallisessa vaikuttamisessa hyvin kes-
keiseksi nousi eri teollisuusliittojen ja Elinkeinoelämän 
keskusliiton EK:n kanssa tehtävä tiivis yhteistyö ja neu-
vottelut kansallisten viranomaisten kanssa. Vaikuttami-
sen onnistumiseen on myötävaikuttanut alan yritysten 
aktiivinen osallistuminen direktiiviesityksen keskeisten 
vaikutusten tunnistamiseen, teollisuuden kannanmuo-
dostukseen98, sekä yritysten aktiivisuus teollisuuden etu-
järjestöissä.

Direktiiviehdotuksen käsittelyn aikana oli useita lain-
säädännöllisiä haasteita. EU:n parlamenttivaalit ajoittui-
vat IE-direktiiviesityksen 1. ja 2. käsittelyn väliin, jolloin 
parlamentin 1. käsittelyn kanta ei sitonut uutta parla-
menttia vaan parlamentin 2. käsittelyyn oli mahdollista 
ehdottaa myös täysin uusia muutosehdotuksia. Lissabo-
nin sopimuksen voimaantulo joulukuussa 2009 muut-
ti IE-direktiiviesityksen komiteamenettelyn ja viivästytti 
neuvoston poliittisen yhteisymmärryksen vahvistamista 
neuvoston viralliseksi kannaksi. Lisäksi useissa direktii-
viehdotuksen keskeisissä kohdissa pyydettiin selvennys-
tä sekä neuvoston lakipalvelulta että parlamentin laki-
palvelulta.

Tulevaisuudessa BREF-asiakirjojen99 valmistelu, ns. Sevil-
la prosessi, tulee korostumaan edunvalvonnassa, jotta 
suomalaisia teknologioita ja ratkaisuja saataisiin osaksi 
tulevia EU-laajuisia vaatimuksia.

Esimerkki 8. Vaikuttaminen IE-direktiivin valmisteluun  

97 KOM(2007)844: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0844:FIN:FI:PDF. Ks. myös esimerkki 6. 
98 Ks. luku 2.10.
99 Ks. BREFien valmisteluvaiheet: http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=4954&lan=fi.
100 Ks. kuva 10.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0844:FIN:FI:PDF
http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=4954&lan=fi
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Ennakointi ja seuranta

tunnistaminen ja ennakointi priorisointi

toimintaympäristöanalyysit 
•	Ympäristötyöryhmä
•	 Jäsenyritykset	(ympäristökysely)
•	Toimialaryhmät	ja	-yhdistykset
•	Sidosryhmät

Haasteiden kartoitus 
•	Tunnistetaan	uudet	aloitteet,	jotka	 

vaikuttavat jäsentemme toimintaan
•	Seurataan,	mitä	asioita	on	käynnis- 

tymässä
•	Pyritään	havaitsemaan	eri	puolilta	 

tulevia signaaleja ja tekemään niistä 
johtopäätökset	(media,	kontaktit)

•	Ylläpidetään	kontakteja	ja	verkostoja

tiedotetaan teknologiateollisuuden 
sisällä ja jäsenistölle

strategiset painopisteet
•	Painopisteiden	määrittäminen:	

Ympäristöosaamisesta kilpailuetu

toimintasuunnitelma 
•	Määritetään	vaikuttamisen	painopisteet
•	Määritetään	asiakohtaisesti	vastuut	ja	

resurssit
•	Vastuuhenkilö	seuraa	prosessia	aloit-

teesta säädökseen ja soveltamiseen

tiedotetaan teknologiateollisuuden 
sisällä ja jäsenistölle

Kuva 11. Teknologiateollisuus ry:n ympäristölainsäädäntöprosessi

Vaikuttaminen

Kannat ja tavoitteet

Vastuutahot
•	Ympäristötyöryhmä,	ympäristö-
ryhmä	asiakohtaisesti

asian valmistelu jäsenistön 
kanssa

•	Selvitetään	kohdeyritykset	ja	
tiedotetaan jäseniä

•	Arvioidaan	resurssien	tarve
•	Muodostetaan	taustaryhmä	

tarvittaessa
•	Kootaan	Teknologiateolli-

suuden alustava näkemys ja 
muodostetaan kanta

Kannan kommunikointi  
sidosryhmille

Vaikuttamiskohteet ja  
–keinot
•	 Jatkuva	ennakointi,	seuranta	ja	

vaikuttaminen myös sovelta-
misvaiheessa	

•	Tunnistetaan	sidosryhmät
•	Haetaan	yhteistyötahoja	vai-
kuttamisen	vahvistamiseen	

•	Hankintaan	ja	välitetään	tietoa
•	Ytimekäs	kommunikointi	
avaintahoille

•	Seurataan	asian	kehittymistä	
ja mukautetaan tarvittaessa 
toimenpiteitä

Viestitään aktiivisesti 

Vaikuttaminen tulosten arviointi

arviointi
•	Taustaryhmä,	ympäristötyö-
ryhmä	ja		oma	arviointi	

	 •	Mikä	meni	hyvin,	mihin								
kohdennetaan	lisää	voima-
varoja 

	 •	Jatkosta	sopiminen	ja	
valmistaudutaan tulevaan 
(review/recast-menettely)

Viestitään jäsenyrityksille 
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tävän kehityksen mukaisia käytäntöjä ja toimintatapoja.
Tavoitteena on varmistaa suomalaisten yritysten toimin-
taedellytykset globaalissa kilpailussa ja luoda siten yrityk-
sille paremmat mahdollisuudet edistää kestävää kehitys-
tä. Yrityksiä palvellaan ajankohtaisissa ympäristökysymyk-
sissä ja vaikutetaan ympäristölainsäädännön sisältöön ja 
toimenpanoon jäsenyritysten etujen mukaisesti. Yrityk-
siä aktivoidaan hyödyntämään liiketoiminnassaan elin-
kaariajattelun ja lainsäädännön antamia mahdollisuuk-
sia. Ympäristöteknologian kehittämistä ja hyödyntämis-
tä edistetään sekä kannustetaan yrityksiä osallistumaan 
alan huippuosaamista edistäviin hankkeisiin. Vaikuttamis-
ta lainsäädäntöön ohjaa jäsenyrityksistä koostuva ympä-
ristötyöryhmä

101

Toimintatavaksi on luotu ympäristölainsäädäntöproses-
si

102
, joka muodostuu kahdesta osa-alueesta: Hankkeiden 

ennakointi ja seuranta, sekä niihin vaikuttaminen. Jokai-
nen lainsäädäntöhanke muodostaa kokonaisuuden, josta 
luodaan ”projekti”. Hankkeiden ennakoinnissa pyritään 
tunnistamaan uudet aloitteet, havaitsemaan eri puolilta 
tulevat heikot signaalit sekä arvioimaan niiden merkitys-
tä alamme toiminnalle. Seuraavassa vaiheessa määritel-
lään vaikuttamisen painopisteet, muodostetaan jäsenyri-
tysten kanssa teollisuuden kannat ja tavoitteet sekä tun-
nistetaan vaikuttamiskohteet ja -keinot. Lopuksi arvioi-
daan tulokset ja sovitaan jatkotoimenpiteistä. Jokaises-
sa vaiheessa välitetään tietoa jäsenistölle ja kommunikoi-
daan keskeisiä kantoja sekä tavoitteita muille merkittävil-
le sidosryhmille.

EU-vaikuttamisen kohteina ovat ensisijaisesti EU:n komis-
sio, neuvosto ja parlamentti. Komissio valmistelee ehdo-
tukset, jotka käsitellään neuvostossa ja parlamentissa. 
Yksittäisessä lainsäädäntöhankkeessa vaikuttamisen pai-
nopiste vaihtelee ajankohdasta toiseen EU-instituutioiden 
välillä. Komissioon vaikutetaan ensisijaisesti teollisuuden 
eurooppalaisten yhteistyöjärjestöjen kautta, neuvostoon 
suomalaisten virkamiesten kautta ja parlamenttiin sekä 
eurooppalaisten yhteistyöjärjestöjen kautta että suo-
raan

103
.

Useassa lainsäädäntöhankkeessa vaikuttaminen jatkuu 
vielä säädöksen täytäntöönpanon yhteydessä. Usein 
ympäristöasioihin liittyvien direktiivien ja asetusten tekni-
set yksityiskohdat pannaan toimeen valvonnan käsittäväl-
lä sääntelykomiteamenettelyllä tai delegoiduilla säädök-
sellä. Vaikuttamiskohteena ovat tällöin komission virka-
miehet, kyseisen komitean edustajat sekä aiheeseen liit-
tyvät yhteistyökumppanit.

 
Verkottuminen on olennaista. Tärkeät yhteistyötahot 
ovat kansalliset viranomaiset, elinkeinoelämän järjes-
töt, EU:n instituutiot sekä kansalliset ja kansainväli-
set toimialajärjestöt. EU-tasolla Teknologiateollisuuden 
merkittävimmät vaikutuskanavat ovat:

104

• eurooppalaisen metallituote-, kone-, elektroniikka-
ja sähköteknisenteollisuuden yhteinen elinkeinopo-
liittnen järjestö Orgalime

• eurooppalaisen kulutus- ja ICT-teollisuuden järjestö 
DIGITALEUROPE

• Teknologiateollisuus ry:n toimialayhdistyksien ja 
-ryhmien eurooppalaiset järjestöt

• Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n
105

 kautta BUSI-
NESSEUROPE

106
, joka edistää Euroopan elinkeino- 

elämän yhteisiä etuja myös ympäristöasioissa.

Vaikuttamisen keinoina ovat kannanotot, sidosryhmi-
en ja tiedotusvälineiden tapaamiset sekä muut julkiset 
esiintymiset.

 
2.11 Keskeisiä tietolähteitä

toimielinten verkkosivustoja
Eurooppa-neuvosto
http://europa.eu/european-council/index_fi.htm

Euroopan parlamentti
http://www.europarl.europa.eu/news/public/default_
fi.htm

Euroopan unionin neuvosto
http://www.consilium.europa.eu/fi

Euroopan komissio
http://ec.europa.eu/index_fi.htm

Euroopan unionin tuomioistuin
http://curia.europa.eu/

suomen ja EU:n ympäristöhallinnon 
verkkosivustoja
Komission ympäristöasioiden pääosasto
http://ec.europa.eu/environment/index_fi.htm
Haluamansa tiedon löytää helpoiten käyttämällä eng-

101 www.teknologiateollisuus.fi/ymparisto > ympäristötyöryhmä.
102 Ks. kuva 11. Teknologiateollisuus ry:n ympäristölainsäädäntöprosessi.
103 Ks. liite 7. EU-lainsäädännön vaikuttamisen kenttä.
104 Ks. liite 8. Teknologiateollisuuden kansainväliset yhteistyötahot.
105 Teknologiateollisuus ry on yksi EK:n 35:sta jäsenliitosta.
106 BUSINESSEUROPE , BE koostuu yhteensä 40 kansallisesta elinkeinoelämän ja työnantajajärjestöstä 34 eri Euroopan maasta:  
http://www.businesseurope.eu/Content/Default.asp?.

http://europa.eu/european-council/index_fi.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/public/default_fi.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/public/default_fi.htm
http://www.consilium.europa.eu/fi
http://ec.europa.eu/index_fi.htm
http://curia.europa.eu/
http://ec.europa.eu/environment/index_fi.htm
www.teknologiateollisuus.fi/ymparisto
http://www.businesseurope.eu/Content/Default.asp?
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lanninkielistä hakemistoa: 
http://ec.europa.eu/environment/abc.htm

Komission ympäristöasioiden pääosaston (DG ENV) tiedo-
tuskeskus.
Tiedotuskeskukseen voi ottaa yhteyttä sähköpostitse: 
envinfo@cec.eu.int 
Euroopan ympäristökeskus, Kööpenhamina – Ympäristö-
keskuksen tehtäviin kuuluu mm. Ympäristön tila -raport-
tien laatiminen. 
http://www.eea.europa.eu/fi/

Valtion ympäristöhallinnon verkkopalvelu
http://www.ymparisto.fi 

tietoa Euroopan unionista
Euroopan unionin portaali – Europa-sivustoon on koottu 
laaja valikoima linkkejä tietolähteisiin ja Euroopan unionin 
toimielinten ja virastojen sivustoille.
http://europa.eu/index_fi.htm

Europe Direct Euroopan unionin tiedotus- ja yhteyspistei-
den verkosto 
http://ec.europa.eu/europedirect/visit_us/relays/index_
fi.htm

Europe Direct Palveluksessasi – Suora linja Euroopan  
unioniin
Kysymyksiä voi lähettää sähköpostitse täyttämällä lomak-
keen osoitteessa:
http://ec.europa.eu/europedirect/index_fi.htm  
tai soittamalla maksuttomaan puhelinpalveluun:
00 800 6789 10 11 mistä tahansa EU:n jäsenvaltiosta.

Eurooppatiedotus – valtionhallinnon EU-tiedottaminen, 
Ulkoasiainministeriö 
Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero: 010 3456 700
http://www.eurooppa-tiedotus.fi

Lissabonin sopimus – Miten sopimus muuttaa Euroopan 
unionia? 
Eurooppatiedotuksen opas (2010), Ulkoasiainministeriö 
123/2010:
http://www.euarjessa.fi/Public/default.aspx? 
contentid=109069

Valtioneuvoston sivut Euroopan unionista
http://www.vn.fi/eu

EU Whoiswho – Euroopan unionin virallinen hakemisto
http://europa.eu/whoiswho

EU-sanasto – Euroopan rakentamiseen ja Euroopan uni-
onin toimielimiin ja toimintaan liittyvien termien sanasto. 
Määritelmät ovat saatavilla niillä 11 kielellä, jotka olivat 
EU:n virallisia kieliä vuoden 2004 toukokuuhun asti.
http://europa.eu/scadplus/glossary/index_fi.htm

IATE – EU-toimielimien yhteinen monikielinen termitieto-
kanta. Tietokannasta voi etsiä tietylle lähtökielen termil-
le vastineen yhdellä tai useammalla kohdekielellä. Kattaa 
EU:n kaikki 23 virallista kieltä.
http://iate.europa.eu/

Lainsäädäntö
EUR-Lex – EU:n voimassa olevan lainsäädännön, valmiste-
levien asiakirjojen ja viimeisimpien virallisten lehtien teks-
tit (asetukset ja direktiivit julkaistaan kaikilla virallisilla kie-
lillä julkaistavassa Euroopan unionin virallisessa lehdessä). 
EUR-Lex on käytettävissä maksutta kaikilla virallisilla kielil-
lä. Luku 15 sisältää ympäristöalan tekstit.
http://eur-lex.europa.eu/fi/index.htm

Tiivistelmät EU:n lainsäädännöstä 
http://europa.eu/legislation_summaries/index_fi.htm
Taustatietoa EU:n politiikoista; sisältää kattavan ympäris-
töosan:
http://europa.eu/legislation_summaries/environment/
index_fi.htm

Valtion sähköinen säädöstietopankki
http://www.finlex.fi 

Lissabonin sopimus – Tietoa Lissabonin sopimuksesta. 
Perustietoa sopimuksesta ja sen ratifioinnista sekä mm. 
kirjasto Lissabonin sopimukseen liittyvistä keskeisistä asia-
kirjoista ja muusta materiaalista.
http://europa.eu/lisbon_treaty

toimielinten asiakirjoja
EU-toimielinten viralliset asiakirjat – Sivustolta löytyvät 
myös unionin yhteiset asiakirjat Yleiskertomus Euroopan 
unionin toiminnasta ja Euroopan unionin tiedote. Yleis-
kertomukseen sisältyy taulukoita säädöksiä ja sopimuksia 
koskevien menettelyjen vaiheista. Euroopan unionin tie-
dote ilmestyy kymmenen kertaa vuodessa kaikilla virallisil-
la kielillä. Tiedotteessa on aihepiireittäin viittaukset kuu-
kauden aikana ilmestyneisiin lainsäädäntöasiakirjoihin ja 

http://ec.europa.eu/environment/abc.htm
mailto:envinfo@cec.eu.int
http://www.eea.europa.eu/fi/
http://www.ymparisto.fi
http://europa.eu/index_fi.htm
http://ec.europa.eu/europedirect/visit_us/relays/index_fi.htm
http://ec.europa.eu/europedirect/visit_us/relays/index_fi.htm
http://ec.europa.eu/europedirect/index_fi.htm
http://www.eurooppa-tiedotus.fi
http://www.euarjessa.fi/Public/default.aspx?contentid=109069
http://www.euarjessa.fi/Public/default.aspx?contentid=109069
http://www.vn.fi/eu
http://europa.eu/whoiswho
http://europa.eu/scadplus/glossary/index_fi.htm
http://iate.europa.eu/
http://eur-lex.europa.eu/fi/index.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/index_fi.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/environment/index_fi.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/environment/index_fi.htm
http://www.finlex.fi
http://europa.eu/lisbon_treaty
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lyhyt yhteenveto asiasta.
http://europa.eu/documentation/official-docs/index_
fi.htm
Komission asiakirjarekisteri – Komission asiakirjasarjat 
(KOM, C ja SEC). KOM-asiakirjoissa julkaistaan komission 
säädösehdotuksia, tiedonantoja, kertomuksia sekä vihrei-
tä ja valkoisia kirjoja.
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/registre.
cfm?CL=fi
 
Komiteamenettelyrekisteri – Euroopan komission ylläpitä-
mä rekisteri komitologiapäätöksen mukaisten komiteoi-
den työskentelyyn liittyvistä asiakirjoista. 
http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index_
fi.htm

Kuulemiset ja säädösten valmistelun seuranta
OEIL – Parlamentin tietokanta, jonka avulla voi seurata 
toimielinten lainsäädäntömenettelyjä ja toimintaa.
http://www.europarl.europa.eu/oeil/

PreLex – Toimielinten välisten menettelyjen tietokanta, 
jonka avulla voi seurata päätöksentekoprosessin päävai-
heita toimielinten välillä. Käytössä maksutta kaikilla viral-
lisilla kielillä.
http://ec.europa.eu/prelex/apcnet.cfm?CL=fi

Sinun äänesi Euroopassa: Kuulemismenettely – Euroopan 
komission sivusto, josta löytyvät käynnissä olevat kuule-
miset.
http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_fi.htm

EU-asiat eduskunnassa
http://www.eduskunta.fi > Eduskuntatyö > EU-asiat

tiedotteet, kirjallisuus, linkit, lehdet
RAPID – Sivusto sisältää EU:n toimielinten päivittäiset leh-
distötiedotteet kaikilla kielillä. 
http://europa.eu/rapid/

Environment for Europeans – Komission ympäristöasioi-
den pääosaston neljästi vuodessa julkaisema lehti, joka 
käsittelee EU:n ympäristökysymyksiä. 
http://ec.europa.eu/environment/news/efe/index_en.htm

EU Bookshop – Euroopan unionin sähköinen julkaisukir-
jasto. EU:n julkaisutoimiston palvelun kautta voi saada 
käyttöönsä kaikkien EU:n toimielinten ja muiden elinten 
julkaisuja. Palvelussa on lisäksi verkkokatalogi sekä kaikki-
en EU-julkaisujen arkisto.  
http://www.bookshop.europa.eu

Euroopan komission keskuskirjasto – Sivustolta löytyy 
linkkejä myös muiden toimielinten ja organisaatioiden 
kirjastoihin.
http://ec.europa.eu/libraries/doc/index_fi.htm
ECLAS – Euroopan komission keskuskirjaston kokoelmi-
en tietokanta 
http://ec.europa.eu/eclas/F

EU-tiedonlähdeopas – Eduskunnan kirjaston tuottama 
kattava opas erilaisiin EU-tiedonlähteisiin.
http://lib.eduskunta.fi/Resource.phx/kirjasto/ 
yhteiskuntatieto/eu-tiedonlahdeopas/index.htx

ELKI – Eduskunnan kirjaston linkkitietokanta 
http://www.eduskunta.fi/kirjasto/Elki/elki.html

Elinkeinoelämän EU-uutiskirje – EK:n EU-uutiskirjeessä 
seurataan ajankohtaisia EU-hankkeita. Linkki uusimpaan 
EU-uutiskirjeeseen löytyy sivulta 
http://www.ek.fi/eu > EU-uutiskirjeet

Edustustot
Suomen pysyvä edustusto Euroopan unionissa
sähköposti: sanomat.eue@formin.fi
http://www.finland.eu

Euroopan komission Suomen edustusto 
Pohjoisesplanadi 31, Helsinki
puh. 09 62 26 544
http://ec.europa.eu/finland/index_fi.htm
tietopalvelu puh. 09 62 26 54 82, sähköposti: 
comm-rep-hel-library@ec.europa.eu

Euroopan komission edustustot jäsenvaltioissa – Komis-
sion edustustojen yhteystiedot. Komission ja parlamen-
tin edustustoja tai tiedotustoimistoja on jokaisessa jäsen-
maassa sekä unionin ulkopuolisissa maissa. 
http://ec.europa.eu/represent_fi.htm

Euroopan parlamentin Suomen tiedotustoimisto 
Pohjoisesplanadi 31, Helsinki
puh. 09 622 04 50
http://www.europarl.fi 

Edunvalvojien rekisteri
Edunvalvojien rekisterit – Komission ylläpitämä edunval-
vojien rekisteri ja parlamenttiin akkreditoitujen edunval-
vojien luettelo
http://europa.eu/lobbyists/interest_representative_ 
registers/index_fi.html
Edunvalvojien rekisterin kotisivut
https://webgate.ec.europa.eu/transparency/regrin/wel-
come.do
 

http://europa.eu/documentation/official-docs/index_fi.htm
http://europa.eu/documentation/official-docs/index_fi.htm
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/registre.cfm?CL=fi
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/registre.cfm?CL=fi
http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index_fi.htm
http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index_fi.htm
http://www.europarl.europa.eu/oeil/
http://ec.europa.eu/prelex/apcnet.cfm?CL=fi
http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_fi.htm
http://www.eduskunta.fi
http://europa.eu/rapid/
http://ec.europa.eu/environment/news/efe/index_en.htm
http://www.bookshop.europa.eu
http://ec.europa.eu/libraries/doc/index_fi.htm
http://ec.europa.eu/eclas/F
http://lib.eduskunta.fi/Resource.phx/kirjasto/yhteiskuntatieto/eu-tiedonlahdeopas/index.htx
http://lib.eduskunta.fi/Resource.phx/kirjasto/yhteiskuntatieto/eu-tiedonlahdeopas/index.htx
http://www.eduskunta.fi/kirjasto/Elki/elki.html
http://www.ek.fi/eu
mailto:sanomat.eue@formin.fi
http://www.finland.eu
http://ec.europa.eu/finland/index_fi.htm
mailto:comm-rep-hel-library@ec.europa.eu%20eller
http://ec.europa.eu/represent_fi.htm
http://www.europarl.fi
http://europa.eu/lobbyists/interest_representative_registers/index_fi.html
http://europa.eu/lobbyists/interest_representative_registers/index_fi.html
https://webgate.ec.europa.eu/transparency/regrin/welcome.do
https://webgate.ec.europa.eu/transparency/regrin/welcome.do
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3.1 EU-säädösten kansallinen 
täytäntöönpano

Suomessa sovelletaan rinnakkain sekä Euroopan unio-
nin oikeusjärjestelmää että kansallista oikeusjärjestelmää. 
Lainlaatijoiden tehtävänä on huolehtia siitä, että sääntely 
on mahdollisimman selkeää ja ettei kansallinen lainsää-
däntö ole ristiriidassa unionin oikeuden kanssa. Unionin 
oikeus tulee panna täytäntöön asetetussa määräajassa ja 
sen toteutuksen tehokkuus tulee varmistaa.  

EU:n antamat asetukset (regulaatiot) ovat suoraan sovel-
lettavissa jäsenmaissa ja ne korvaavat kansallisen sään-
telyn. Asetuksilla luodaan näin yhtenäistä lainsäädäntöä 
Euroopan unionin alueella. Asetuksen kanssa ristiriidassa 
oleva kansallinen lainsäädäntö joko muutetaan tai kumo-
taan asetuksen tullessa voimaan. Asetukset kuitenkin 
usein edellyttävät jäsenvaltioissa täydentävien säännösten 
antamista kuten toimivaltaisesta viranomaisesta säätämis-
tä. Nämä täydentävät säännökset valmistellaan hyvissä 
ajoin, jotta ne ehtivät tulla voimaan samanaikaisesti ase-
tuksen kanssa. Kansallisen täydentävän sääntelyn säädös-
taso ratkaistaan Suomen lainsäädännön mukaisesti. 

Direktiivit edellyttävät kansallista täytäntöönpanoa anne-
tussa määräajassa. Ne antavat jäsenvaltioille liikkumava-
raa velvoitteiden täyttämisessä; ainoastaan direktiivissä 
määritellyt tavoitteet tulee toteuttaa kansallisesti. Direktii-
vejä käytetään silloin, kun halutaan lähentää jäsenvaltioi-
den lainsäädäntöä, muttei nähdä tarpeellisena sen täydel-
listä yhtenäistämistä. Direktiivi voi olla luonteeltaan joko 
harmonisointidirektiivi, jonka tarkoituksena on yhtenäis-
tää eri EU-maiden normistoa tai minimidirektiivi (vähim-
mäisdirektiivi), joka mahdollistaa myös kansallisesti annet-
tavat tiukemmat vaatimukset. Direktiivien täytäntöönpa-
no edellyttää usein kansallisen lainsäädännön muuttamis-

ta
107

. Asiasta päätetään normaalin lainsäädäntömenette-
lyn mukaisesti

108
. Täytäntöönpanosäädökset julkaistaan 

joko säädöskokoelmassa
109

 tai määräyskokoelmassa
110

. 

Direktiivin hyväksymisen ja voimaantulon jälkeen jäsen-
valtio on velvollinen ryhtymään täytäntöönpanon edellyt-
tämiin toimenpiteisiin. Direktiivit ovat luonteeltaan hyvin 
erilaisia, joten kunkin direktiivin täytäntöönpanomuoto 
harkitaan tapauskohtaisesti. Direktiivin täytäntöönpanos-
sa voidaan käyttää seuraavia menetelmiä (Palmgren ym. 
2004, s. 37):

• Uudelleenkirjoittaminen: kansallinen lainsäädäntö 
mukautetaan direktiivin säännöksiin.

• Inkorporointi (sisällyttäminen): direktiivin teksti   
otetaan sellaisenaan kansalliseen lainsäädäntöön.

• Viittaustekniikka: kansallisessa lainsäädännössä 
viitataan siihen, mitä direktiivissä säädetään.

Direktiivin uudelleenkirjoittamista käytetään yleensä sil-
loin, kun direktiivin tekstiä ei voida sellaisenaan sisällyttää 
kansalliseen lainsäädäntöön tai kun direktiivi antaa jäsen-
valtiolle liikkumavaraa. Uudelleenkirjoittamista käytetään 
myös silloin, kun direktiivi edellyttää tietyntasoista sään-
telyä (vähimmäisdirektiivi), mutta sallii myös pidemmälle 
menevän sääntelyn. Inkorporointia käytetään silloin, kun 
direktiivin teksti on hyvin tekninen eikä jätä liikkumavaraa 
täytäntöönpanon toteuttamisessa. Inkorporointia voidaan 
käyttää myös osittain, jolloin direktiivi sisällytetään kansal-
liseen lainsäädäntöön ainoastaan valikoiduilta osin. Viit-
tausmenetelmää käytetään yleensä ainoastaan tapauksis-
sa, joissa direktiivin teksti on hyvin täsmällinen ja muiden 
menetelmien käyttö on vaikeaa. Viittaustekniikkaa ei voi-
da käyttää silloin, kun direktiivin teksti ei ole sellaisenaan 
sovellettavissa.  

3. Kansallisen  
lainsäädännön perusteet

107 Jos kansallinen lainsäädäntö täyttää entuudestaan kaikki direktiivin vaatimukset, ei lainsäädäntötoimenpiteitä tarvita. 
108 Ks. luku 3.2 Kansallinen lainsäädäntöprosessi.
109 Valtion säädöstietopankki FINLEX osoitteessa http://www.finlex.fi/fi/.
110 Viranomaisten määräyskokoelmat ovat saatavana FINLEXissä osoitteessa http://www.finlex.fi/fi/viranomaiset/normi/.

http://www.finlex.fi/fi/
http://www.finlex.fi/fi/viranomaiset/normi/


43

Unionin oikeuden täytäntöönpanoa varten annettujen 
hallituksen esitysten

111
 perusteluissa esitetään ehdotetun 

kansallisen lain suhde unionin oikeuteen sekä direktiivin 
täytäntöönpanossa käytettävä menetelmä. Perustelun 
selostus helpottaa esimerkiksi lausunnonantajien, lain-
tarkastajien, eduskuntakäsittelyn ja soveltajien työtä. Jos 
direktiivin täytäntöönpano vaatii usean ministeriön toimi-
alaan kuuluvien säädösten antamista, valmistelutyö koor-
dinoidaan niiden kesken. 

Komissio valvoo EU-lainsäädännön toimeenpanoa ja 
soveltamista jäsenmaissa. Direktiivien kansalliset täytän-
töönpanosäännökset on yleensä ilmoitettava (notifioita-
va) komissiolle. Täytäntöönpanoilmoitukset

112
 on aina teh-

tävä annetussa määräajassa ja ne laaditaan asianomaises-
sa ministeriössä. (Palmgren ym. 2004, s. 30-41, s. 67-72.)

Suomessa lainsäädännön valmisteluun osallistuvat edus-
kunta ja ministeriöt. Eduskunnassa on viisitoista pysyvää 
erikoisvaliokuntaa

113
 ja erityisesti EU-asioita koordinoiva 

suuri valiokunta
114

. Varsinaiset päätökset tehdään valio-
kunnissa tehdyn valmistelutyön pohjalta eduskunnan 
täysistunnoissa. Suuri valiokunta toimii eduskunnan EU-
valiokuntana. Eduskunnan kanta EU-asioissa ilmaistaan 
yleensä suuressa valiokunnassa. Suuri valiokunta käsit-
telee EU-lainsäädännön valmisteluun liittyvät asiat edus-
kunnassa lukuun ottamatta yhteistä ulko- ja turvallisuus-
politiikkaa koskevia asioita, jotka käsitellään ulkoasiain-
valiokunnassa. Lisäksi suuri valiokunta käsittelee sellaiset 
lakiehdotukset, jotka sille lähetetään täysistunnon ensim-
mäisestä käsittelystä. Erikoisvaliokunnat antavat toimi-
alaansa kuuluvista EU-asioista lausuntoja ennen suuren 
valiokunnan käsittelyä. (EU-asioiden käsittely eduskun-
nassa – Suomen eduskunnan verkkopalvelu)

Unionin lainsäädäntöön liittyvässä kansallisessa lainval-
mistelussa toimivalta on jaettu ministeriöiden välillä

115
. 

Lainsäädäntöä valmistelee se ministeriö, jonka toimi-
alaan asia sisällöltään kuuluu. Kansallisen täytäntöönpa-

non valmistelu alkaa viimeistään silloin, kun neuvosto ja 
parlamentti ovat vahvistaneet direktiivin ja se on julkais-
tu Euroopan unionin virallisessa lehdessä (EUVL). Kansal-
lisen valmistelun ajankohta harkitaan direktiivikohtaises-
ti. Asiaan vaikuttavat täytäntöönpanolle annetun määrä-
ajan lisäksi säädöksen edellyttämien kansallisten toimien 
ja menettelyjen luonne. Laajavaikutteisissa lainsäädäntö-
hankkeissa valmistelutyö aloitetaan jo ennen direktiivin 
virallista voimaantuloa. Merkittäviä ja laajakantoisia asi-
oita varten perustetaan aina lainsäädäntöhanke. Tällai-
sia hankkeita valmistellaan valtioneuvoston tai ministe-
riöiden asettamissa komiteoissa

116
, työryhmissä

117
, toimi-

kunnissa
118

 ja muissa valmisteluelimissä. Valmistelussa on 
mukana sellaisten tahojen edustajia, joita säädös merkit-
tävästi koskee. Näiden valmisteluelinten perustaminen ja 
valmistelumenettelyjen muodot vaihtelevat kunkin asian 
mukaan. Valmistelutyö voidaan tehdä virkamiestyönä, 
mikäli direktiivin toimeenpanemiseksi riittää esimerkiksi 
valtioneuvoston asetus. Tällaisissakin tapauksissa kuiten-
kin käydään keskusteluja esimerkiksi teollisuuden järjes-
töjen kanssa ja järjestetään kuulemisia. Lausuntokierrok-
set järjestetään säännönmukaisesti kaikissa tapauksissa

119
. 

3.2 Kansallinen lainsäädäntöprosessi

Perustuslain mukaan Suomessa lainsäädäntövaltaa käyt-
tää eduskunta. Eduskunta hyväksyy tai hylkää lakiesityk-
set. Lain

120
 säätäminen tulee eduskunnassa vireille halli-

tuksen esityksellä
121

 tai kansanedustajan tekemällä lakia-
loitteella

122
. Käytännössä pääosa voimaan tulevista laki-

muutoksista tai uusista laeista on saanut alkunsa halli-
tuksen esityksistä, jotka perustuvat eri tahojen esittämiin 
ideoihin tai joista on sovittu hallitusohjelmassa. Vain muu-
tama lakialoite

123
 etenee laiksi asti vuosittain. Useimpi-

en lakiasioiden käsittely kestää 2–4 kuukautta, mutta 
suurimmat lainsäädäntöhankkeet vaativat huomattavasti 
enemmän aikaa. 

111 Ks. luku 3.2 Kansallinen lainsäädäntöprosessi.
112 Suomen viranomaisten on ilmoitettava komissiolle kansallisista lainsäädäntötoimista, joihin on ryhdytty direktiivien tai muiden yhteisöjen säädösten täytän-
töön panemiseksi. Valmis ilmoitus toimitetaan ulkoasiainministeriön kautta Brysselissä olevaan Suomen EU-edustustoon, joka toimittaa ilmoituksen komissiolle.
113 Ympäristövaliokunta käsittelee asiat, jotka koskevat asumista, kaavoitusta ja rakentamista, ympäristön- ja luonnonsuojelua, jätehuoltoa sekä vesilainsäädäntöä.
114 Suuri valiokunta kokoontuu yleensä kahdesti viikossa sekä lakiehdotusten käsittelyä varten tarpeen mukaan silloin, kun jokin asia on lähetetty täysistunnos-
ta sen käsiteltäväksi. Suuressa valiokunnassa on 25 varsinaista jäsentä ja 13 varajäsentä. Valiokunnan kokoukset eivät ole julkisia, mutta niiden pöytäkirjoihin 
ja asiakirjoihin voi tutustua eduskunnan verkkopalvelussa http://www.eduskunta.fi > Valiokunnat. (EU-asioiden käsittely eduskunnassa – Suomen Eduskunnan 
verkkopalvelu)
115 Ministeriöiden toimivalta lainsäädäntöasioissa määräytyy valtioneuvostosta annetun lain (175/2003) ja valtioneuvoston ohjesäännön (262/2003) mukaan. 
116 Valtioneuvosto asettaa komitean silloin, kun valmisteltava asia on laaja ja merkittävä. Komiteoiden kokoonpano riippuu käsiteltävästä asiasta. Niissä kuten 
myös toimikunnissa voi olla vahva etujärjestöjen edustus. 
117 Ministeriöt usein asettavat työryhmiä tärkeitä lainvalmisteluhankkeita varten. Niissä on yleensä ministeriöiden ulkopuolisia jäseniä myös mukana. 
118 Ministeriö voi asettaa toimikunnan, kun valmistelussa tarvitaan myös muita tahoja kuin saman hallinnonalan virkamiehiä. 
119 Kuultaviin tahoihin kuuluvat yleensä asianomaiset ministeriöt, virastot, tutkimuslaitokset, kuntaliitto (jos asia koskee kuntia), toisinaan myös yksittäisiä kun-
tia, asianomaiset teollisuusjärjestöt ja luonnonsuojelujärjestöt. Kuultavien tahojen valitseminen on aina tapauskohtaista. Lausuntopyyntöjen kohdelistat pyritään 
aina tekemään mahdollisimman kattaviksi. 
120 Laiksi kutsutaan eduskunnan hyväksymää säädöstä. Asetukseksi kutsutaan tasavallan presidentin, valtioneuvoston tai ministeriön antamaa perustuslain 
mukaista säädöstä. Aloitteen tekovaiheessa ei ole välttämättä selvää, säädetäänkö asiasta lailla vai asetuksella. Valinta tehdään esivalmisteluvaiheessa.
121 Hallituksen esitykset uusiksi laeiksi sisältävät suppean kuvauksen esityksen pääasiallisesta sisällöstä, lain tavoitteet ja keskeiset ehdotukset, lain yleisperus-
telut (kuvaus nykytilasta, tavoitteista ja keskeisistä ehdotuksista, vaikutuksista ja valmistelusta), yksityiskohtaiset perustelut pykälittäin ja voimaantuloa koskevan 
esityksen, varsinaisen lakitekstin ja rinnakkaistekstit.
122 Aloiteoikeus antaa kansanedustajalle mahdollisuuden ajaa sellaisia tärkeitä asioita, jotka eivät ehkä muutoin tulisi eduskunnassa käsittelyyn. Lakialoitteessa 
edustaja voi ehdottaa uuden lain säätämistä tai voimassa olevan muuttamista tai kumoamista. Useimmiten lakialoitteen tekijä hankkii aloitteelleen laajempaa 
kannatusta pyytämällä muitakin edustajia tukemaan aloitetta allekirjoituksillaan. 
123 Hallitus antaa vuosittain eduskunnalle 220–300 hallituksen esitystä. Kansanedustajien tekemiä lakialoitteita valmistuu vuosittain 150–200.  
(Eduskunnan esitesarja 4: Täysistunto – Suomen Eduskunta)

http://www.eduskunta.fi
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Lainvalmisteluhankkeet vaihtelevat suuresti. Lainvalmiste-
lu voidaan kuitenkin jakaa yleistäen seuraaviin vaiheisiin 
(Niemivuo (2002), s. 78):

1. Aloite
2. Esivalmistelu
3. Perusvalmistelu
4. Lausuntovaihe
5. Jatkovalmistelu
6. Valtioneuvostokäsittely
7. Hallituksen esityksen eduskuntakäsittely

8. Lain vahvistaminen, julkaiseminen ja voimaantulo
9. Tiedottaminen ja koulutus
10. Lainsäädännön vaikutusten seuranta

Hallituksen esityksen valmistelutyö tehdään siinä minis-
teriössä, jonka toimialaan asia kuuluu. Lainvalmistelu 
voi käynnistyä ministeriön omasta aloitteesta (ministe-
ri, ministeriön virkamiesjohto tai lainvalmistelija) tai aloit-
teentekijänä voi olla ministeriön ulkopuolinen taho. Lain-
valmisteluhankealoitteet perustuvat usein eduskunnan 
kannanottoihin, hallitusohjelmiin, valtioneuvoston teke-

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/66/EY 
paristoista ja akuista sekä käytetyistä paristoista ja akuista 
annettiin 6. syyskuuta 2006. Direktiivillä kumottiin aiem-
pi tiettyjä vaarallisia aineita sisältäviä paristoja ja akkuja 
koskeva neuvoston direktiivi (91/157/ETY). Uusi akku- ja 
paristodirektiivi julkaistiin Euroopan yhteisöjen virallisessa 
lehdessä1) syyskuussa 2006. 

Akku- ja paristodirektiivin keskeisenä tavoitteena on saa-
vuttaa korkea kierrätystaso kaikille käytetyille paristoille ja 
akuille maksimoimalla käytettyjen paristojen ja akkujen 
erilliskerääminen sekä minimoimalla paristojen ja akkujen 
hävittäminen sekajätteenä. Direktiivillä pyritään vähentä-
mään paristoista ja akuista aiheutuvia ympäristöhaitto-
ja kahdella tavalla: rajoittamalla kadmiumia ja elohopeaa 
sisältävien paristojen ja akkujen pääsyä markkinoille sekä 
velvoittamalla jäsenmaat perustamaan tehokkaita käytet-
tyjen paristojen ja akkujen keräys- ja kierrätysjärjestelmiä. 
Direktiivillä pyritään myös yhdenmukaistamaan uusia ja 
käytettyjä paristoja ja akkuja koskevat kansalliset toimet 
sisämarkkinoiden häiriöttömän toiminnan varmistamisek-
si.

Ympäristöministeriön valmistelema hallituksen esitys laiksi 
jätelain muuttamisesta (HE 176/2007) annettiin eduskun-
nalle 11. tammikuuta 2008 ja sitä käsiteltiin eduskunnan 
täysistunnoissa helmi-huhtikuussa 2008. Puhemiesneu-
voston ehdotuksesta asia lähetettiin ympäristövaliokun-
taan, jossa sitä käsiteltiin neljässä kokouksessa helmi-maa-
liskuussa 2008. Valiokunnan kokouksissa kuultiin ympäris-
töministeriön, Pirkanmaan ympäristökeskuksen, Teknisen 
Kaupan Liiton, Teknologiateollisuus ry:n, Suomen Kunta-
liiton, Ympäristöyritysten Liitto ry:n, AkkuSer Oy:n sekä 
Datec Technologies Ltd:n edustajia. Lisäksi Suomen luon-

nonsuojeluliitto ry antoi valiokunnalle asiasta kirjallisen 
lausunnon. Ympäristövaliokunta nosti kannanotoissaan 
esille muun muassa tuottajavastuun toimenpanossa esiin-
tyneet ongelmat, painotti riittävien resurssien ohjaamista 
tuottajayhteisöjen valvontaan ja sanktiojärjestelmään sekä 
kuluttajille tiedottamiseen. Valiokunta korosti tuottajavas-
tuujärjestelmän ongelmien ratkaisemista jätelainsäädän-
nön kokonaisuudistuksen yhteydessä.

Akku- ja paristodirektiivi pantiin Suomessa täytäntöön 
jätelakiin (1072/1993) ja sen nojalla annettuun valtioneu-
voston asetukseen paristoista ja akuista (422/2008) sisäl-
tyvillä erityissäännöksillä. Jätelakiin lisättiin muun muassa 
käytettyjen paristojen ja akkujen jätehuollon järjestäminen 
tuottajavastuun kautta, myyjän velvollisuus vastaanottaa 
käytetyt kannettavat paristot ja akut sekä paristojen ja 
akkujen merkitsemistä koskevat velvollisuudet.

Jätelain muutokset tulivat voimaan 1. toukokuuta 2008 
ja jätelain tuottajavastuuta koskevia säännöksiä on sovel-
lettu paristoihin ja akkuihin 26. syyskuuta 2008 alkaen. 
Paristoja ja akkuja koskeva asetus (VNA 422/2008) tuli voi-
maan 26. syyskuuta 2008. Näillä säädöksillä EU:n akku- ja 
paristodirektiivi pantiin täytäntöön Suomessa.

Myöhemmin säädöksiä täydennettiin muun muassa tuot-
tajien rekisteröintiä koskevilla säädöksillä komiteamenet-
telyn tuloksena tehtyjen akku- ja paristodirektiivin täsmen-
nysten jälkeen keväällä 2009. Asetus akku- ja paristoase-
tuksen muuttamisesta (VNA 668/2009) tuli voimaan 26. 
syyskuuta 2009.

1) EUVL L 266 (2006)

Esimerkki 9. Akku- ja paristodirektiivin täytäntöönpano Suomessa (Lähteet: HE 176/2007; YM 2009a;  
YmVM 2/2008 vp)
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Direktiivi energiaa käyttävien tuotteiden ekologisel-
le suunnittelulle asetettavien vaatimusten puitteis-
ta (2005/32/EY; EuP-direktiivi, Energy-using Products) 
annettiin 6.7.2005. EuP-direktiivi tuli saattaa jäsenvalti-
oiden kansalliseen lainsäädäntöön 11.8.2007 mennes-
sä. EuP-direktiivi on harmonisointidirektiivi eli kansallises-
sa toimeenpanossa ei voida poiketa direktiivin vaatimuk-
sista. 

Suomessa EuP-direktiivin kansallisesta täytäntöönpanos-
ta ja sitä koskevan lakiesityksen valmistelusta vastasi työ- 
ja elinkeinoministeriö yhteistyössä ympäristöministeriön 
kanssa. Valmisteluun osallistui myös sidosryhmistä koos-
tuva laaja tukiryhmä. Sidosryhmäkokouksissa olivat edus-
tettuina Helsingin kauppakorkeakoulu, Suomen Standar-
disoimisliitto SFS ry, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, säh-
kö- ja elektroniikka-alan kansallinen standardointijärjestö 
SESKO ry, Suomen ympäristökeskus, Teknologiateollisuus 
ry, Teknisen Kaupan Liitto, Turvatekniikan keskus ja Moti-
va Oy.

Hallituksen esitysluonnoksesta pyydettiin lausuntoja 
viranomaisilta, tutkimus- ja asiantuntijalaitoksilta, yritys-
ten etujärjestöiltä sekä kansalaisjärjestöiltä. Lausunnois-
sa keskeisiksi asioiksi nousivat valtuutussäännökset, lais-
sa esiintyneet termit, täytäntöönpanotoimenpiteet ja pk-
yritysten huomioiminen erityisesti tiedottamisen osalta. 
Lausunnoista saadun palautteen johdosta työ- ja elinkei-
noministeriö jatkoi lakiehdotuksen valmistelua ympäristö-
ministeriön edustajien kanssa. Lakiesitys viimeisteltiin työ- 
ja elinkeinoministeriössä. 

Valtioneuvosto esitti 9.10.2008 istunnossaan säädettä-
väksi puitelain energiaa käyttävien tuotteiden ekologisel-
le suunnittelulle ja energiamerkinnälle asetettavista vaa-
timuksista. Lakiehdotus EuP-direktiivin täytäntöönpanoa 
varten annettiin eduskunnalle käsiteltäväksi 10.10.2008 
(HE 163/2008 vp). Eduskunta hyväksyi lain 15.12.2008. 
Laki tuotteiden ekologiselle suunnittelulle ja energiamer-
kinnälle asetettavista vaatimuksista (1005/2008) astui 
voimaan 1.1.2009. 

Valtioneuvosto antoi 8.1.2009 lakia täydentävän asetuk-
sen tuotteiden ekologiselle suunnittelulle ja energiamer-
kinnälle asetettavista vaatimuksista (1/2009). Asetuksel-
la annetaan puitelain täydentävät säännökset energiaa 
käyttävän tuotteen vaatimustenmukaisuuden osoittami-
sen ja vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa ilmoitettavi-
en tietojen osalta. Asetus tuli voimaan 15.1.2009.

Lailla energiaa käyttävien tuotteiden ekologiselle suun-
nittelulle ja energiamerkinnälle asetettavista vaatimuksis-
ta pyritään parantamaan tuotteiden energiatehokkuutta, 
ympäristönsuojelullista tasoa ja energiahuoltovarmuutta. 
Laki sisältää säännökset energiaa käyttävien tuotteiden 
vaatimustenmukaisuudenarvioinnista ja siitä annettavas-
ta todistuksesta, CE-merkinnästä ja markkinavalvonnas-
ta. Lisäksi laissa on energiamerkintää ja energiatehok-
kuutta sekä siihen liittyvää tarkastustoimintaa koskevat 
säädökset. Samalla laki kumosi energiatehokkuutta kos-
kevan kansallisen lain. 

Suomen puitelaki ei vielä luo valmistajille oikeudellisia vel-
voitteita tai vaatimuksia, vaan niistä päätetään EU:n tasol-
la tuoteryhmittäin. Lain soveltamisala on laaja: sen perus-
teella voidaan antaa säädöksiä esimerkiksi kodin säh-
kölaitteista ja elektroniikasta, sähkömoottoreista, valais-
tusjärjestelmistä ja katuvalaistuksesta. Lakia sovelletaan 
myös tuotteisiin liitettäviin erikseen myytäviin osiin, joiden 
ympäristönsuojelullinen taso voidaan arvioida itsenäisesti.

EuP-puitedirektiivin nojalla annettavissa tuoteryhmäkoh-
taisissa täytäntöönpanosäädöksissä määritellään tarkem-
min tuotesuunnittelun ympäristövaatimukset eri tuote-
ryhmille. Täytäntöönpanosäädöksistä ja niiden toimeen-
panosta Suomessa vastaa pääasiassa työ- ja elinkeinomi-
nisteriö ja rakennustuotteiden osalta ympäristöministeriö. 

Tuotteen valmistaja, tämän valtuutettu edustaja, maa-
hantuoja tai elinkeinonharjoittaja on vastuussa siitä, että 
energiaa käyttävä tuote on puitelain vaatimusten mukai-
nen. Lakia sovelletaan markkinoille saatettaviin ja käyt-
töön otettaviin energiaa käyttäviin tuotteisiin. Puitelain 
valvontaviranomaisena toimii Suomessa Turvatekniikan 
keskus Tukes.

EuP-direktiivi laadittiin myöhemmin uudelleen ja korvat-
tiin 21.10.2009 annetulla laajennetulla direktiivillä ener-
giaan liittyvien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle ase-
tettavien vaatimusten puitteista (2009/125/EY). Tätä 
direktiiviä kutsutaan yleisesti Ecodesign-direktiiviksi. Sen 
voimaantulo vaatii muutoksia kansalliseen lainsäädän-
töön. Jäsenvaltioiden on saatettava Ecodesign-direktiivi 
kansallisesti voimaan 20. marraskuuta 2010 mennessä.

Lisätietoa:  
http://www.tem.fi/ > Energia > Energiatehokkuus > tuot-
teiden energiatehokkuus > Tuotteiden ekologinen suun-
nittelu
http://www.ekosuunnittelu.info/ 

Esimerkki 10. EuP-direktiivin (myöhemmin Ecodesign-direktiivi) kansallinen täytäntöönpano puitelailla  (Lähteet: HE 
163/ 2008; EuP-direktiivi (Ecodesign-direktiivi) – TEM)

http://www.tem.fi/
http://www.ekosuunnittelu.info/
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miin periaatepäätöksiin, muiden ministeriöiden ja viran-
omaisten aloitteisiin sekä kansainvälisiin sopimuksiin ja 
EU-direktiiveihin

124
. Yhtä tärkeitä ovat myös yhteiskunnas-

sa ja kansalaisten keskuudessa havaitut epäkohdat, jotka 
tulevat ministeriön tietoon yleensä suoraan kansalaisilta 
(esimerkiksi kirjeet ja lehtikirjoitukset) tai etujärjestöjen ja 
poliittisten puolueiden kautta. 

Valtiosopimuksen tai muun kansainvälisen velvoitteen 
käsittelee se ministeriö, jonka alaan sopimus kuuluu. 
Sopimusta koskevaan päätöksentekoon osallistuvat sekä 
tasavallan presidentti, valtioneuvosto että eduskunta. 
Eduskunta hyväksyy muun muassa sopimukset ja muut 
velvoitteet, jotka sisältävät lainsäädännön alaan kuuluvia 
määräyksiä. Sopimukseen sitoutuminen ja sen voimaan-
saattaminen ovat erillisiä prosesseja. Kansainvälisten sopi-
musten

125
 velvoitteisiin kuuluvat määräykset saatetaan 

voimaan lailla. (UM 2003, s. 6-8, s. 34)

Yleensä lainvalmistelu ministeriöissä kuuluu virkamie-
hille hallinnollisten ja muiden tehtävien ohella. Tarpeen 
mukaan ministeriöt toimivat yhteistyössä keskenään sen 
ministeriön johdolla, jonka toimialaan asia pääsääntöises-
ti kuuluu. Lainsäädäntöhankkeen esivalmisteluvaihees-
sa selvitetään vallitseva yhteiskunnallinen ja oikeudellinen 
tilanne, asetetaan uudistuksen tavoitteet ja valitaan kei-
not tavoitteiden saavuttamiseksi. Perusteellinen esivalmis-
telu on ehtona hyvälle lainvalmistelulle. Perusvalmiste-
luvaiheen keskeisin tehtävä on laatia säädösehdotukset 
ja niiden perustelut. Erilaiset lainvalmistelun kehittämis-
ehdotukset kohdistuvat valtaosin tähän lainvalmisteluvai-
heeseen. Yksikin virkamies voi teknisistä asioista vastaa-
van henkilöstön avustamana tehdä valmistelutyön halli-
tuksen esitystä varten, mutta merkittäviä ja laajakantoisia 
asioita varten perustetaan aina lainsäädäntöhanke. Tällai-
sia hankkeita valmistellaan valtioneuvoston tai ministe-
riöiden asettamissa komiteoissa, työryhmissä, toimikun-
nissa ja muissa valmisteluelimissä, joissa on mukana eri 
hallinnonalojen, puolueiden ja muiden tahojen edusta-
jia. Nämä valmisteluelimet järjestävät myös seminaareja ja 
keskustelutilaisuuksia sekä kuulevat asiantuntijoita.  

Yleensä jo perusvalmisteluvaiheen aikana suunnitellaan 
lainsäädäntöuudistusta koskeva tiedottaminen, koulutus-
vaatimukset, voimaantulon vaatimat toimet ja ajankoh-
ta sekä uudistuksen seuranta. Tässä vaiheessa on yleen-

sä käytettävissä eniten aikaa ja parhaat mahdollisuudet 
kuulla asiantuntijoita. Jos esitys sisältää merkittäviä poliit-
tisia kysymyksiä, pyydetään ministerin kanta valmistelu-
työn sisältöön jo lainsäädäntöprosessin varhaisessa vai-
heessa. 

Lausuntomenettelyvaiheessa ministeriöt pyytävät eri 
tahoilta lausuntoja

126
 säädösehdotuksesta ja yleensä myös 

järjestävät suullisia kuulemistilaisuuksia. Kuuleminen voi 
tapahtua monella eri tavalla, jolloin osallistuvien määris-
sä ja osallistumistavoissa on eroja. Yleensä kuulemistilai-
suuksissa lainvalmistelijat esittelevät ehdotuksia ja tilai-
suuden osallistujilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä ja 
kommentteja. Kuulemistilaisuudet tarjoavat hyvät mah-
dollisuudet keskusteluun lainvalmistelijoiden kanssa.

127
 

Näin osallistujat saavat mahdollisuuden vaikuttaa laa-
dittavaan sääntelyyn. Lausuntomenettelyvaiheen myötä 
leviää myös tietoa ehdotuksen sisällöstä eri tahoille, jol-
loin tulossa olevaan uuteen sääntelyyn pystytään varau-
tumaan paremmin. Lausunnonantajilla on aikaa yhdestä 
kuuteen kuukauteen toimittaa lausuntonsa ministeriölle. 
Kaikista lausunnoista laaditaan tiivistelmät.  

Jatkovalmisteluvaiheessa lakihanke viimeistellään ja 
tarkistetaan annetut lausunnot huomioon ottaen. Täs-
sä vaiheessa säädösehdotus käännetään ruotsin kielelle. 
Oikeusministeriön lainvalmisteluosaston tarkastustoimis-
to tarkastaa suomen- ja ruotsinkieliset hallituksen esityk-
set säädösteknisesti ja asiallisesti. Tuloksena on tarkastet-
tu lakiesitys, jonka ministeri ja tämän poliittiset avustajat 
käyvät vielä kertaalleen läpi. 

Esittelyvalmis hallituksen esitys lähetetään seuraavaksi 
valtioneuvoston käsittelyyn

128
. Hallituksen esityksen 

valtioneuvostokäsittelyn viralliset vaiheet ovat yleisistun-
tokäsittely

129
 ja presidentin esittely. Näitä ennen esityk-

siä käsitellään ministerivaliokunnissa ja -työryhmissä sekä 
hallituksen iltakoulussa

130
. Valtioneuvoston yleisistunnossa 

esityksen esittelijänä toimii valmistelusta vastannut minis-
teriö. Asia voidaan hyväksyä sellaisenaan tai siitä voidaan 
äänestää. Asia voidaan myös poistaa käsittelystä tai se 
voidaan määrätä uuteen käsittelyyn. Yleisistunnossa teh-
dään ratkaisuehdotus presidentille. Vastuullisen ministe-
riön ministeri esittelee hallituksen esityksen presidentil-
le, joka tekee päätöksen esityksen lähettämisestä edus-
kunnan käsittelyyn. Presidentin esittely tapahtuu viikoit-

124 Ks. kuva 2. Ympäristösääntelyä usealta taholta.
125 Suomen sopimukset vieraiden valtioiden ja kansainvälisten järjestöjen kanssa löytyvät valtion säädöstietopankin sivuilta osoitteesta  
http://www.finlex.fi/fi/sopimukset/.
126 Valtioneuvoston hankerekisteri – HARE, josta löytyvät mm. lausuntopyynnöt: http://www.hare.vn.fi/.
127 Kuulemista ja osallistumista ohjaavat muun muassa perustuslaki, laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta, hallintolaki ja kielilaki; ks. tarkemmin  
http://www.om.fi/Etusivu/Parempisaantely/Kuuleminen.
128 Valtioneuvostolla tarkoitetaan toisaalta pääministerin ja ministereiden muodostamaa yleistä hallintovaltaa käyttävää toimielintä ja toisaalta valtioneuvoston 
yleisistunnon ja ministeriöiden muodostamaa hallitus- ja hallintoasioiden päätöksentekoelintä.
129 Valtioneuvoston yleisistunto pidetään viikoittain valtioneuvoston istuntosalissa. Yleisistunnon puheenjohtajana toimii pääministeri. Pääministerin ja ministe-
reiden lisäksi oikeuskansleri osallistuu valtioneuvoston yleisistuntoon. Eniten ääniä saanut ehdotus julistetaan päätökseksi. Jos äänet menevät tasan, puheenjoh-
tajan ääni ratkaisee.
130 Hallituksen iltakoulu on tärkeä valtioneuvostossa päätettäviä asioita käsittelevä epävirallinen kokous. Valtioneuvostossa on myös ns. ministerivaliokuntia ja 
ministerityöryhmiä, jotka on perustettu tiettyjen asioiden valmistelua varten. 

http://www.finlex.fi/fi/sopimukset/
http://www.hare.vn.fi/
http://www.om.fi/Etusivu/Parempisaantely/Kuuleminen


47

tain ja siihen osallistuvat kaikki ministerit, oikeuskansleri 
ja pöytäkirjaa pitävä esittelysihteeri. Tasavallan president-
ti johtaa puhetta istunnossa. Koska tasavallan president-
ti tekee esittelyssä yksin päätökset, ei asioista äänestetä. 
Hallituksen esitykset annetaan eduskunnalle suomen- ja 
ruotsinkielisinä sekä saameksi säädöksen koskiessa erityi-
sesti saamelaisia. 

Hallituksen esitykseen tai lakialoitteeseen sisältyvän 
lakiehdotuksen eduskuntakäsittely alkaa lähetekeskus-
telulla, joka käydään täysistunnossa

131
. Tarkoituksena on 

pohjustaa valiokuntatyötä. Tässä vaiheessa ei tehdä lain 
sisältöä koskevia päätöksiä. Asianomainen ministeri esit-
telee hallituksen esityksen ja eri poliittiset ryhmät ja yksit-
täiset kansanedustajat saavat kertoa mielipiteensä sii-
tä. Lähetekeskustelun jälkeen täysistunto päättää, mihin 
valiokuntaan

132
 hallituksen esitys lähetetään valmistelta-

vaksi. Mikäli asia kuuluu useiden valiokuntien toimialaan, 
täysistunto voi velvoittaa yhden tai useamman valiokun-
nan antamaan siitä lausuntonsa asiaa varsinaisesti käsit-
televälle valiokunnalle

133
. Kaikki esitykset ja aloitteet käsi-

tellään valiokunnissa ennen päätöstä. Valiokunnan koko-
ukset eivät ole julkisia, joten lehdistö ja yleisö eivät voi 
olla niissä läsnä. Valiokuntien mietinnöt ja lausunnot sekä 
valiokuntien kokouspöytäkirjat ovat kuitenkin julkisia. 
Valiokuntien kokoonpanot vastaavat eduskuntaryhmien 
voimasuhteita. Kansanedustaja kuuluu keskimäärin kah-
teen valiokuntaan. 

Valiokunnassa asiaa käsitellään sekä valmistelevassa että 
ratkaisevassa käsittelyssä. Valmisteleva käsittely alkaa 
asiantuntijoiden kuulemisella. Asiantuntijoiksi kutsutaan 
asiaa valmistelleita virkamiehiä sekä sellaisten virastojen, 
järjestöjen ja muiden tahojen edustajia, joiden toimialaa 
säädettävänä oleva asia koskee. Asiantuntijakuulemisen 
jälkeen käydään yleiskeskustelu, jonka jälkeen valiokun-
ta päättää alustavasti asian yksityiskohdista. Ratkaisevassa 
käsittelyssä tehdään lopulliset päätökset, jotka ilmenevät 
valiokunnan mietinnöstä

134
. Valiokunta voi myös pyytää 

asiasta tai sen osasta lausunnon toiselta valiokunnalta. 

Valiokuntakäsittelyn jälkeen lakiehdotus palaa eduskun-
nan täysistuntoon, jossa se otetaan kahteen käsittelyyn. 
Ensimmäisessä käsittelyssä lakiehdotuksesta käydään 
ensin yleiskeskustelu. Jos kyseessä on merkittävä lainsää-
däntöhanke, valiokunnan puheenjohtaja käyttää yleen-

sä ensimmäisen puheenvuoron ja esittelee täysistunnol-
le valiokunnan mietinnön. Yleiskeskustelua seuraa asian 
yksityiskohtainen käsittely. Siinä päätetään lakiehdotuk-
sen sisältö ja tarvittaessa pykälien sisällöstä äänestetään. 
Muutosehdotuksia tekevät yleensä oppositiopuolueisiin 
kuuluvat edustajat.

135
 Toinen käsittely voi alkaa aikaisin-

taan kolmantena päivänä ensimmäisen käsittelyn päätty-
misestä ja siinä päätetään ainoastaan lain hyväksymisestä 
tai hylkäämisestä. Lain sisältöön ei voi enää puuttua. Toi-
nen käsittely päättyy eduskunnan vastaukseen tai kirjel-
mään. Kuvassa 12 esitetään lakiehdotuksen käsittelyjär-
jestys eduskunnan vastaukseen tai kirjelmään asti.

136

Kun eduskunta on hyväksynyt lain, se toimitetaan val-
tioneuvostolle tasavallan presidentin vahvistusta var-
ten. Presidentin allekirjoitettua ja asianomaisen ministerin 
varmennettua lain se julkaistaan Suomen säädöskoko-
elmassa

137
. Presidentti voi myös kieltäytyä vahvistamasta 

lakia, jolloin se palautetaan eduskuntaan uuteen käsitte-
lyyn. Laki on tällöin hyväksyttävä asiasisällöltään muut-
tamattomana tai hylättävä. Jos eduskunta hyväksyy lain 
uudestaan, se tulee voimaan ilman vahvistusta. Jos lakia 
ei hyväksytä, se katsotaan rauenneeksi. Lain voimaantu-
lo mainitaan voimaantulosäännöksessä. Ajankohta pää-
tetään lakia vahvistettaessa. 

Kaikista lainsäädäntöhankkeista ja uudistuksista tiedote-
taan säännönmukaisesti. Tiedottamisen ajankohta ja laa-
juus vaihtelevat tarpeen mukaan. Useissa tapauksissa sää-
dösten muuttumisesta tiedotetaan lainsäädäntöproses-
sin varhaisessa vaiheessa, jotta yksilöillä ja yhteisöillä on 
mahdollisuus sopeutua muutoksiin. Valtioneuvoston tie-
dotusyksikkö huolehtii pääministerin johdolla valtioneu-
voston tiedottamisesta. Käytännössä ministeriöt ja niiden 
viestintä- ja tiedotusyksiköt huolehtivat omasta tiedotus-
toiminnastaan ja sen kehittämisestä. Laajoista hankkeista 
laaditaan viestintäsuunnitelma ministeriöissä. Valmisteli-
jat antavat tietoa tiedotusvälineille ja kansalaisille lainsää-
dännön valmisteluvaiheista, esillä olevista vaihtoehdoista 
ja niiden vaikutusten arvioinneista, sekä asiaan liittyvistä 
yksilöiden ja yhteisöjen vaikutusmahdollisuuksista. Val-
misteluun liittyvät mietinnöt ja lausuntokierrokselle lähte-
neet ehdotukset julkaistaan ministeriöiden verkkosivuilla.
Eduskuntatiedotus hoitaa eduskunnan tiedotuksen. Se 
järjestää tiedotustilaisuuksia, tekee tiedotteita ja vas-
taa median tietopalvelusta. Tiedotus ylläpitää eduskun-

131 Eduskunnan täysistunnot pidetään yleensä neljästi viikossa puhemiesneuvoston vahvistamien istuntosuunnitelmien mukaisesti. Kansanedustajat istuvat 
salissa puolueittain. Kansalaiset voivat seurata istuntoja tiedotusvälineistä tai istuntosalin yleisöparvekkeelta.
132 Eduskunnassa on 15 pysyvää erikoisvaliokuntaa, jotka valmistelevat täysistuntokäsittelyä varten muun muassa hallituksen esityksien sisältämät lakiehdo-
tukset, lakialoitteet, valtioneuvoston selonteot ja kertomukset. Lisäksi valiokunnat antavat niiltä pyydetyt lausunnot ja voivat itse pyytää ministeriöltä selvityksen 
toimialaansa kuuluvasta asiasta. Ympäristövaliokunta käsittelee asiat, jotka koskevat asumista, kaavoitusta ja rakentamista, ympäristön- ja luonnonsuojelua, 
jätehuoltoa sekä vesilainsäädäntöä. 
133 Erikoisvaliokuntien ohella eduskunnassa on suuri valiokunta, jonka nykyinen päätehtävä on Euroopan unionin asioiden käsitteleminen. Ks. luku 3.1 EU-
säädösten kansallinen täytäntöönpano.
134 Valiokunta antaa asiasta mietinnön, jossa se ehdottaa eduskunnalle joko lakiehdotuksen hyväksymistä hallituksen esityksen mukaisena tai valiokunnan 
ehdottamin muutoksin muutettuna. Valiokunta voi myös ehdottaa lakiehdotuksen hylkäämistä kokonaan tai laatia uuden lain.
135 Lakiehdotus voidaan lähettää eduskunnan päätöksellä suuren valiokunnan käsiteltäväksi ensimmäisen käsittelyn aikana. Suuri valiokunta käsittelee asian 
aina myös silloin, kun eduskunta on ensimmäisessä käsittelyssä muuttanut erikoisvaliokunnan ehdotusta. Suureen valiokuntaan lähetetään vain muutamia 
lakiehdotuksia vuosittain.
136 Ks. myös liite 9. Lainsäädäntötyön osapuolet ja liite 10. Lainsäädäntöprosessi ja dokumenttien tuottaminen.
137 Valtion säädöstietopankki FINLEX osoitteessa http://www.finlex.fi/fi/.

http://www.finlex.fi/fi/
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nan verkkopalvelua, tuottaa esimerkiksi esittelyaineisto-
ja, kalentereita ja julkaisuja sekä vastaa puhelin-, sähkö-
posti- ja kirjetiedusteluihin. Lainsäädäntöuudistuksista jär-
jestetään myös koulutusta viranomaisille ja muille lain 
soveltajille. Koulutuksen järjestäminen ajoitetaan yleen-
sä prosessin alkuvaiheisiin. Lainvalmistelijat osallistuvat 
koulutuksen suunnitteluun ja käytännön toteutukseen. 
Viranomaistahojen lisäksi tiedottamisesta ja koulutukses-
ta huolehtivat myös etujärjestöt ja yhteisöt. 

Yrityksillä ja yksittäisillä kansalaisilla on monia tapoja vai-
kuttaa lainsäädäntöön ja saada tietoa prosessin eri vai-
heista. Ministeriöiden virkamiesten, kansanedustajien, 
puolueiden ja etujärjestöjen

138
 lisäksi vaikutuskanavia ovat 

esimerkiksi lainvalmisteluvaiheessa järjestetyt tilaisuudet. 
Myös Internetin keskustelukanavat ovat hyviä vaikuttami-
sen keinoja ja esimerkiksi valtioneuvoston hankerekiste-
rissä (HARE)

139
 on mahdollista antaa sekä yleistä että han-

kekohtaista palautetta. Säädösten vaikutuksia voi lisäksi 
seurata esimerkiksi valtionhallinnon kansalaisfoorumis-
sa

140
 (otakantaa.fi), jossa voi kommentoida ja keskustella 

valtionhallinnon hankkeista.

Uuden lainsäädännön seurantavastuu on aina vastaa-
valla ministeriöllä. Seurannassa kiinnitetään erityistä huo-
miota siihen, toteutuvatko uudistuksen tavoitteet toivo-
tulla tavalla. Uudistuksen kustannusvaikutusten seuranta 
on myös tärkeää. Seurantatiedon perusteella käynniste-
tään tarvittaessa lain tarkistamistyö. (Niemivuo 2002, s. 
78-83; Tala 2005, s. 95-98)

3.3 Keskeisiä tietolähteitä

Eduskunta
Suomen eduskunta 
http://www.eduskunta.fi/

Eduskuntatyö – Lainsäädäntö, talousarvio, hallituksen ja 
hallinnon valvonta, EU-asiat, kansainvälinen toiminta
http://www.eduskunta.fi/ > Eduskuntatyö 

Eduskunnan asiakirja-arkisto – Annetut asiakirjat kuten 
hallituksen esitykset ja valiokuntien mietinnöt
http://www.eduskunta.fi/ > Valtiopäiväasiat ja -asiakirjat 
> Asiakirjat

Hallituksen esitys

Lähetekeskustelu

Kansanedustajan 
lakialoite

Erikoisvaliokunta
Eduskunnan vastaus

tai kirjelmä

toinen käsittely
Hylätään	tai	hyväksytään

Ensimmäinen käsittely
Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen	käsittelysuuri valiokunta

Kuva 12. Lakiehdotuksen käsittelyjärjestys Suomessa (Lähde: Eduskunnan esitesarja 4: Täysistunto – Suomen eduskunta)

138 Etujärjestöt mm. antavat lausuntojaan valmisteluvaiheessa ja valiokuntakäsittelyn aikana.
139 Valtioneuvoston hankerekisteri (HARE) osoitteessa http://www.hare.vn.fi/.
140 Valtionhallinnon kansalaisfoorumi otakantaa.fi osoitteessa http://www.otakantaa.fi/. Keskustelut ja kansalaispuheenvuorot ohjautuvat hankkeista vastaaville 
virkamiehille ja ne liitetään osaksi hankkeiden valmistelua. 

http://www.eduskunta.fi/
http://www.eduskunta.fi/
http://www.eduskunta.fi/
http://www.hare.vn.fi/
http://www.otakantaa.fi/
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EU-asioiden käsittely eduskunnassa -esite
http://www.eduskunta.fi/ > EU-asiat > Aihepiiriin liittyvää 
lisätietoa: EU-asioiden käsittely eduskunnassa -esite

Täysistunnot ja valiokuntatyö
http://www.eduskunta.fi/ > Täysistunto / Valiokunnat

Ympäristövaliokunta – mm. vireillä olevat lainsäädäntö-
asiat (erikoisvaliokunnissa käsiteltävänä olevat hallituksen 
esitykset, kertomukset, selonteot ja tiedonannot), vireillä 
olevat EU-asiat (erikoisvaliokunnissa käsiteltävänä olevat 
EU-asiat), mietinnöt ja lausunnot
http://www.eduskunta.fi/ > Valiokunnat > Ympäristöva-
liokunta

Suomen eduskunnan kirjasto
http://www.eduskunta.fi/kirjasto/ 

Valtioneuvosto
Valtioneuvosto
http://www.valtioneuvosto.fi 

EU-asioiden käsittely Suomessa
http://www.valtioneuvosto.fi > Euroopan unioni > Suo-
mi ja Euroopan unioni > EU-asioiden käsittely Suomessa

Suomen ministeriöiden verkkosivut
http://www.valtioneuvosto.fi > ministeriöt

Valtion ympäristöhallinnon verkkopalvelu
http://www.ymparisto.fi

Ympäristöministeriö
http://www.ymparisto.fi/ym 

Lainsäädäntö ja sen valmistelu
FINLEX® – Valtion säädöstietopankki
http://www.finlex.fi/fi/

HARE – Valtioneuvoston hankerekisteri. Tietoja eduskun-
nan, valtioneuvoston ja ministeriöiden hankkeista ja nii-
den asettamista komiteoista, toimikunnista, neuvottelu-
kunnista, lautakunnista, selvitysmiestöistä, työryhmistä 
sekä valtion virastojen, laitosten ja liikelaitosten johtoeli-
mistä. Rekisterissä on myös tietoja ministeriöissä virka-
miestyönä valmisteltavista lainsäädäntöhankkeista.
http://www.hare.vn.fi/ 

Kansainväliset ja EU-ympäristöasiat – Kansainväliset 
ympäristösopimukset, EU-lainsäädännön täytäntöönpano 
ja sen valvonta, EU-asioiden valmistelu Suomessa
http://www.ymparisto.fi > kansainväliset asiat

Valmisteilla oleva ympäristölainsäädäntö – Lainsäädän-
töhankkeet (hallituksen esitykset sekä valtioneuvoston ja 
ministeriön asetukset), joissa valmistelu- ja esittelyvastuu 
on ympäristöministeriöllä tai valmistelun on sovittu tapah-
tuvan ympäristöministeriössä.
http://www.ymparisto.fi > Lainsäädäntö > Valmisteilla 
oleva lainsäädäntö

Vireillä olevat hallituksen esitykset: Ympäristöministeriö
http://www.finlex.fi/fi/ > Hallituksen esitykset > Ympäris-
töministeriö

Lainsäätäjät-peli ja keskustelufoorumi
Lainsäätäjät-peli – Peli opastaa, kuinka laki syntyy Suo-
messa ja kertoo kansanedustajan työstä. Lainsäätäjät-peli 
perustuu lakiehdotuksen eri käsittelyjärjestyksen vaiheisiin 
sekä välipeleihin, joissa tutustutaan eduskuntatyöhön ja 
otetaan kantaa käsiteltävään lakiehdotukseen.
http://www.lainsaatajat.fi/

otakantaa.fi – Valtionhallinnon keskustelufoorumi, jossa 
kansalaiset voivat kommentoida valtionhallinnon hank-
keita ja keskustella niistä. Keskustelut ja kansalaispuheen-
vuorot ohjautuvat hankkeista vastaaville virkamiehille, ja 
ne liitetään osaksi hankkeiden valmistelua.
http://www.otakantaa.fi/ 

http://www.eduskunta.fi/
http://www.eduskunta.fi/
http://www.eduskunta.fi/
http://www.eduskunta.fi/kirjasto/
http://www.valtioneuvosto.fi
http://www.valtioneuvosto.fi
http://www.valtioneuvosto.fi
http://www.ymparisto.fi
http://www.ymparisto.fi/ym
http://www.finlex.fi/fi/
http://www.hare.vn.fi/
http://www.ymparisto.fi
http://www.ymparisto.fi
http://www.finlex.fi/fi/
http://www.lainsaatajat.fi/
http://www.otakantaa.fi/
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Euroopan parlamentin jäsenten yhteystiedot
141

http://www.europarl.fi/view/fi/jasenet.html

Suomen pysyvä edustusto Euroopan unionissa, Bryssel
Sähköposti: sanomat.eue@formin.fi
http://www.finland.eu 

Komissaarit – José Manuel Barroson johtaman Euroopan 
komission jäsenten 2010–2014 yhteystiedot komission 
verkkosivuilla 
http://ec.europa.eu/index_fi.htm > Komissio 2010–2014

Komission toimihenkilöt – Yhteystietojen haku
http://ec.europa.eu/contact/members_fi.htm

Komission ympäristöasioiden pääosaston (DG ENV) vas-
taava komissaari Janez Potočnik
http://ec.europa.eu/index_fi.htm > Komissio 2010–2014 
> Janez Potočnik

Komission energia-asioiden pääosaston (DG ENER) vas-
taava komissaari Günther Oettinger
http://ec.europa.eu/index_fi.htm > Komissio 2010–2014 
> Günther Oettinger

Komission ilmastotoimien pääosaston (DG CLIM ) vastaa-
va komissaari Connie Hedegaard
http://ec.europa.eu/index_fi.htm > Komissio 2010–2014 
> Connie Hedegaard

Komission yritystoiminnan ja teollisuuden pääosaston 
(DG ENTR) vastaava komissaari Antonio Tajani
http://ec.europa.eu/index_fi.htm > Komissio 2010–2014 
> Antonio Tajani

DG Environment – Komission ympäristöasioiden pääosas-
ton organisaatiokaavio ja yhteystiedot 
http://ec.europa.eu/dgs/environment/directory.htm 

Suomen hallitus – Yhteystiedot: pääministeri, muut minis-
terit, ministerien valtiosihteerit, ministerien erityisavusta-
jat, ministerivaliokunnat ja -työryhmät, talousneuvosto, 
tiede- ja teknologianeuvosto ja tietoyhteiskuntaneuvosto
http://www.valtioneuvosto.fi/ > Nykyinen hallitus

Ministeriöt: Yhteystiedot 
http://www.valtioneuvosto.fi/ > Ministeriöt > Yhteys-
tiedot

Ympäristöministeriö: Yhteystiedot 
http://www.ymparisto.fi/ym > Ministeriön esittely > 
Ministeriön virkamiesjohto, osastot ja yksiköt

Kansanedustajat: Yhteystiedot
http://www.eduskunta.fi/ > Organisaatio > Kansan-
edustajat

Eduskunnan valiokunnat ja toimielimet: Yhteystiedot
http://www.eduskunta.fi/ > Organisaatio > Toimieli-
met

Ympäristövaliokunnan jäsenten yhteystiedot ovat saa-
tavana eduskunnan verkkosivuilla
http://www.eduskunta.fi/ > Valiokunnat > Ympäristö-
valiokunta > Jäsenet

4 Yhteystietoja

141 Ks. myös liite 2 Euroopan parlamentin suomalaiset jäsenet 2009–2014.

http://www.europarl.fi/view/fi/jasenet.html
mailto:sanomat.eue@formin.fi
http://www.finland.eu
http://ec.europa.eu/index_fi.htm
http://ec.europa.eu/contact/members_fi.htm
http://ec.europa.eu/index_fi.htm
http://ec.europa.eu/index_fi.htm
http://ec.europa.eu/index_fi.htm
http://ec.europa.eu/index_fi.htm
http://ec.europa.eu/dgs/environment/directory.htm
http://www.valtioneuvosto.fi/
http://www.valtioneuvosto.fi/
http://www.ymparisto.fi/ym
http://www.eduskunta.fi/
http://www.eduskunta.fi/
http://www.eduskunta.fi/
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5 Sanasto
 

5.1 EU-lainsäädäntö- ja hallintosanasto

Käsite Kuvaus

Asetus 
(Regulation)

Säädös, joka astuu voimaan samanaikaisesti kaikissa unionin jäsenvaltioissa. Asetusta ei tarvit-
se siirtää osaksi kansallista oikeusjärjestystä, vaan se sitoo jäsenvaltioita sellaisenaan. Asetusta 
sovelletaan unionissa yhdenmukaisesti sellaisenaan eivätkä kansalliset lainsäädännöt saa olla 
sen kanssa ristiriidassa. Asetuksen hyväksymisessä noudatetaan useimmiten tavallista lainsäätä-
misjärjestystä.

Coreper, Pysyvien 
edustajien  
komitea
(Committee of  
Permanent  
Representatives, 
Comité des  
Représentants  
Permanents)

Jäsenmaiden pysyvien edustajien komitea, joka koostuu jäsenvaltioiden suurlähettiläistä Euroo-
pan unionissa (pysyvät edustajat). Komitean tehtävänä on avustaa Euroopan unionin neuvos-
toa esityslistalla olevien asioiden (komission ehdotusten ja säädösluonnosten) käsittelyssä alus-
tavassa neuvotteluvaiheessa. Coreperilla on keskeinen asema unionin päätöksentekojärjestel-
mässä ja tärkeä rooli neuvoston päätöksenteossa; neuvostossa käsiteltävät asiat tulevat aina 
ensin Coreper-komiteaan. Coreper kokoontuu kahdessa eri kokoonpanossa: Coreper I käsit-
telee teknisiä kysymyksiä kuten ympäristöön, maatalouteen, kalastukseen, liikenteeseen ja kil-
pailukykyyn liittyviä sekä työllisyys- ja sosiaaliasioita. Coreper II käsittelee tärkeämpiä poliittisia 
kysymyksiä kuten yleisiä asioita ja ulkosuhteita, raha- ja talousasioita sekä oikeus- ja sisäasioita. 
Coreper I koostuu pysyvien edustajien sijaisista ja Coreper II suurlähettiläistä.

Direktiivi 
(Directive)

Säädös, joka velvoittaa jäsenvaltioita muuttamaan kansallista lainsäädäntöään direktiivin anta-
man ohjeen mukaiseksi tietyn määräajan kuluessa. Direktiivissä vahvistetaan sen tavoitteet ja 
annetaan jäsenvaltioille mahdollisuus valita toimenpiteet, joilla nämä tavoitteet voidaan saavut-
taa määräajassa. Direktiivin hyväksymisessä noudatetaan useimmiten tavallista lainsäätämisjär-
jestystä.

Euroopan  
investointipankki
(European  
Investment Bank)

Euroopan investointipankki on Euroopan unionin rahoituslaitos. Sen tehtävänä on edistää 
taloudellista, sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta unionin alueen tasapainoisen kehit-
tämisen avulla. Euroopan investointipankin osakkaita ovat Euroopan unionin 27 jäsenvaltiota. 
Pankin toimipaikka on Luxemburgissa.

Esittelijä
(Rapporteur)

Mietinnön laativa parlamentin jäsen, jonka valiokunta nimittää esittelijäksi (raportoijaksi). Esit-
telijä seuraa EU-asian päätösmenettelyä koko lainsäädäntöprosessin ajan ja antaa asiasta suosi-
tuksia vastaavalle valiokunnalle ja koko parlamentille. Esittelijä on myös vastuussa valiokunnan 
lausuntoraporteista.

Euroopan  
komissio
(European  
Commission)

Käyttää EU:ssa aloitteenteko- ja täytäntöönpanovaltaa ja valvoo unionin oikeuden noudatta-
mista jäsenmaissa sekä unionin toimielimissä. Lainsäädäntöhankkeet eivät koskaan käynnis-
ty ilman komission tekemää säädösaloitetta. Komissio koostuu 27 jäsenestä (26 komissaaria ja 
puheenjohtaja). Komission sisäinen organisaatio jakautuu aihealueittain jaettuihin pääosastoi-
hin. Sen toimipaikka on Brysselissä, mutta osa sen yksiköistä toimii Luxemburgissa.

Euroopan  
parlamentti
(European  
Parliament)

Parlamentissa on 751 (kaudella 2009–2014 väliaikaisesti 754) suoralla vaalilla valittua jäsen-
tä (Member of Parliament, MEP), jotka jakautuvat puoluekantansa mukaan poliittisiin ryhmiin. 
Euroopan parlamentti käyttää lainsäädäntövaltaa yhdessä Euroopan unionin neuvoston kanssa. 
Parlamentin päätoimipaikka on Strasbourgissa.

Euroopan talous-  
ja sosiaalikomitea
(Economic and 
Social Committee)

Neuvoa-antava elin, joka edustaa talous- ja yhteiskuntaelämän eri ryhmiä. Komitea muodostuu 
344 jäsenestä, jotka jakautuvat kolmeen ryhmään: työnantajat, työntekijät ja erityisalojen edus-
tajat. Komitealta pyydetään lausunto ennen useiden sisämarkkinoita, koulutusta, kuluttajan-
suojaa, ympäristöä, alueiden kehitystä ja sosiaalikysymyksiä koskevien säädösten antamista. Se 
voi antaa lausuntoja myös omasta aloitteestaan.
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Käsite Kuvaus

Euroopan tilin-
tarkastus tuomio-
istuin
(European Court  
of Auditors)

Valvoo Euroopan unionin tuloja ja menoja niiden lainmukaisuuden ja oikeellisuuden varmista-
miseksi sekä varainkäytön moitteettomuuden takaamiseksi. Euroopan tilintarkastustuomioistui-
messa on yksi edustaja kustakin EU:n jäsenvaltiosta. Tilintarkastustuomioistuin sijaitsee Luxem-
burgissa. 

Euroopan unionin 
alueiden komitea
(Committee of the 
Regions)

Neuvoa-antava elin, jonka kautta paikallisyhteisöt voivat osallistua Euroopan unionin päätök-
sentekoprosessiin. Neuvosto, parlamentti ja komissio pyytävät komitealta lausuntoja alueellisiin 
ja paikallisiin etuihin vaikuttavilla aloilla, jollaisia ovat mm. koulutus, nuorisopolitiikka, kulttuuri, 
kansanterveys sekä yhteiskunnallinen ja taloudellinen yhteenkuuluvuus. Alueiden komitea voi 
antaa lausuntoja myös omasta aloitteestaan. Se muodostuu 344 alueiden ja paikallisyhteisöjen 
edustajasta. Alueiden komitean kotipaikka on Brysselissä.

Euroopan unionin 
neuvosto,  
Neuvosto
(Council of the 
European Union, 
Council)

Edustaa unionissa jäsenvaltioita. Sen kokouksiin osallistuu yksi ministeri kunkin jäsenmaan hal-
lituksesta. Neuvosto antaa komission esityksestä asetuksia ja direktiivejä yhdessä parlamentin 
kanssa ja tekee päätöksiä. Neuvostossa on yhteensä yhdeksän kokoonpanoa: yleiset asiat ja 
ulkosuhteet; talous- ja rahoitusasiat (Ecofin-neuvosto); oikeus- ja sisäasiat; työllisyys, sosiaali-
politiikka, terveys ja kuluttaja-asiat; kilpailukyky; liikenne, televiestintä ja energia; maatalous ja 
kalastus; ympäristö; koulutus, nuoriso ja kulttuuri. Neuvosto kokoontuu yleensä Brysselissä.

Euroopan unionin 
tuomioistuin
(Court of Justice 
of the European 
Union)

Tuomioistuimessa on tuomari jokaisesta jäsenvaltiosta. Tuomioistuin valvoo, että toimielinten 
ja jäsenvaltioiden antamat säädökset ovat perussopimusten mukaisia, sekä antaa kansallisten 
tuomioistuinten pyynnöstä lausuntoja unionin oikeuden säännösten tulkinnasta tai sovelletta-
vuudesta. Tuomioistuin koostuu unionin tuomioistuimesta, unionin yleisestä tuomioistuimesta 
ja erityistuomioistuimista. Tuomioistuimen toimipaikka on Luxemburgissa.

Eurooppa- 
neuvosto
(European Council)

Eurooppa-neuvostolla tarkoitetaan Euroopan unionin jäsenvaltioiden tai niiden hallitusten pää-
miesten, Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan ja komission puheenjohtajan muodostamaa 
toimielintä. Sen tehtävänä on uusien virikkeiden antaminen Euroopan unionin kehitykselle ja 
yleisten poliittisten suuntaviivojen määritteleminen. Eurooppa-neuvostossa ei säädetä lakeja. 
Eurooppa-neuvosto valitsee itselleen puheenjohtajan, ns. presidentin, jonka toimikausi on 2,5 
vuotta. Unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja osallistuu Eurooppa-neu-
voston työskentelyyn.

Julistus
(Declaration)

Asiakirja, joka ei ole sitova. Julistuksia käytetään erityisesti Euroopan poliittisen yhteistyön ja 
yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan puitteissa.

Kodifiointi
(Codification)

Kodifioinnissa aikaisempi säädös ja sen myöhemmät muutokset kumotaan ja yhdistetään 
yhdeksi uudeksi säädökseksi uudella kodifioidulla säädöksellä. Kodifioinnissa aiempien säädös-
ten asiasisältöä ei muuteta.

Komitea-
menettely
(Comitology pro-
cedure)

Jäsenvaltioiden edustajista koostuvat komiteat (keskustelufoorumit) seuraavat komission täy-
täntöönpanovallan käyttöä. Tavoitteena on taata, että toimenpiteet vastaavat mahdollisim-
man hyvin asianomaisten maiden olosuhteita. Ennen Lissabonin sopimusta annetuissa säädök-
sissä määritellyt komiteat voidaan jakaa neljään ryhmään: (1) Neuvoa-antavat komiteat anta-
vat komissiolle lausuntonsa, jotka komission on otettava huomioon. (2) Hallintokomiteat voi-
vat määräenemmistöpäätöksellä siirtää komission päättämät toimenpiteet edelleen neuvoston 
käsiteltäväksi. (3) Sääntelykomiteoissa ja (4) valvonnan käsittävissä sääntelykomiteoissa komis-
sion toimenpide-ehdotukset edellyttävät jäsenvaltioiden edustajien määräenemmistön tuen. 
Lisäksi valvonnan käsittävissä sääntelykomiteoissa komission toimenpide-ehdotukset toimite-
taan parlamentin ja neuvoston tarkastettaviksi. Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen 
annetuissa säädöksissä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä ei enää käytetä. Myös muiden 
komiteoiden osalta toimintaan on tulossa muutoksia.
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Käsite Kuvaus

Konsolidointi, 
Koonnelman  
laatiminen,  
Koontaminen
(Consolidation)

Säädöksistä voidaan laatia koonnelma, jonka avulla säädöstä voidaan selventää ja yksinkertais-
taa epävirallisesti. Koonnelman laatimisessa ei anneta uutta säädöstä, eikä koonnelmatekstillä 
ole oikeusvaikututusta.

Konsolidoitu  
lainsäädäntö
(Consolidated  
legislation)

Epäviralliset asiakirjat, joihin on koottu yhdistettynä unionin lainsäädännön yksittäisten perus-
säädösten alkuperäiset tekstit sekä niihin tehdyt muutokset ja korjaukset.

Lausunto
(Opinion)

Ns. ei-sitova lainsäädäntöväline, jolla toimielin arvioi tilanteita ja tapahtumia unionissa tai jäsen-
valtiossa. Lausunnot eivät velvoita vastaanottajia oikeudellisesti.

Lobbaus
(Lobbying)

Etujärjestöjen ja muiden yhteiskunnallisten toimijoiden toimielimiin kohdistamaa epävirallista 
vaikuttamista. Päätöksentekoon pyritään vaikuttamaan sekä virallisten kuulemismenettelyjen 
että epävirallisten kanavien kautta. Jäsenmaiden etujärjestöt järjestäytyvät yleensä eurooppa-
laisten katto-organisaatioiden alle.

Määrä-
enemmistö päätös
(Qualified majority)

Äänimäärä, joka tarvitaan tietyistä asioista päätettäessä neuvostossa. Määräenemmistö saavu-
tetaan, jos päätöksen tueksi annetaan 255 ääntä 345 äänestä, ja päätös saa jäsenvaltioiden 
enemmistön äänet. Jäsenvaltio voi lisäksi vaatia tarkistamaan, että määräenemmistö kattaa 
vähintään 62 prosenttia unionin kokonaisväestömäärästä. Vuodesta 2014 alkaen määräenem-
mistöön, nk. kaksoisenemmistöön, tarvitaan 55 % jäsenvaltioista joiden on edustettava vähin-
tään 66 % EU:n väestöstä

Perussopimukset 
(Founding treaties)

Sopimus Euroopan unionista (SEU) ja Sopimus Euroopan unionin toiminnasta (SEUT) ovat voi-
massa olevia perussopimuksia, jotka pohjautuvat alkuperäisten yhteisöjen perustamissopimuk-
siin (Pariisin sopimus 1951 ja Rooman sopimukset 1957), Maastrichtin unionisopimukseen 
(vuodelta 1992) ja näitä muuttaneisiin Amsterdamin (1997), Nizzan (2001) ja Lissabonin (2009) 
sopimuksiin.

Primaarioikeus
(Primary legislation)

Alkuperäiset perustamissopimukset (nykyisin perussopimukset), perussopimuksia muuttavat 
sopimukset, liittymissopimukset ja perussopimuksia täydentävät sopimukset muodostavat EU:n 
primaarioikeuden. 

Pysyvien 
edustajien 
komitea, Coreper

ks. Coreper.

Päätös
(Decision)

Säädös, joka velvoittaa niitä, joille se on osoitettu. Täydentää yksittäistapauksissa lainsäädän-
töä. Voidaan osoittaa jäsenvaltioiden hallituksille, yrityksille, järjestöille tai kansalaisille.

Päätöslauselma
(Resolution)

Ilmaisee unionissa ja sen ulkopuolella toteutettavia konkreettisia tehtäviä ja yhteisiä käsityk-
siä ja aikomuksia, joiden avulla pyritään takaamaan unionin ja jäsenvaltioiden päätöksenteon 
yhteneväisyyden vähimmäistaso. Päätöslauselmia voivat antaa Eurooppa-neuvosto, neuvosto ja 
parlamentti.

Raportoija ks. Esittelijä.

Sekundaarioikeus
(Secondary 
legislation)

Säädökset (asetukset, direktiivit ja päätökset), joita toimielimet antavat perussopimusten 
mukaisten tehtävien toteuttamiseksi, muodostavat EU:n sekundaarioikeuden.

Suositus
(Recommendation) 

Ns. ei-sitova lainsäädäntöväline, jolla toimielin voi kehottaa vastaanottajaa toimimaan tietyllä 
tavalla. Suositukset eivät velvoita vastaanottajia oikeudellisesti.
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Käsite Kuvaus

Suhteellisuus- 
periaate 
(Principle of  
proportionality)

Suhteellisuusperiaatteen mukaisesti unionin toiminnan sisältö ja muoto eivät saa ylittää sitä, 
mikä on tarpeen perussopimusten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Säädösten  
tarkistaminen
(Review)

Säädöksen tarkistamisessa arvioidaan muun muassa säädöksen tai sen nojalla annettujen täy-
täntöönpanotoimenpiteiden toimivuutta. Säädöksen toimivuuden tarkastelun perusteella 
komissio voi tehdä ehdotuksia säädöksen muuttamiseksi tai käynnistää uuden säädösehdotuk-
sen valmistelun, jolloin uusi säädös korvaisi aiemman asetuksen, direktiivin tai päätöksen.

Tiedonanto
(Communication)

Komissio antaa ei-sitovia tiedonantoja muille toimielimille. Ne ilmentävät komission käsitystä 
unionin oikeuden sisällöstä.

Toimielinjärjes-
telmä 
(Institutional  
system)

Varsinaisten toimielinten (parlamentti, Eurooppa-neuvosto, neuvosto, komissio, Euroopan unio-
nin tuomioistuin, tilintarkastustuomioistuin ja Euroopan keskuspankki) ja muiden elinten, kuten 
talous- ja sosiaalikomitean, alueiden komitean ja Euroopan investointipankin muodostama 
kokonaisuus.

Toimintaohjelma
(Action  
programme) 

Ilmaisee toimielinten toimintaa koskevan aikomuksen. Neuvosto ja komissio laativat toiminta-
ohjelmia joko omasta aloitteestaan tai Eurooppa-neuvoston ehdotuksesta. Niiden avulla konk-
retisoidaan perussopimuksissa tarkoitettuja lainsäädäntöohjelmia ja yleistä tavoitteenasettelua.

Toissijaisuus- 
periaate,  
läheisyysperiaate 
(Principle of  
subsidiarity) 

Toissijaisuusperiaatteen mukaisesti unioni toimii aloilla, jotka eivät kuulu sen yksinomaiseen 
toimivaltaan, ainoastaan jos jäsenvaltiot eivät voi keskushallinnon tasolla tai alueellisella taik-
ka paikallisella tasolla riittävällä tavalla saavuttaa suunnitellun toiminnan tavoitteita, vaan ne 
voidaan suunnitellun toiminnan laajuuden tai vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin unionin 
tasolla.

Uudelleen- 
laatiminen
(Recast)

Säädösten uudelleenlaatimisessa aikaisempi säädös korvataan ja kumotaan uudella säädöksel-
lä, joka pitää sisällään aikaisempaan säädökseen tehdyt sisällön muutokset ja sen muuttumat-
tomina säilyvät säännökset. Toisin kuin kodifioinnissa, uudelleenlaatimisessa tehdään samas-
sa yhteydessä uusia muutoksia säädösten sisältöön. Säädösten uudelleenlaatiminen noudattaa 
yhteispäätösmenettelyä.

Valkoinen kirja
(White paper)

Komission laatima valmisteluasiakirja, jossa esitellään toimenpide-ehdotukset lainsäädäntö-
hankkeen toteuttamiseksi.

Varjoesittelijä
(Shadow  
Rapporteur)

Parlamentin jäsen (MEP), joka seuraa EU-asian käsittelyä parlamentissa ja pyrkii vaikuttamaan 
esittelijän valmistelemaan valiokunnan lausuntoon muun kuin esittelijän poliittisen ryhmän 
puolesta. (ks. Esittelijä)

Vihreä kirja
(Green paper)

Komission laatima valmisteluasiakirja, jossa esitellään tulevien lainsäädäntöhankkeiden suunta-
viivoja.

Yhteispäätös- 
menettely
(Codecision  
procedure)

Tärkein menettely EU:n päätöksenteossa annettaessa sitovia yleisiä säädöksiä. Otettiin käyttöön 
vuonna 1992 Maastrichtin sopimuksella. Neuvosto ja parlamentti ovat tasavertaisia yhteispää-
tösmenettelyssä. Yhteispäätösmenettelystä käytetään nimitystä tavallinen lainsäätämisjärjestys.
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5.2 Kansallinen lainsäädäntö- ja hallintosanasto

Käsite Kuvaus

Asetus Tasavallan presidentin, valtioneuvoston tai ministeriön perustuslaissa tai muussa laissa säädetyn 
valtuuden nojalla antama velvoittava säädös. Asetuksessa voidaan säätää valtuutus seuraavaksi 
alemmalle tasolle.

Erikoisvalio-
kunnat

Eduskunnassa päätettävät asiat (mm. hallituksen esitykset, lakialoitteet, kertomukset ja val-
tioneuvoston selonteot) valmistellaan ennen täysistuntoratkaisua eduskunnan valiokunnissa. 
Eduskunnassa on 15 pysyvää erikoisvaliokuntaa ja suuri valiokunta. Pysyviä erikoisvaliokuntia 
ovat perustuslakivaliokunta, ulkoasiainvaliokunta, valtiovarainvaliokunta, tarkastusvaliokunta, 
hallintovaliokunta, lakivaliokunta, liikenne- ja viestintävaliokunta, maa- ja metsätalousvaliokun-
ta, puolustusvaliokunta, sivistysvaliokunta, sosiaali- ja terveysvaliokunta, talousvaliokunta, tule-
vaisuusvaliokunta, työelämä- ja tasa-arvovaliokunta sekä ympäristövaliokunta. Pysyvissä eri-
koisvaliokunnissa on kussakin 17 jäsentä ja 9 varajäsentä. Poikkeuksena tästä ovat valtiovarain-
valiokunta, jossa on 21 jäsentä ja 19 varajäsentä sekä tarkastusvaliokunta, jossa on 11 jäsentä 
ja 6 varajäsentä.

E-kirje, E-selvitys Asiakirja, jonka ministeriö tai valtioneuvoston yleisistunto toimittaa suurelle valiokunnalle tai 
ulkoasiainvaliokunnalle asiaa koskevan lausunnon antamista varten tai saattaakseen tiedoksi 
Euroopan unionissa valmisteltavana olevan asian.

EU-asioiden  
komitea

Kokoontuu pääsääntöisesti viikoittain neuvoa-antavana ja sovittelevana elimenä EU-asioiden 
yhteensovittamisessa. Jäseniä on enintään 17 ja he edustavat valtioneuvoston kansliaa, minis-
teriöitä, oikeuskanslerinvirastoa, tasavallan presidentin kansliaa, Ahvenanmaan maakuntaa ja 
Suomen pankkia. Valtioneuvosto määrää komitean jäsenet enintään kolmeksi vuodeksi kerral-
laan.

EU-asioiden  
yhteensovittamis- 
järjestelmä

Unioniasioita varten valtioneuvoston piiriin luotu erityinen järjestelmä, johon kuuluvat EU-asi-
oiden komitea, sen alaiset valmistelujaostot ja EU-ministerivaliokunta. Järjestelmän avulla var-
mistetaan Suomen kantojen valmistelun kattavuus, jotta Suomella olisi yhteen sovitettu ja Suo-
men yleisiä EU-poliittisia linjauksia vastaava kanta kaikkiin EU:ssa vireillä oleviin asioihin niiden 
eri käsittelyvaiheissa.

EU-ministeri-
valiokunta

Keskeisin valmisteluelin EU-asioiden yhteensovittamisjärjestelmässä. Ministerivaliokunta käsitte-
lee kaikki poliittisesti, taloudellisesti ja oikeudellisesti merkittävät kysymykset. Ministerivaliokun-
nassa sovitaan Suomen toimintalinjat kaikkiin neuvoston virallisiin ja epävirallisiin kokouksiin. 
Sen puheenjohtajana toimii pääministeri ja sen jäseninä ovat ministerit.

Hallituksen esitys Valtaosa voimaan tulevista lakimuutoksista tai uusista laeista tulee vireille eduskunnassa hal-
lituksen esityksellä. Hallituksen esityksen valmistelutyö tehdään siinä ministeriössä, jonka toi-
mialaan asia kuuluu. Hallituksen esitykset uusiksi laeiksi sisältävät suppean kuvauksen esityk-
sen pääasiallisesta sisällöstä, lain tavoitteet ja keskeiset ehdotukset, lain yleisperustelut (kuvaus 
nykytilasta, tavoitteista ja keskeisistä ehdotuksista, vaikutuksista ja valmistelusta), yksityiskohtai-
set perustelut pykälittäin ja voimaantuloa koskevan esityksen, varsinaisen lakitekstin ja rinnak-
kaistekstit.

Kannan-
muodostus

EU:n jäsenyys edellyttää kansallisten kantojen muodostamista unionin säädöshankkeisiin ja 
menettelyjä unionissa hyväksyttyjen säädösten panemiseksi täytäntöön. Suomen kannat val-
mistellaan neuvoston työryhmiä, Coreperia ja neuvostoa varten. Kannat valmistellaan vastuu-
ministeriössä yhdessä muiden ministeriöiden kanssa. Eduskunnan esittämät kannat otetaan 
huomioon kannanmuodostuksessa ja yhteiskunnan etutahot voivat myös osallistua niiden val-
misteluun. Ks. EU-asioiden yhteensovittamisjärjestelmä.

Laki Valtion viranomaisen, tavallisesti kansallisen parlamentin, antama velvoittava säädös. Laajasti 
ymmärrettynä laeiksi käsitetään myös valtioneuvoston ja tasavallan presidentin antamat asetuk-
set. Suomen perustuslain mukaan laki kuitenkin tarkoittaa eduskunnan antamaa lakia, ei val-
tioneuvoston asetusta tai muuta alemman tason säädöstä. Laki koostuu muun muassa velvoit-
tavista oikeusnormeista ja sisältää usein erilaisia määritelmiä.
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Käsite Kuvaus

Lakialoite Lakiehdotus tulee eduskunnan käsiteltäväksi joko hallituksen esityksenä tai kansanedustajan 
tekemän lakialoitteen muodossa. Lakialoitteessa edustaja voi ehdottaa uuden lain säätämistä 
tai voimassa olevan muuttamista tai kumoamista. Useimmiten lakialoitteen tekijä hankkii aloit-
teelleen laajempaa kannatusta pyytämällä muitakin edustajia tukemaan aloitetta allekirjoituk-
sillaan.

Lähetekeskustelu Hallituksen esitykseen tai lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen eduskuntakäsittely alkaa 
lähetekeskustelulla, joka käydään täysistunnossa. Keskustelun tarkoituksena on pohjustaa 
valiokuntatyötä. Asianomainen ministeri esittelee hallituksen esityksen ja eri poliittiset ryhmät ja 
yksittäiset kansanedustajat saavat kertoa mielipiteensä siitä. Lähetekeskustelun jälkeen täysis-
tunto päättää, mihin valiokuntaan hallituksen esitys lähetetään valmisteltavaksi.

Notifiointi Direktiivien kansalliset täytäntöönpanosäännökset on yleensä ilmoitettava (notifioitava) komis-
siolle. Täytäntöönpanoilmoitukset on aina tehtävä annetussa määräajassa ja ne laaditaan asian-
omaisessa ministeriössä. Valmis ilmoitus toimitetaan ulkoasiainministeriön kautta Brysselissä 
olevaan Suomen EU-edustustoon, joka toimittaa ilmoituksen komissiolle.

Presidentin esit-
tely

Hallituksen esityksen valtioneuvostokäsittelyn viralliset vaiheet ovat yleisistuntokäsittely ja pre-
sidentin esittely. Yleisistunnossa tehdään ratkaisuehdotus presidentille. Vastuullisen ministeriön 
ministeri esittelee hallituksen esityksen presidentille, joka tekee päätöksen esityksen lähettämi-
sestä eduskunnan käsittelyyn. Presidentin esittely tapahtuu viikoittain ja siihen osallistuvat kaik-
ki ministerit, oikeuskansleri ja pöytäkirjaa pitävä esittelysihteeri. Tasavallan presidentti johtaa 
puhetta istunnossa.

Suomen edus-
kunta

Käyttää lainsäädäntövaltaa Suomessa. Muodostuu vaaleilla valituista kansanedustajista. Suo-
men ylin valtioelin.

Suuri valiokunta Suomen eduskunnan toimielin. Käsittelee Euroopan unionin jäsenyyteen liittyvän kansallisen 
politiikan valmistelua (lukuun ottamatta ulko- ja turvallisuuspolitiikan osalta, joka kuuluu ulko-
asiainvaliokunnan toimivaltaan). Käsittelee lisäksi ne lakiehdotukset, jotka sinne lähetetään 
täysistunnosta ensimmäisessä käsittelyssä. Kokoontuu yleensä kahdesti viikossa sekä lakiehdo-
tusten käsittelyä varten tarpeen mukaan silloin, kun jokin asia on lähetetty täysistunnosta sen 
käsiteltäväksi. Suuressa valiokunnassa on 25 varsinaista jäsentä ja 13 varajäsentä.

Täysistunto Eduskunta kokoontuu täysistuntoihin neljä kertaa viikossa. Niissä käsitellään lakiesityksiä ja hal-
lituksen talousarvioesityksiä sekä käydään tarvittaessa ajankohtaiskeskustelua. Kerran viikos-
sa täysistunto alkaa suullisella kyselytunnilla, jonka kuluessa edustajat voivat tehdä hallituksen 
jäsenille kysymyksiä heidän johtamiensa ministeriöiden toimialaan kuuluvista asioista. Kansan-
edustajat istuvat salissa puolueittain. Kansalaiset voivat seurata istuntoja tiedotusvälineistä tai 
istuntosalin yleisöparvekkeelta.

U-kirjelmä Asiakirja, jolla valtioneuvoston yleisistunto saattaa eduskunnan käsittelyyn sen toimivaltaan 
kuuluvan Euroopan unionin asian.

Valmistelujaostot Kuuluvat EU-asioiden virkamiesvalmistelun perusrakenteeseen Suomessa. EU-asioiden komi-
tea on asettanut yhteensä 37 sektorikohtaista valmistelujaostoa. Valmistelujaoston jäsenet ovat 
toimivaltaisen ministeriön edustajien lisäksi muiden ministeriöiden ja viranomaisten edustajia. 
Jaostoilla voi lisäksi olla niin sanottu laaja kokoonpano, johon kuuluu edustajia esimerkiksi elin-
keinoelämästä ja etujärjestöistä.

Valtioneuvosto Valtioneuvostolla tarkoitetaan toisaalta pääministerin ja ministerien muodostamaa yleistä hal-
lintovaltaa käyttävää toimielintä, ja toisaalta valtioneuvoston yleisistunnon ja ministeriöiden 
muodostamaa hallitus- ja hallinto-asioiden päätöksentekoelintä. Valtioneuvostolle kuuluvat asi-
at ratkaistaan valtioneuvoston yleisistunnossa tai asianomaisessa ministeriössä. Valtioneuvosto 
valmistelee ja panee täytäntöön presidentin päätökset.

Yleisistunto-
käsittely

Hallituksen esityksen valtioneuvostokäsittelyn viralliset vaiheet ovat yleisistuntokäsittely ja pre-
sidentin esittely. Yleisistunnossa tehdään ratkaisuehdotus presidentille. Valtioneuvoston yleisis-
tunnossa esityksen esittelijänä toimii valmistelusta vastannut ministeriö. Valtioneuvoston yleis-
istunto pidetään viikoittain valtioneuvoston istuntosalissa. Yleisistunnon puheenjohtajana toi-
mii pääministeri. Pääministerin ja ministereiden lisäksi oikeuskansleri osallistuu valtioneuvoston 
yleisistuntoon.

Ympäristövalio-
kunta

Yksi Suomen eduskunnan erikoisvaliokunnista. Käsittelee ne asiat, jotka koskevat asumista, 
kaavoitusta ja rakentamista, ympäristön- ja luonnonsuojelua, jätehuoltoa sekä vesilainsäädän-
töä.
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http://eur-lex.europa.eu/fi/droit_communautaire/droit_
communautaire.htm. [viitattu 25.1.2010.]

Sääntelyn parantaminen - Paremman sääntelyn strategia 
– Euroopan komissio.
http://ec.europa.eu/governance/better_regulation/index_
fi.htm. [viitattu 25.1.2010.]

Yleiskatsaus Euroopan unionin toimintaan – Ympäristö. 
Europa. 
http://europa.eu/pol/env/index_fi.htm. [viitattu
25.10.2010.]

Muut lähteet

DIGITALEUROPE 2009. [Training Program on Lobbying 
the European Institutions.] 

Elinkeinoelämän keskusliitto EK. 2005. [EU-edunvalvon-
takoulutus 18.5.2005, Helsinki. Henri 
Satulin kalvosarja.]

Elinkeinoelämän keskusliitto EK. 2009. [EU-edunvalvon-
takoulutus 8.5.2009, Helsinki. Henri 
Satulin sekä Ulla Sirkeisen kalvosarjat.]

Elinkeinoelämän keskusliitto EK. 2009. [Sähköpostit 
27.11. ja 1.2.2010, Benny Hasensonin antamat tiedot.]

EUROFER 2009a. [Environmental legislation in the EU, sli-
de.] 

EUROFER 2009b. [Fact Sheet Comitology, 1. September 
2009.]

YM. 2009b. Ympäristöministeriön kalvosarja [Seminaari-
materiaali 14.10.2009.]
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Liitteet

Jäsenvaltio Äänimäärät

Saksa 29

Ranska 29

Italia 29

Yhdistynyt kuningaskunta 29

Espanja 27

Puola 27

Romania 14

Alankomaat 13

Belgia 12

Tšekin tasavalta 12

Kreikka 12

Unkari 12

Portugali 12

Itävalta 10

Ruotsi 10

Bulgaria 10

Tanska 7

Irlanti 7

Liettua 7

Slovakia 7

Suomi 7

Kypros 4

Viro 4

Latvia 4

Luxemburg 4

Slovenia 4

Malta 3

Yhteensä 345

Liite 1. Jäsenvaltioiden painotetut äänimäärät 1.1.2005  
alkaen
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Yhteystiedot Jäsenyys valiokunnassa (suluissa varajäsenyys)

ESSAYAH, Sari
Euroopan kansanpuolueen ryhmä  
(kristillisdemokraatit) 
sari.essayah@europarl.europa.eu
http://essayah.fi

•  Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta 
• Suhteista Israeliin vastaava valtuuskunta 
• Valtuuskunta parlamentaarisessa Euro-Välimeri-edustajakokouksessa 

(Talous- ja raha-asioiden valiokunta; Suhteista Maghreb-maihin ja Poh-
jois-Afrikan arabivaltioiden liittoon vastaava valtuuskunta)

HAGLUND, Carl
Euroopan liberaalidemokraattien liiton 
ryhmä
carl.haglund@europarl.europa.eu
http://www.callehaglund.fi/

•  Kalatalousvaliokunta (varapuheenjohtaja)
• Budjettivaliokunta
• Suhteista Afganistaniin vastaava valtuuskunta (Talous- ja raha-asioiden 

valiokunta; Rahoitus-, talous- ja sosiaalikriisiä käsittelevä erityisvaliokun-
ta; Valtuuskunta EU:n ja Venäjän parlamentaarisessa yhteistyövaliokun-
nassa)

HASSI, Satu
Vihreät / Euroopan vapaa allianssi 
-ryhmä
satu.hassi@europarl.europa.eu
http://www.satuhassi.net

•  Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden  
valiokunta

• Suhteista Intiaan vastaava valtuuskunta (Teollisuus-, tutkimus- ja ener-
giavaliokunta; Suhteista Kiinan kansantasavaltaan vastaava valtuuskun-
ta)

HAUTALA, Heidi
Vihreät / Euroopan vapaa allianssi 
-ryhmä 
heidi.hautala@europarl.europa.eu
http://www.heidihautala.net/

•  Ihmisoikeuksien alivaliokunta (puheenjohtaja)
• Valiokuntien puheenjohtajakokous
•  Ulkoasiainvaliokunta (Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden 

valiokunta; Valtuuskunta EU:n ja Venäjän parlamentaarisessa yhteistyö-
valiokunnassa; EU:n ja Kazakstanin, EU:n ja Kirgisian sekä EU:n ja Uzbe-
kistanin parlamentaarisissa yhteistyövaliokunnissa toimiva ja suhteista 
Tadžikistaniin, Turkmenistaniin ja Mongoliaan vastaava valtuuskunta)

ITÄLÄ, Ville
Euroopan kansanpuolueen ryhmä  
(kristillisdemokraatit) 
ville.itala@europarl.europa.eu
http://www.villeitala.net

•  Talousarvion valvontavaliokunta
• Liikenne- ja matkailuvaliokunta
•  Valtuuskunta EU:n ja Venäjän parlamentaarisessa yhteistyövaliokun-

nassa (Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta; Suhteista 
Yhdysvaltoihin vastaava valtuuskunta)

JAAKONSAARI, Liisa
Euroopan parlamentin sosialistien ja 
demokraattien ryhmä 
liisa.jaakonsaari@europarl.europa.eu
http://liisajaakonsaari.fi/

• Rahoitus-, talous- ja sosiaalikriisiä käsittelevä erityisvaliokunta  
(varapuheenjohtaja)

• Suhteista yleisafrikkalaiseen parlamenttiin vastaava valtuuskunta  
(varapuheenjohtaja)

• Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta 
•  Valtuuskunta EU:n ja Turkin parlamentaarisessa sekavaliokunnassa  

(Ulkoasiainvaliokunta; Suhteista Etelä-Afrikkaan vastaava valtuuskunta)

JÄÄTTEENMÄKI, Anneli
Euroopan liberaalidemokraattien liiton 
ryhmä 
anneli.jaatteenmaki@europarl.europa.eu
http://www.annelijaatteenmaki.net

•  Ulkoasiainvaliokunta 
• Suhteista Yhdysvaltoihin vastaava valtuuskunta  

(Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta; Turvallisuus- 
ja puolustuspolitiikan alivaliokunta; Valtuuskunta EU:n ja Turkin parla-
mentaarisessa sekavaliokunnassa; Valtuuskunta AKT:n ja EU:n yhteisessä 
parlamentaarisessa edustajakokouksessa)

Liite 2. Euroopan parlamentin suomalaiset jäsenet 2009–2014

http://essayah.fi
http://www.callehaglund.fi/
http://www.satuhassi.net
http://www.heidihautala.net/
http://www.villeitala.net
http://liisajaakonsaari.fi/
http://www.annelijaatteenmaki.net
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Yhteystiedot Jäsenyys valiokunnassa (suluissa varajäsenyys)

KORHOLA, Eija-Riitta
Euroopan kansanpuolueen ryhmä  
(kristillisdemokraatit) 
eija-riitta.korhola@europarl.europa.eu
http://www.korhola.com

•  Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta (varapuheenjohtaja)
•  Valtuuskunta AKT:n ja EU:n yhteisessä parlamentaarisessa edustajako-

kouksessa (Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta; Suhteista Yhdys-
valtoihin vastaava valtuuskunta)

MANNER, Riikka
Euroopan liberaalidemokraattien liiton 
ryhmä 
riikka.manner@europarl.europa.eu
http://www.riikkamanner.com

• Aluekehitysvaliokunta  
• Valtuuskunta EU:n ja Venäjän parlamentaarisessa yhteistyövaliokunnass 

(Budjettivaliokunta; Valtuuskunta AKT:n ja EU:n yhteisessä parlamentaa-
risessa edustajakokouksessa

PIETIKÄINEN, Sirpa
Euroopan kansanpuolueen ryhmä  
(kristillisdemokraatit) 
sirpa.pietikainen@europarl.europa.eu 
http://www.sirpapietikainen.net/

•  Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden  
valiokunta 

• Suhteista Kiinan kansantasavaltaan vastaava valtuuskunta (Talous- ja 
raha-asioiden valiokunta; Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon 
valiokunta; Rahoitus-, talous- ja sosiaalikriisiä käsittelevä erityisvaliokun-
ta; Valtuuskunta EU:n ja Armenian, EU:n ja Azerbaidžanin ja EU:n ja 
Georgian parlamentaarisissa yhteistyövaliokunnissa; Valtuuskunta Euro-
nestin parlamentaarisessa edustajakokouksessa)

REPO, Mitro
Euroopan parlamentin sosialistien ja 
demokraattien ryhmä 
mitro.repo@europarl.europa.eu
http://www.mitrorepo.fi

•  Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 
•  Valtuuskunta EU:n ja Venäjän parlamentaarisessa yhteistyövaliokunnas-

sa (Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta; Suhteista Yhdysvaltoihin vastaava 
valtuuskunta)

SOINI, Timo
Vapaa ja demokraattinen Eurooppa 
timo.soini@europarl.europa.eu
http://www.timosoini.fi

•  Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta (varapuheenjohtaja) 
•  Suhteista Kanadaan vastaava valtuuskunta (Suhteista Australiaan ja 

Uuteen-Seelantiin vastaava valtuuskunta)

TAKKULA, Hannu
Euroopan liberaalidemokraattien liiton 
ryhmä
hannu.takkula@europarl.europa.eu
http://www.hannutakkula.fi/

•  Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta 
•  Suhteista Israeliin vastaava valtuuskunta
• Valtuuskunta parlamentaarisessa Euro-Välimeri-edustajakokouksessa 

(Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta; Suhteista Australiaan ja 
Uuteen-Seelantiin vastaava valtuuskunta)

http://www.korhola.com
http://www.riikkamanner.com
http://www.sirpapietikainen.net/
http://www.mitrorepo.fi
http://www.timosoini.fi
http://www.hannutakkula.fi/
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Jäsenvaltio Puheenjohtajuuskausi

Espanja 2010 tammi – kesäkuu

Belgia 2010 heinä – joulukuu

Unkari 2011 tammi – kesäkuu

Puola 2011 heinä – joulukuu

Tanska 2012 tammi – kesäkuu

Kypros 2012 heinä – joulukuu

Irlanti 2013 tammi – kesäkuu

Liettua 2013 heinä – joulukuu

Kreikka 2014 tammi – kesäkuu

Italia 2014 heinä – joulukuu

Latvia 2015 tammi – kesäkuu

Luxemburg 2015 heinä – joulukuu

Alankomaat 2016 tammi – kesäkuu

Slovakia 2016 heinä – joulukuu

Malta 2017 tammi – kesäkuu

Yhdistynyt kuningaskunta 2017 heinä – joulukuu

Viro 2018 tammi – kesäkuu

Bulgaria 2018 heinä – joulukuu

Itävalta 2019 tammi – kesäkuu

Romania 2019 heinä – joulukuu

Suomi 2020 tammi – kesäkuu

Liite 3. Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajuus (EU-puheen-
johtajuus) vuosina 2010–2020



64

Asian vireilletulo

Tapahtuma EU:ssa Toiminta Suomessa

Komissio julkistaa työohjelman, jossa se käsittelee EU-
lainsäädäntöön liittyviä suunnitelmiaan.

Ministeriöt ja EU-sihteeristö laativat selvityksen komission 
työohjelmasta Suomen näkökulmasta. Ulkoasiainministe-
riö informoi suurta valiokuntaa.

Ministerineuvoston puheenjohtajamaan ohjelma julkiste-
taan (2/vuosi).

Ministeriöt ja EU-sihteeristö laativat selvityksen puheen-
johtajamaan ohjelmasta Suomen näkökulmasta. Ulkoasi-
ainministeriö informoi suurta valiokuntaa.

Mahdollinen komission laatima hankekohtainen selvitys 
(ns. vihreä kirja) tai toimenpideohjelma (ns. valkoinen kir-
ja) julkistetaan ennen varsinaista lainsäädäntöhanketta.

Tiedotus hankkeesta ja mahdollinen lausuntokierros. 
Eduskuntaa informoidaan.

Säädösehdotuksen valmistelu

Tapahtuma EU:ssa Toiminta Suomessa

Säädösehdotuksen valmistelun aloitus. Alustava luonnos 
laaditaan komission pääosaston alaisuudessa, asiantunti-
jana mahdollisesti komission oikeudellinen osasto.

Mahdollisesti vastuuministeriön kannan muodostaminen 
ja sen mahdollinen käsittely valmistelujaostossa ja muus-
sa EU-asioiden valmisteluorganisaatiossa luonnosten saa-
puessa Suomeen. Lainsäädäntöehdotuksista saatetaan 
laatia jo tässä vaiheessa päätöksentekoa varten ns. perus-
muistio, jota käytetään lainsäädännön eri vaiheissa myös 
Suomen neuvotteluohjeena. Eduskuntaa informoidaan 
epävirallisesti tärkeistä hankkeista. Erikoisvaliokunnat ja 
suuri valiokunta voivat osallistua lausunnoillaan tai muilla 
kannanotoillaan Suomen kannan muodostamiseen. Suo-
malaiset asiantuntijat voivat osallistua myös komission 
työskentelyyn.

Luonnos säädösehdotukseksi. Asiantuntijoiden ja etujär-
jestöjen lausunnot; kokouksia, kantojen laatimista ja esit-
tämistä.

Suomalaiset asiantuntijat voivat osallistua lausuntojen 
esittämiseen. Muuten kuten edellä.

Pääosaston lopullinen ehdotus komissiolle.

Valmistuvat ehdotukset luetellaan Komission ehdotukset 
ja tiedonannot -luettelossa, joka julkaistaan kerran vii-
kossa.

Eri asioita hoitavat ministeriöt ja valmistelijat määritellään, 
ellei näin ole tehty jo aikaisemmin.

Liite 4. Säädösvalmistelun tapahtumat EU:ssa ja toiminta Suomessa
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Säädösehdotuksen käsittely 

Tapahtuma EU:ssa Toiminta Suomessa

Komissio antaa virallisen säädösehdotuksen neuvostolle 
ja parlamentille sekä tiedoksi kansallisille parlamenteille. 
Komission säädösehdotus julkaistaan EU:n virallisessa leh-
dessä ilman liitteitä ja komission julkaisusarjassa.

Eduskunta voi antaa huomautuksen komissiolle, Euroo-
pan parlamentille ja neuvostolle, jos se katsoo, että toissi-
jaisuusperiaate eli läheisyysperiaate ei toteudu. Eduskun-
nassa asian käsittelee suuri valiokunta.
Virkamies- ja asiantuntijatyöskentelyä. Viimeistään täs-
sä vaiheessa tapahtuu vastuuministeriön kannan muo-
dostaminen, perusmuistion laatiminen ja sen mahdolli-
nen käsittely EU-asioiden valmisteluorganisaatiossa. Asia 
annetaan virallisesti tiedoksi eduskunnalle valtioneuvos-
ton kirjelmällä, jos säädöksen antaminen kuuluisi ilman 
EU-jäsenyyttä eduskunnan toimivaltaan. Säädösehdotus 
on valtioneuvoston kirjelmän liitteenä. Samalla voidaan 
ilmaista valtioneuvoston alustava kanta ehdotukseen. 
Eduskunnassa suoritetaan erikoisvaliokuntien ja suuren 
valiokunnan käsittely, joka voi vaikuttaa Suomen kan-
taan. Tuloksena muodostetaan neuvotteluohjeet neuvos-
tokäsittelyä varten.

Europarlamentin osallistuminen ehdotuksen käsittelyyn 
mm. muutosehdotuksin ja lausunnoin. Parlamentin lau-
sunnot julkaistaan erikseen liitteineen ja EU:n virallisessa 
lehdessä ilman liitteitä.

Lausuntoihin tutustuminen ja niiden huomioonottaminen 
kansallisessa valmistelussa.

Käsittely sosiaali- ja talouskomiteassa ja/tai alueiden 
komiteassa niiden erityistoimivaltaan kuuluvissa asiois-
sa. Sosiaali- ja talouskomitean lausunnot julkaistaan erik-
seen liitteineen ja EU:n virallisessa lehdessä ilman liitteitä. 
Alueiden komitean lausunnot julkaistaan virallisessa leh-
dessä.

Osallistuminen komiteoiden työskentelyyn soveltuvin 
kohdin sekä lausuntoihin tutustuminen.

Yhteispäätösmenettelyssä neuvosto muotoilee lausun-
tojen jälkeen yhteisen kannan (common position), jon-
ka jälkeen asia palaa parlamenttiin. Jos parlamentti esit-
tää muutoksia, esittää komissio niistä vielä mielipiteensä. 
Yhteispäätösmenettelyä käytettäessä asiat menevät neu-
voston ja parlamentin yhdessä päätettäviksi.

Perusmuistiota täydennetään lainsäädäntöhankkeen ede-
tessä. 
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Päätöksenteko 

Tapahtuma EU:ssa Toiminta Suomessa

Käsittely EU:n neuvoston työryhmissä, ehdotus voi muut-
tua käsittelyn mukaisesti.

Laaditaan muistioita ja neuvotteluohje käsittelyihin osal-
listuvia virkamiehiä varten. Vastuuhenkilöt osallistuvat 
käsittelyyn, esittelevät ja puolustavat Suomen kantoja. 
Kokouksista laaditaan kokousraportteja.

Säädösehdotuksen täsmentäminen Coreperissa tai joi-
denkin asioiden osalta neuvoston komiteoissa.

Suomen kannan ja neuvottelutaktiikan viimeistelyä. Laa-
ditaan muistioita ja neuvotteluohje kokoukseen osallistu-
via varten. Kokouksista laaditaan kokousraportteja. Core-
perpalautetta arvioidaan.

Käsittely ministerineuvostossa. Yhteispäätösmenettelys-
sä parlamentin ja neuvoston poikkeavia kantoja yritetään 
sovitella sovittelukomiteassa.

Ennen neuvoston kokousta informoidaan eduskuntaa, 
jonka näkemykset otetaan huomioon. Kokoukseen osal-
listuvia varten laaditaan muistioita ja neuvotteluohje. 
Kokouksista laaditaan kokousraportteja.

Neuvoston (ja yhteispäätösmenettelyssä myös parlamen-
tin) lopullinen päätös tai asian raukeaminen.

Säädöksen täytäntöönpano 

Tapahtuma EU:ssa Toiminta Suomessa

Neuvoston lopullinen päätös julkaistaan EU:n virallisessa 
lehdessä.

Kansallisen täytäntöönpanon valmistelu tarvittaessa. 
Eduskunnan informointi. Mahdollisen hallituksen esityk-
sen valmistelu, sen antaminen eduskunnalle ja esityksen 
käsittely eduskunnassa. Kun kansallinen lainsäädäntö on 
saatettu EU-säädöksen mukaiseksi, ilmoitetaan Euroopan 
komissiolle notifikaatiolla kansallisen lainsäädännön voi-
maansaattamisesta.

EU:n tuomioistuinten ratkaisut julkaistaan European 
Court Reports -sarjassa.

Suomalaiset tuomioistuimet seuraavat EU:n tuomioistuin-
ten ratkaisuja. Suomalaisten tuomioistuinten päätökset.

Komission pääosastot seuraavat säädöksen toimeenpa-
noa. Milloin havaitaan, että jokin säädös on uusimisen 
tarpeessa, edellä kuvattu prosessi alkaa alusta. Valvon-
taan liittyy mm. selventävien dokumenttien kuten ohjei-
den ja selvitysten laadinta. 

Säädösten muiden kuin merkityksellisten osien muutta-
minen komiteamenettelyssä on mahdollista valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen. Menettelyllä 
tarkennetaan säädösten täytäntöönpanoa. 

Suomalaiset komiteamenettelykomiteoiden jäsenet osal-
listuvat komiteoiden työskentelyyn ja seuraavat komission 
ehdottamia muutosehdotuksia. 

Valmistuvat ehdotukset luetellaan Komission ehdotukset 
ja tiedonannot -luettelossa, joka julkaistaan kerran vii-
kossa.

Eri asioita hoitavat ministeriöt ja valmistelijat määritellään, 
ellei näin ole tehty jo aikaisemmin.

Lähde: Tiitinen ym. (1996), s. 18-23, mukaillen
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Komissio tekee ehdotuksen  
toteutettavista toimenpiteistä

Komitea antaa lausunnon ehdotuksesta määräenemmistöllä

myönteinen lausunto

Euroopan parlamentti (Ep)
3 kk aikaa vastustaa

jäsenten enemmistöllä

neuvosto
3 kk aikaa vastustaa
määräenemmistöllä

neuvosto päättää määräenemmistöllä 2 kk kuluessa

Kielteinen lausunto tai ei lausuntoa

neuvosto aikoo  
hyväksyä ja toimittaa  
viivytyksettä Ep:lle

Euroopan
parlamentti  

voi vastustaa 
perustellusti

4 kk aikaa
ensimmäisestä 

tiedoksi 
saamisesta

neuvosto 
ei tee 

päätöstä
määräajassa

Komissio
toimittaa
ehdotetut

toimenpiteet
viivytyksettä

Ep:lle

Komissio
ei hyväksy

ehdotettuja
toimenpiteitä

muutetun
ehdotuksen
komitealle

muutetun
ehdotuksen
neuvostolle

Lainsäädäntoehdotuksen Euroopan parlamentille
ja neuvostolle (yhteispäätösmenettely)

Komissio
hyväksyy
ehdotetut

toimenpiteet

Komissio tai 
neuvosto
hyväksyy
ehdotetut

toimenpiteet

Komissio
ei hyväksy

ehdotettuja
toimenpiteitä

neuvosto 
vastustaa

Komissio antaa ehdotuksen neuvostolle  
ja Euroopan parlamentille

Ep ja/tai neuvosto 
vastustaa

Ep ja/tai neuvosto 
ei vastusta

Ep ei 
vastusta

Ep vastustaa

Komissio voi antaaKomissio voi antaa

Komissio antaa ehdotuksen neuvostolle  
ja toimittaa sen myös Euroopan parlamentille

mahdollisuus vastustaa seuraavin perustein:
•	 Ehdotetut	toimenpiteet	ylittävät	perussäädöksen	mukaisen	 

täytäntöönpanovallan
•	 Ehdotus	on	ristiriidassa	perussäädöksen	tavoitteen	tai	sisällön	kanssa
•	 Ehdotus	ei	ole	toissijaisuus-	tai	suhteellisuusperiaatteen	mukainen

Lähteet: Neuvoston päätös 2006/512/EY; EUROFER ja Euroopan komissio, mukaillen

Liite 5. Valvonnan käsittävä sääntelymenettely EU:ssa
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Fi komissaari1)

Kabinetti

pääjohtajat

Yksikönpäällikkö Valmistelevat virkamiehet

muut relevantit pääosastot

puheenjohtajaVastuukomissaari

Komissaarit joiden vastuu-
aluetta päätös koskettaa

puheenjohtajamaa
sihteeristö

ministeri suurlähettiläs

EUE erityisasiantuntija2)

ministeriöiden virka-
miehet – Helsinki

Eurooppalaiset 
järjestöt

neuvosto

ryhmien koordinaattorit

Fi mEp 14)

avustajat

Fi mEp 2

VirkamiehetEsittelijäLobbarit

Euroopan parlamentti

EnVi3)

Lähde: EK, edunvalvontakoulutus (2009)

Liite 6. Avainhenkilöiden tunnistaminen

Komissio

Viittaukset: 
1) Suomen komissaari
2) Pysyvien edustajien komitean asiantuntija
3)	ENVI,	ympäristö,	kansanterveys	ja	elintarvikkeiden	turvallisuuden	valiokunta
4) Parlamentin suomalaiset jäsenet
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Liite 7. EU-lainsäädännön vaikuttamisen kenttä     
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Viittaukset: 
1) Suomen komissaari
2) Pysyvien edustajien komitean asiantuntija
3)	ENVI,	ympäristö,	kansanterveys	ja	elintarvikkeiden	turvallisuuden	valiokunta
4) Parlamentin suomalaiset jäsenet
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Liite 8. Teknologiateollisuuden kansainväliset yhteistyötahot

Orgalime (The European Engineering Industries Asso-
ciation) on eurooppalaisen kone- ja metallituoteteolli-
suuden sekä elektroniikka- ja sähköteollisuuden edusta-
ja Brysselissä. Teknologiateollisuus ry:n lisäksi Orgalimeen 
kuluu 34 jäsenjärjestöä, jotka edustavat 130 000 yritystä 
23 Euroopan maasta. Yrityksiä ei oteta suoraan jäseniksi.

DIGITALEUROPE on eurooppalaisen tietotekniikka-, tie-
toliikenne- ja kulutuselektroniikkateollisuuden yhteistyö-

organisaatio. Jäsenkunta koostuu 62 yrityksestä ja 42 
kansallisesta teollisuusjärjestöstä 29 Euroopan maasta. 
DIGITALEUROPE vaikuttaa kauppa- sekä teknologiapoli-
tiikkaan sekä EU:ssa että globaalisti.

Metallinjalostajat ja sen jäsenyritykset osallistuvat kan-
sainväliseen yhteistyöhön teräsjärjestöjen Worldsteel 
Associationin ja Euroferin sekä ei-rautametallien tuottaji-
en järjestön EUROMETAUX’n jäseninä.

ARGE, lukot ja helat
ASD, puolustus, ilmailu, avaruus, turvallisuus
CAEF, valimot
CECE, rakennuskoneet
CECIMO, metallintyöstökoneet
CEIR, armatuurit
CELMA, valaistustekniikka
CEMA, maatalouskoneet
CEMEP, sähkömoottorit ja tehoelektroniikka
CESA, telakat
CLEPA, autonosavalmistajat
CIMAC, dieselmoottorit
COCIR, terveysteknologia
COLIBI, polkupyörät
EAA, alumiinituotteet
ELSECOM, sähkötekninen testaus ja sertifiointi

EMEC, laivalaiteteollisuus
ESF, jouset
EUMABOIS, puuntyöstökoneet
EUROFORGE, takomot
EUROMINES, kaivannaisteollisuus
EUROPACABLE, kaapelit
EUROPUMP, pumput
EUROSPACE, avaruus
EUROTRANS, voimansiirto
EUROVENT, ilmastointi
EWEA, tuulivoima-alan toimittajat
FCEU, polttokennot
FEM, nosto- ja siirtolaitteet
FKG, autonosavalmistajat
ISTMA, työvälineet
NIAG, puolustustarvikkeet

Toimialayhdistykset ja toimialaryhmät osallistuvat alansa kansainväliseen 
yhteistyöhön seuraavissa järjestöissä:
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Valtioneuvoston
yleisistunto

ministerivaliokunta*

ministerityöryhmä*

iltakoulu

Hallituksen neuvottelu

oikeuskansleri

oikeusministeriön
lainvalmisteluosasto

ministeriö*

Valtioneuvosto

Eduskunnan täysistunto

suuri valiokunta

Erikoisvaliokunta*

Eduskuntaryhmä*

Kansanedustaja*

Eduskunnan kanslia

Eduskunta

suomalaisen
lainsäädännön
tuottaminen

Euroopan unioni Kansalainen*

Eduskunnan  
keskuskanslia

tasavallan
presidentti

Vn1

Vn2

Vn3

Vn4

Vn5

Vn6

Vn7

Vn8
EU1 K1

tp1 EK1

EK2

EK3

EK4

EK5

EK6

Suhdekuvaukset:
• EK1: Eduskunnan täysistunto hyväksyy, hyväksyy muutettuna tai hylkää lakiesityksen.
• EK2: Eduskunnan suuri valiokunta käsittelee Euroopan unionissa käsiteltäviä asioita ja antaa mietintöjä lainsäädäntöasioista,  

kun eduskunta ei hyväksy lakiehdotusta erikoisvaliokunnan mietinnön mukaisena.

• EK3: Erikoisvaliokunnat antavat mietintöjä ja lausuntoja toimialaansa liittyvistä asioista.

• EK4: Eduskuntaryhmät keskustelevat ajankohtaisista poliittisista asioista.
• EK5: Kansanedustajat tekevät lakialoitteita, toimenpidealoitteita (jotka voivat sisältää ehdotuksen lainvalmisteluun),  

osallistuvat täysistunto- ja valiokuntatyöskentelyyn ja toimivat eduskuntaryhmissä.

• EK6: Eduskunnan kanslia kääntää, arkistoi ja jakelee asiakirjoja ja ylläpitää käsittelyprosessia tukevia tietojärjestelmiä.

• EU1: Euroopan unioni säätää unionin lakeja.
• K1: Kansalainen/kansalaisryhmä osallistuu lainsäädäntöprosessiin (asiantuntijana) lainvalmisteluvaiheessa 

kuulemismenettelyn ja eduskuntakäsittelyn aikana valiokuntakäsittelyn kautta.
• TP1: Tasavallan presidentti hyväksyy valtioneuvoston yleisistunnon tekemän esityksen (josta presidentti ei voi poiketa) ja  

vahvistaa eduskunnan hyväksymän lain.
• VN1: Valtioneuvoston yleisistunnossa käsitellään lakiehdotusta ja se tekee asiasta ratkaisuehdotuksen presidentille.
• VN2: Ministerivaliokunnassa käsitellään valmisteltavana olevia asioita.
• VN3: Ministerityöryhmässä käsitellään valmisteltavana olevaa asiaa.
• VN4: Iltakoulussa käsitellään epävirallisesti valmisteltavana olevia asioita.
• VN5: Hallituksen neuvottelussa keskustellaan epävirallisesti ajankohtaisista asioista.
• VN6: Oikeuskansleri valvoo viranomaisten toimien lainmukaisuutta ja antaa pyydettäessä lausuntoja.
• VN7: Ministeriö valmistelee hallituksen esityksen.
• VN8: Oikeusministeriön lainvalmisteluosaston tarkastustoimistossa tarkastetaan säädösehdotukset.

Liite 9. Lainsäädäntötyön osapuolet 142

Lähde: Lehtinen ym. (2005), s. 22

142 Tarkasteltavana olevaa toimintaa kuvaa soikio, jonka keskellä on toimintaa kuvaava nimi. Osapuolta kuvaa suorakaide, jossa on osapuolen nimi. Tähti osapuo-
len nimen jäljessä kertoo, että kyseisiä osapuolia voi olla useita yhtäaikaisia. Toiminnan ja osapuolen välistä suhdetta kuvaa suhdeviiva, jonka vieressä on koodi. 
Suhdekuvaukset löytyvät koodien perusteella kuvan jälkeen.
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Liite 10. Lainsäädäntöprosessi ja dokumenttien tuottaminen

Lähde: Lehtinen ym. (2005), s. 34
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