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Vaikutusten arvioinnin tavoitteet ja 
vaatimukset

• Tavoitteena tuottaa tietoa lainsäädännön erilaisten 
toteuttamisvaihtoehtojen vaikutuksista päätöksentekoa varten

• Tiivis katsaus ehdotetun lainsäädännön pääasiallisista 
vaikutuksista

• Mitkä ovat vaikutusarvioinnin keskeiset tulokset; keskitytään olennaisimpiin 
vaikutuksiin

• Miten arviointi on suoritettu
• Mitä tietolähteitä arvioinnissa on käytetty

• tilastot, tutkimukset, selvitykset ja seurantatiedot
• myös kokemukset aiemmin toteutetuista vastaavanlaisista hankkeista

• Miten asiantuntijoita tai sidosryhmiä on kuultu vaikutuksista
• Mihin oletuksiin arviointi perustuu

• Mahdollinen laajempi selvitys arvioiduista vaikutuksista 
hankeikkunan kautta luettavaksi tai viitteeksi vaikutuksia 
koskevaan jaksoon

• EU-taustainen säädöshanke
• Komissio laatinut vaikutusten arvioinnin  hyödynnetään soveltuvin osin
• Kansallinen tarkastelu

erityisesti siltä osin kuin EU-säädös jättää kansallista liikkumavaraa
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Vaikutuslajit, tarkasteltavat vaikutukset ja 
menetelmät

Säädöshankkeiden vaikutusarviointi kattaa

1) Taloudelliset vaikutukset
• Sis. yritysvaikutukset, vaikutukset kansantalouteen

2) Vaikutukset viranomaisten toimintaan

3) Ympäristövaikutukset

4) Muut yhteiskunnalliset vaikutukset

• Tarkastellaan niin hankkeen tavoiteltuja vaikutuksia ja hyötyjä kuin sen 
kustannuksia ja mahdollisia kielteisiä vaikutuksia

• Pyrittävä tunnistamaan myös riskejä ja odottamattomia vaikutuksia

• Vaikutukset voivat olla välittömiä tai välillisiä

• Arviointi voi olla määrällistä ja laadullista 
• Mikäli vaikutuksia ei voida arvioida määrällisesti ja täsmällisesti, tulee vähintään pyrkiä 

arvioimaan vaikutusten suuntaa ja suuruusluokkaa sekä erilaisia vaikutusketjuja

• Voidaan havainnollistaa taulukoin ja graafisin esityksin
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Tehtävänanto työryhmälle 

• Vaikutusten arvioinnin tarkistuslistan perusteella valmisteltu taulukko, 
johon on kerätty eri vaikutuslajien alle arviointia/selvitystä vaativat 
vaikutukset 

• Luokittelu ”selvitettäväksi” ei tarkoita, että esityksellä on kyseisiä vaikutuksia

• Merkitty ”muita huomioita” kohtaan työryhmän jäsen, jolta erityisesti toivotaan arviointia

• Yritysvaikutuksien tarkastelu jaoteltu

• Biopolttoaineet

• Kaasumaiset biomassapolttoaineet

• Kiinteät biomassapolttoaineet

• Kaikkiin kohtiin voi vapaasti kommentoida

• Ensisijaisesti tavoitteena täsmällinen määrällinen arviointi, jos mahdollista (suunta, 
suuruusluokat, vaikutusketjut)

• Tietolähteen yksilöinti

• esim. tilasto, tutkimus, selvitys, kokemus aiemmin toteutetuista vastaavanlaisista hankkeista

• Tarkempi tehtävänanto toimitetaan työryhmälle ensi viikolla (vko 39)

• Kommentointiaikaa seuraavaan kokoukseen asti
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