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1 Oppaan tarkoitus

Sääntelykokeilujen ja sääntelyn hiekkalaatikoiden edistäminen sisältyvät keväällä 
2020 hyväksytyn kansallisen TKI-tiekartan toimenpiteisiin. Myös EU-tasolla on 
vahva pyrkimys innovaatiomyönteisemmän sääntely-ympäristön kehittämiseen 
kokeilujen ja sääntelyn hiekkalaatikoiden avulla. Euroopan unionin neuvosto kan-
nustaa päätelmissään jäsenvaltioita sääntelykokeiluihin.1

Tämän oppaan tarkoituksena on tarjota tietoa innovaatiomyönteisen sääntelyn 
käytännöistä ja sääntelykokeiluista sekä kuvata keskeisiä asioita, joita sääntelyko-
keilujen suunnittelussa ja toteutuksessa on hyvä huomioida. Fokus on kansainvälistä 
keskustelua mukaillen sääntelyn hiekkalaatikoissa.

Opas on laadittu osana Innovaationmyönteisen sääntelyn käytännöt kasvualoilla 
-selvitystä.2

1 Euroopan unionin neuvosto (2020) Neuvoston päätelmät sääntelyn testiympäristöistä ja 
kokeilulausekkeista digitaalisen ajan hajottaviin haasteisiin vastaavan, innovointia suosivan, 
tulevaisuuden vaatimukset huomioon ottavan ja sopeutumiskykyisen sääntelykehyksen väli-
neinä. 16.11.2020. https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13026-2020-INIT/fi/pdf

2 Salminen, V., Roiha U., Haila, K., Uusikylä, P., Lintinen, U., Keinänen, A., Saes L. ja Van der 
Linden, E. (2022). Innovaatiomyönteisen sääntelyn käytännöt kasvualoilla.  
Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisu 2022:1

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13026-2020-INIT/fi/pdf
https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-327-935-3
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2 Mitä on innovaatiomyönteinen 
sääntely?

Innovaatiomyönteiselle sääntelylle ei ole olemassa vakiintunutta määritelmää. On 
kuitenkin tunnistettavissa tiettyjä yleisiä periaatteita, joiden kautta innovaatio-
myönteistä sääntelyä voidaan tarkastella. Esimerkiksi Salmisen ym. (2020) mukaan 
innovaatiomyönteinen sääntely on:3

• Joustavaa, teknologianeutraalia ja päämäärälähtöistä. Innovaatioiden 
syntyä ja kehitystä on vaikeaa tai jopa mahdotonta ennakoida. Sen vuoksi 
innovaatiomyönteisen sääntelyn tulisi keskittyä tavoiteltavien lopputulosten/ 
päämäärien sääntelyyn ja jättää niiden saavuttamiseksi käytettävät keinot (esim. 
teknologiset ratkaisut) mahdollisimman avoimeksi. Samalla innovaatiomyön-
teinen sääntely jättää riittävästi tilaa sääntelyn joustavalle soveltamiselle ja 
tulkinnoille toimintaympäristön muuttuessa – välttämällä liian yksityiskoh-
taista tai pitkälle tulevaisuuteen ulottuvia rajauksia. Määräaikaiset säädökset 
ja kokeilulainsäädäntö, joiden kautta saadaan tietoa sääntelyn toimivuudesta ja 
vaikutuksista, ovat tärkeitä. 

• Ennakoitavaa ja selkeyttä lisäävää. Vakaa ja helposti ennakoitavissa oleva 
sääntely-ympäristö lisää ennustettavuutta ja edistää kannusteita innovaatioiden 
kehittämiseen ja käyttöönottoon. Innovaatiomyönteisen sääntelyn tulisi pyrkiä 
vähentämään sääntely-ympäristöön sopimattomien innovaatioiden todennä-
köisyyttä. Tähän voidaan vaikuttaa lisäämällä sääntely-ympäristön selkeyttä, 
ennakoitavuutta sekä käyttäjälähtöistä tietoa sääntelyn vaikutuksista ja velvoit-
teista. 

• Kilpailua ja markkinoiden dynamiikkaa edistävää. Kilpailun on todettu pää-
sääntöisesti lisäävään innovaatiotoimintaa, minkä vuoksi innovaatiomyönteisen 
sääntelyn tulisi pyrkiä mahdollistamaan uusien toimijoiden pääsy markkinoille ja 
sitä kautta kannustaa yrityksiä kehittämään innovatiivisempia ja parempia tuot-
teita ja palveluita. 

3 Salminen, V. ym. (2020) Innovaatiomyönteinen sääntely: Nykytila ja hyvät käytännöt. 
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta 2020:27.
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• Tarkoituksenmukaista ja oikein mitoitettua. Sääntelyssä tulisi välttää luo-
masta kohtuuttomia hallinnollisia kustannuksia yrityksille, sillä se voi viedä 
resursseja tki-toiminnalta tai ohjata sitä tuotteiden ja palveluiden parantamisen 
sijaan sääntelyn velvoitteiden täyttämiseen. Joissakin tapauksissa tiukempi 
sääntely ja/ tai nopeammat sääntelyn muutokset voivat vauhdittaa innovaa-
tioiden syntymistä ja leviämistä enemmän kuin sääntelyn keventäminen tai 
vähittäinen muuttaminen, mikä voi vahvistaa vakiintuneiden toimijoiden asemaa 
markkinoilla. Samoin tarpeettoman monimutkaisen ja vanhentuneen sääntelyn 
purkaminen on tärkeää. Se ei kuitenkaan tarkoita, että sääntelyssä oli tarpeen 
tinkiä muista tavoitteista tai periaatteista. 

• Harmonisoitua ja skaalautuvaa. Innovaatioihin liittyvä sääntely on tyy-
pillisesti poikkihallinnollista sekä valtio- ja aluerajat ylittävää. Täydellisen 
järjestelmän rakentaminen ei liene mahdollista, mutta sääntelyn tulisi kuiten-
kin pyrkiä välttämättään päällekkäisyyksiä ja tarkastella sääntely-ympäristöä 
kokonaisvaltaisesti ja systeemisesti. Innovaatioiden kehittämisen ja leviämisen 
kannalta on myös tärkeää, että sääntely-ympäristö on linjassa eri alueiden ( ja 
valtioiden) välillä ja innovaatioiden skaalaus muille markkinoille on mahdolli-
simman mutkatonta.
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3 Innovaatiomyönteisen sääntelyn 
käytännöt
Innovaatiomyönteisen sääntelyn käytännöt voidaan jakaa neuvovan (advisory), 
mukautuvan (adaptive) ja ennakoivan (anticipatory) sääntelyn käytäntöihin4. 

Innovaatiomyönteisen sääntelyn käsitteistöä
• Innovaatio = uudet tai merkittävästi parannellut tuotteet palvelut, prosessit tai mark-

kinoinnin, liiketoiminnan, työnteon tai yhteistyön organisoinnin tavat. Innovaatiot 
voidaan jakaa ns. disruptiivisiin (tai radikaaleihin) innovaatioihin ja inkrementaalisiin 
innovaatioihin. Erityisesti disruptiiviset innovaatiot voivat vaikuttaa merkittävästi 
sääntelyyn ja luoda painetta sääntelyn kehittämiselle. (OECD 20185 )

• Sääntely = laaja kirjo erilaisia instrumentteja, joiden avulla viranomaiset asettavat 
vaatimuksia yrityksille ja kansalaisille sisältäen sekä lait, asetukset ja epämuodolliset 
säännöt ja määräykset, joita annetaan hallinnon eri tasoilla että ei-valtiollisten toimi-
joiden antamat määräykset ja ohjeet. (Soveltaen: OECD 20216) 

• Innovaatiomyönteinen sääntely (innovation-friendly regulation) = Joukko toimin-
tatapoja ja periaatteita, joiden avulla kehitetään sääntely-ympäristöä siten, että se 
kannustaa ja mahdollistaa mahdollisimman hyvin uusien innovaatioiden kehittämi-
seen ja käyttöönottoon. 

• Neuvova sääntely (advisory regulation) = Joukko toimintatapoja (esim. erilaiset 
neuvontapalvelut ja help-deskit), joiden tavoitteena on auttaa uusien innovaatioiden 
kehittäjiä toimimaan osana olemassa olevaa sääntely-ympäristöä. 

• Mukautuva sääntely (adaptive regulation) = Joukko toimintatapoja (esim. säänte-
lykokeilut), joiden avulla muokataan olemassa olevaa sääntely-ympäristöä siten, että 
se tukee paremmin uusien innovaatioiden kehittämistä ja käyttöönottoa.

• Ennakoiva sääntely (anticipatory regulation) = Joukko vuorovaikutteisia toimin-
tatapoja ja prosesseja (esim. erilaiset muutosareenat, tiekartat, sääntelytarpeiden 
ennakoinnit), joiden avulla pyritään lisäämään ymmärrystä innovaatioiden/
teknologioiden vaikutuksista ja sääntelytarpeista ja siten ennakoivasti kehittämään 
sääntely-ympäristöä.

• Tutkimus- ja innovaatiovaikutusten arviointi (Innovation Impact Assessment) = 
Arvioidaan sääntelyn (esim. hallituksen esitys) vaikutuksia tutkimus- ja inno-
vaatiotoiminnalle sekä innovaatioiden syntymiselle osana säädösvalmistelua. 
Säädösval-mistelussa on tärkeää tunnistaa, mikäli sääntelyllä joko helpotetaan tai 
asetetaan esteitä uusien innovaatioiden syntymiselle.

4 Armstrong, H., Gorst, C. & Rae, J. (2019), Renewing Regulation: ‘anticipatory regulation’ in an 
age of disruption. Nesta.; Salminen ym. (2020).

5 OECD/Eurostat (2018) Guidelines for Collecting, Reporting and Using Data on Innovation, 4th 
Edition, The Measurement of Scientific, Technological and Innovation Activities, Oslo Manual 
2018. Guidelines for Collecting, Reporting and Using Data on Innovation, 4th Edition.  
https://www.oecd.org/science/oslo-manual-2018-9789264304604-en.htm

6 OECD (2021) Regulatory Policy Outlook. https://www.oecd.org/publications/oecd-regulato-
ry-policy-outlook-2021-38b0fdb1-en.htm

https://www.oecd.org/science/oslo-manual-2018-9789264304604-en.htm
https://www.oecd.org/publications/oecd-regulatory-policy-outlook-2021-38b0fdb1-en.htm
https://www.oecd.org/publications/oecd-regulatory-policy-outlook-2021-38b0fdb1-en.htm
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Viime vuosina eri maissa on kehitetty erilaisia neuvovan, mukautuvan ja enna-
koivan sääntelyn toimintatapoja ja käytäntöjä. Käytännöt liittyvät esimerkiksi 
sääntelytarpeiden ennakointiin ja yhteisen ymmärryksen rakentamiseen, säänte-
lyn eri muotojen hyödyntämiseen, säädösvalmisteluprosessin eri vaiheisiin (esim. 
innovaatiovaikutusten arviointi), lainsäädännöllisiin ratkaisuihin (esimerkiksi 
kokeilulainsäädäntö) sekä täytäntöönpanon käytäntöihin (esimerkiksi erilaiset 
neuvontapalvelut).  Näitä eri käytäntöjä voidaan jäsentää alla olevan taulukon 
mukaisesti.

Taulukko 1. Innovaatiomyönteisen sääntelyn lähestymistavat ja toimintamallit. 
Soveltaen: Armstrong, H. ym. 2020; Armstrong, H. ym. 2019; Salminen ym. 2020.

Lähestymistapa Neuvova  
sääntely

Mukautuva  
sääntely

Ennakoiva  
sääntely

Mitä
Auttaa uusien inno-
vaatioiden kehittäjiä 
toimimaan osana 
sääntely-ympäristöä.

Muokataan sään-
tely-ympäristöä 
tukemaan paremmin 
uusien innovaatioi-
den kehittämistä ja 
käyttöönottoa.

Lisätään ymmärrystä 
sääntelytarpeista ja 
innovaatioiden vaiku-
tuksista.

Milloin?
Sääntely-
ympäristössä 
toimiminen koetaan 
haastavana, mutta ei 
tarvetta/mahdollista 
tehdä muutoksia 
sääntelyyn.

Tunnistettu selkeä 
pullonkaula /tarve 
muuttaa sään-
tely-ympäristöä, 
halutaan kokeilla ja 
testata uudenlaisia 
ratkaisuja.

Halutaan luoda 
yhteisymmärrystä 
sääntelyn (pidem-
män aikavälin) 
kehitystarpeista ja 
-suunnista ja testata 
uudenlaista sään-
telyä.

Miten? Neuvontapalvelut, 
oppaat, ohjeistukset.

Kokeilupykälät, sään-
telyn hiekkalaatikot

Lakikokeilut, sään-
telyn tiekartat ja 
strategiat, yhteiske-
hittäminen

Kuka? Sääntelyviran-
omaiset, yritykset, 
muut innovaatioiden  
kehittäjät

Kaikki edelliset + 
lainsäätäjät,  
elinkeinoelämä

Kaikki edelliset + 
päättäjät, tutkimus, 
kansalaiset ja muut 
sidosryhmät

Innovaation  
elinkaari

Lyhyt – kaupallis-
taminen / pääsy 
markkinoille

Keskipitkä – ratkai-
sujen testaus- ja 
pilotointivaihe

Pitkä – ratkaisujen 
“etsintävaihe”
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4 Sääntelykokeilut osana 
innovaatiomyönteistä sääntelyä

Sääntelyyn liittyvien kokeilujen käsitteistö ei ole vakiintunut ja erilaiset kokeilui-
hin liittyvät termit, kuten sääntelyn hiekkalaatikko, ymmärretään usein monin eri 
tavoin. Kuvio 1 havainnollistaa käsitteiden kokonaisuutta.

Kuvio 1. Sääntelyyn liittyvien kokeilujen käsitteistö. Lähde: kirjoittajat.

TKI-
toiminta

SääntelyKokeilut

© 4FRONT

Muut innovaatiomyönteisen 
sääntelyn käytännöt (esim. 
ennakoiva sääntely, neuvova 
sääntely, sääntelyn 
innovaatiovaikutukset)

TKI-toimintaa edistävät 
kokeilut, jotka eivät edellytä 
sääntelyä (esim. kehitys- ja 
kokeilualustat)

• Kokeilulainsäädäntö
• Lakikokeilut
• Kokeilupykälät
(eivät välttämättä liitty TKI-
toimintaan)

• Sääntelyn hiekkalaatikot 
(regulatory sandboxes)

Innovaatiomyönteinen 
sääntely

Sääntely-
kokeilut
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Sääntelykokeiluihin liittyvää käsitteistöä
• Sääntelykokeilut (regulatory experiments) = Kattotermi toimintatavoille, joissa 

(tarkoituksenmukaisesti) poiketaan olemassa olevasta sääntely-ympäristöstä 
uusien sääntöjen tai toimintatapojen kokeilemiseksi tai kehitetään uutta säänte-
lyä kokeilevasti. Toteuttaminen edellyttää usein lainsäädännöllisiä ratkaisuja.

• Kokeilulaki/ -lainsäädäntö (experimentation legislation) = Laki/lainsäädäntö, 
joka mahdollistaa viranomaisille ajallisesti ja soveltamisalaltaan rajoitetun sään-
telykokeilun toteuttamisen. Tyypillisesti kertaluonteinen ja/tai määräaikainen. 

• Lakikokeilu (legislation experiment / Regulatory innovation Trial) = 
Toimintamalli, jonka kautta testataan ja arvioidaan uutta sääntelyä ennen sen 
pysyvää käyttöönottoa. Kokeiluun liittyy tyypillisesti jonkinlainen vaikutusten 
arvioinnin mahdollistava koeasetelma (esim. Randomized Controlled Trial, 
RCT). Toteuttaminen vaatii usein erillistä kokeilulakia. Suomessa esimerkkinä 
mm. perustulokokeilu. Julkishallinnolla aloitteellinen asema.

• Kokeilupykälät (experimentation clauses) = Lakeihin (tai alemman tason 
sääntelyyn) sisältyvä pykälä tai säännös, joka mahdollistaa (tyypillisesti 
määräaikaisen ja/tai tarkoin rajatun) poikkeamisen sääntelyn asettamista vaa-
timuksista. Luodaan usein puitteet sääntelyn hiekkalaatikoiden toteuttamiselle, 
mutta voivat mahdollistaa muutkin kokeiluja mahdollistavat toimintatavat. 

• Sääntelyn hiekkalaatikko (regulatory sandbox) = Konkreettinen toimintamalli, 
jonka puitteissa voidaan tarkoin rajatuissa olosuhteissa ja viranomaisten valvon-
nassa kokeilla uusia teknologioita, tuotteita, palveluita tai muita innovatiivisia 
ratkaisuja. Toimintamalli edellyttää usein sitä, että on olemassa kokeilupykälä 
(tai säännös), joka antaa viranomaisille valtuudet myöntää kokeilu/poikkeuslu-
pia. Innovaattoreiden kuten yritysten rooli kokeilujen käytännön toteutuksessa 
keskeinen. Usein sääntelyn hiekkalaatikolla viitataan erityisesti toimintamalliin, 
jossa halukkaat yritykset voivat päästä hakumenettelyn / kilpailun kautta kokei-
lemaan uusien palveluidensa soveltuvuutta valvotusti ja rajatusti viranomaisten 
kanssa. Sääntelyn hiekkalaatikkoon sisältyy myös intensiivistä viranomaisneu-
vontaa, tiivistä vuorovaikutusta ja tukea hiekkalaatikkoon valituille yrityksille 
(vrt. neuvova sääntely).

Sääntelyn hiekkalaatikko

Yksi erityinen sääntelykokeilujen muoto on ns. sääntelyn hiekkalaatikko (regu-
latory sandbox). Sääntelyn hiekkalaatikoiden avulla pyritään kokeilemaan uusia 
innovatiivisia ratkaisuja ja sitä kautta myös oppimaan ja saamaan tietoa niiden 
vaikutuksista. Innovaatiot voivat olla teknisiä, mutta myös esimerkiksi sosiaalisia 
tai organisatorisia. Lähtökohtana kuitenkin on, että nykyinen lainsäädäntö tai muu 
sääntely-ympäristö asettaa haasteita näiden ratkaisujen hyödyntämiselle. Sääntelyn 
hiekkalaatikossa päästään valvotuissa ja rajatuissa olosuhteissa testaamaan ko. inno-
vaatioiden toimintaa. Puitteet kokeilulle luodaan yleensä kokeilupykälillä. 7

7 Kts. Bauknecht, D. ym. (2021) How to design and evaluate a Regulatory Experiment? A Guide for 
Public Administrations. German Federal Ministry for Education and Research.
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Vaikka viimeaikainen kansainvälinen keskustelu on keskittynyt erityisesti sääntelyn 
hiekkalaatikoihin, ne ovat vain yksi ( ja runsaasti resursseja vaativa) työkalu osana 
innovaatiomyönteisen sääntelyn keinovalikoimaa. Toisin sanoen on tärkeää tunnis-
taa ne alat tai teemat, joissa nimenomaan sääntelyn hiekkalaatikoista on erityistä 
hyötyä. Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi aloilla, joissa teknologinen kehitys on 
hyvin nopeaa, ja on tunnistettavissa sellaisia selkeitä sääntelyyn liittyviä pullonkau-
loja, joihin sääntelyn hiekkalaatikko voidaan kohdistaa. Sen sijaan monissa muissa 
yhteyksissä voidaan päästä parempaan lopputulokseen hyödyntämällä muita inno-
vaatiomyönteisen sääntelyn keinoja.

Kuviossa 2 esitetään sääntelyn hiekkalaatikot osana innovaatiomyönteisen sääntelyn 
keinovalikoimaa.

* Viranomaiset ja yritykset / muut innovaatioiden kehittäjät ja sidosryhmät.

Kuvio 2. Sääntelyn hiekkalaatikot osana innovaatiomyönteisen sääntelyn keinovalikomaa.
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Sääntelyn hiekkalaatikko
• Sääntelyn hiekkalaatikossa mahdollistetaan tarkoin rajatuissa olosuhteissa ja viran-

omaisten valvonnassa uusien teknologioiden, tuotteiden palveluiden tai muiden 
innovatiivisten ratkaisujen kokeileminen.

• Taustalla on olemassa oleva sääntely, joka rajoittaa innovaatioita, ja josta on hiekka-
laatikossa mahdollista poiketa.

• Hiekkalaatikon tavoitteita on hyvä lähestyä kolmesta näkökulmasta:

 – innovaatiotavoitteet: mahdollistetaan uusien innovaatioiden testaaminen. 
 – sääntelyn kehittämistä ja oppimista koskevat tavoitteet: miten hiekkalaatikosta 
ja kokeiluista saatuja kokemuksia ja oppeja hyödynnetään sääntelyn kehittämi-
sessä.

 – laajemmat politiikkatavoitteet: tuetaan esimerkiksi ilmastonmuutoksen hillintää 
ja vähähiilisten ratkaisujen käyttöönottoa ja skaalaamista.

• Lainsäädännön näkökulmasta hiekkalaatikon toteutus edellyttää, että laissa on 
kokeilupykälä, joka antaa viranomaisille valtuudet myöntää kokeilu-/poikkeuslupia. 
Perustuslaillisuuden näkökulmasta hiekkalaatikon tarkoituksen tulee olla perusteltu 
ja yhteiskunnallisesti hyväksyttävä. Lisäksi olennaista on tarkkarajaisuus.
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5 Sääntelyn hiekkalaatikon 
suunnittelu ja toteutus

Hiekkalaatikon suunnittelun ja toteutuksen prosessi koostuu kuudesta vaiheesta. 

Kuvio 3. Sääntelyn hiekkalaatikon suunnittelun ja toteutuksen vaiheet

Alla havainnollistetaan suunnittelun ja toteutuksen vaiheita ja nostetaan esiin 
kysymyksiä, joita kussakin vaiheessa on tärkeää huomioida

Tarpeen ja toteuttamisedellytysten arviointi

Ensimmäisessä vaiheessa arvioidaan hiekkalaatikon tarpeellisuutta niin yhteiskun-
nallisten tarpeiden kuin sääntelyn näkökulmasta. 

Hiekkalaatikon taustalla on oltava selkeä yhteiskunnallinen tavoite ja tarve edistää 
innovaatioita, minkä lisäksi taustalla olisi hyvä olla vahva pyrkimys kerätä oppeja 
sääntelyn kehittämistä ajatellen. Lisäksi hiekkalaatikon toteutukselle tarvitaan riit-
tävän vahva poliittinen ja ylimmän virkamiesjohdon tuki. 

Sääntelyä koskevaan tarkasteluun liittyy sen tarkentaminen, missä määrin ja miten 
nykyinen sääntely estää alan innovaatioiden kehittämistä, markkinoille pääsyä ja 
skaalaamista. Lisäksi on tärkeä varmistaa, olisiko kokeilujen toteutus mahdollista 
nykyisen sääntelyn puitteissa. Samassa on hyvä tarkastella sitä, mikä on sääntelyes-
teiden merkitys suhteessa muihin sektorin innovaatioiden esteisiin (kuten rahoitus, 
teknologiat tai osaaminen). Mikäli muut esteet ovat sääntelyä huomattavasti merkit-
tävämmässä asemassa, voi hiekkalaatikon merkitys jäädä vähäiseksi. 

4. Toiminta- 
mallin  
suunnittelu

3. Lainsää- 
dännölliset 
ratkaisut

2. Tavoittei- 
den täs- 
mentäminen

5. Käytönnön 
toteutus 6. Arviointi

1. Tarpeen ja  
toteuttamis 
edellytysten 
arviointi

►► ►► ►► ►► ►►

”Sääntelykokeilujen osaamiskeskus”: tuki ja neuvonta

►► ►► ►► ►► ►► ►►
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Hiekkalaatikon valmistelun varhaisessa vaiheessa on syytä tarkastella tarpeelli-
suuden ohella muitakin toteuttamisedellytyksiä. Tässä hyvin keskeisenä asiana on 
varmistaa, onko sääntelyssä kansallista liikkumavaraa ja voidaanko poikkeuksista 
päättää kansallisella tasolla. Mikäli alan sääntely on vahvasti EU-tasoista, ei poik-
keuksista voida välttämättä päättää kansallisesti. Lisäksi on hyvä varmistaa, missä 
määrin sääntely ylittää hallinnonalat ja saadaanko eri hallinnonalojen sääntelyviran-
omaiset mukaan hiekkalaatikon toteutukseen – samoin kuin arvioida suunnitteluun, 
toteutukseen ja arviointiin käytettävissä olevia resursseja.

Tavoitteiden täsmentäminen

Toisessa vaiheessa tarkennetaan hiekkalaatikon tavoitteita. Tavoitteita on hyvä 
lähestyä sekä innovaatioiden edistämisen että sääntelyn kehittämisen kautta. 
Yleensä hiekkalaatikon tavoite määritellään melko väljästi koskemaan innovoinnin 
mahdollistamista tai uusien innovaatioiden testaamisen mahdollisuutta. Toisena 
ulottuvuutena olisi hyvä huomioida sääntely: miten hiekkalaatikon ja kokeilujen 
tuloksia hyödynnetään sääntelyn kehittämisessä ja uudistamisessa? Lisäksi tavoit-
teiden määrittelyssä tulisi huomioida laajemmat yhteiskunnalliset tavoitteet, joihin 
sääntelyn hiekkalaatikolla mahdollisesti pyritään vaikuttamaan (kuten ilmaston-
muutoksen hillintä tai kiertotalouden edistäminen).

Näkökulmia hiekkalaatikon tavoitteiden asettamiseen
• Hiekkalaatikon tavoitteita on hyvä lähestyä kolmesta näkökulmasta:

 – innovaatiotavoitteet: mahdollistetaan uusien innovaatioiden testaaminen 
 – sääntelyn kehittämistä ja oppimista koskevat tavoitteet: saatuja kokemuksia 
ja oppeja hyödynnetään sääntelyn kehittämisessä

 – laajemmat politiikkatavoitteet: tuetaan ilmastonmuutoksen hillintää ja vähä-
hiilisten ratkaisujen käyttöönottoa ja skaalaamista 

• Tavoitteet, mukaan lukien oppimiseen liittyvät tavoitteet, on hyvä sisällyttää 
laissa kokeilupykälän perusteisiin, samoin kuin ne lainkohdat, joista poikkeami-
seen kokeilupykälä tuo valtuudet.

Tavoitteiden asettamiseen liittyy usein tiettyä ristiriitaa innovaatioiden ja lain-
säädännön välillä. Innovaatioiden näkökulmasta laajuus on toivottavaa, kun taas 
lainsäädännön näkökulmasta liian laveasti määritellyt tavoitteet ja pykälä (ks. seu-
raava kohta) voi taas muodostua haasteeksi. Suomen perustuslain näkökulmasta 
kokeilupykälältä edellytetään tarkkarajaisuutta.
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Lainsäädännön ratkaisut

Kolmannessa vaiheessa määritellään hiekkalaatikon lainsäädännölliset ratkaisut. 
Kokeilupykälät ja/tai -säännökset muodostavat yleensä hiekkalaatikon oikeusperus-
tan, jonka kautta viranomaisten on mahdollista käyttää joustavuutta innovaatioiden 
testaamisessa. Ennen pykälän valmistelua on tarkennettava keskeiset lait ja asetuk-
set, ja EU-lainsäädännön ensisijaisuusperiaatteen mukaisesti varmistettava, että 
EU-tason säädökset sallivat kokeilupykälien luomisen kansalliseen lainsäädäntöön.

Pykälän kautta määritellään viranomainen tai viranomaiset, ja näiden toimivalta 
myöntää määräaikaisia kokeilulupia sekä toimivallan rajat. Näin ollen kokeilujen 
ehtojen ja velvoitteiden yksityiskohtaisempi määritteleminen kuuluu viranomaiselle.

Tässä vaiheessa tulee myös arvioida toteuttamista perustuslain näkökulmasta. 
Lähtökohtaisesti perustuslaki suhtautuu sallivasti kokeiluihin. Keskeistä on, että 
kokeilun tarkoitus on selkeästi ilmaistu ja että se on yhteiskunnallisesti hyväk-
syttävä. Toinen perustuslain näkökulmasta keskeinen seikka on kokeilupykälän 
tarkkarajainen määrittely (viranomaisen määrittely, poikkeuksien kesto, lakipy-
kälät, joista poikkeamiseen on valtuudet ja muut kokeiluehdot esimerkiksi siitä, ettei 
kokeilu saa vaarantaa turvallisuutta, terveyttä tai ympäristöä tai vääristää kilpailua). 
Asetettavien ehtojen läpinäkyvyydellä, täsmällisyydellä ja perusteltavuudella 
voidaan puolestaan vastata yhdenvertaisuus- ja syrjimättömyysperiaatteisiin.

Kokeiluihin liittyvät riskit ovat aina ovat toimiala- ja kokeilun soveltamisalakohtai-
sia. Yleisellä tasolla hiekkalaatikkoon ja sen alla toteutettaviin kokeiluihin liittyviksi 
riskeiksi on tunnistettu esim. hakuprosessien ja kokeilujen läpinäkymättömyys, 
kilpailun vääristyminen tai hyötyjen jääminen yhdelle tai muutamille toimijoille, 
toimijoiden joutuminen eriarvoiseen asemaan sekä kokeilujen turvallisuuteen, ter-
veyteen tai ympäristöön liittyvät riskit. 

Riskejä voidaan hallita erilaisin keinoin. Turvallisuus-, terveys- ja ympäristöriskejä 
voidaan hallita kokeilupykälän ehdolla, jossa myöntämisen edellytyksenä on, ettei 
kokeilu vaaranna turvallisuutta, ympäristöä tai terveyttä. Lisäksi em. riskejä voidaan 
hallita osallistumista koskevien ehtojen (esim. hakijoita ja hakijakonsortioita ja 
niiden osaamista koskevat vaatimukset), hakemusten käsittelyn ja osallistujien 
valinnan sekä valvonnan ja vastuulausekkeiden kautta.

Läpinäkymättömyyteen liittyviä riskejä voidaan hallita mm. viestinnän keinoin sekä 
asettamalla kokeilijoille raportointivelvoitteita. Sekä viranomaisten että muiden 
sidosryhmien tulee voida seurata, mitä kokeiluissa tehdään ja miten. Toisaalta 
läpinäkyvyys koskee laajemmin hiekkalaatikon toimintamallia. Hiekkalaatikon 
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tavoitteista, toimintamallista ja tuloksista pitää viestiä avoimesti, jotta vähennetään 
mahdollista epäluuloja tai pelkoja suosimisesta.

Hyötyjen jäämiseen yhdelle toimijalle ja kilpailun vääristymiseen liittyviä riskejä 
voidaan hallita pykälällä tai osallistumista koskevien ehtojen kautta, sekä laajem-
min myös viestinnän ja raportointivelvoitteiden kautta, jolloin tulosten tulee olla 
avoimesti hyödynnettävissä. Vapaaehtoisuudella voidaan vähentää riskiä siitä, että 
kokeilut saattaisivat toimijoita eriarvoiseen asemaan, huomioiden myös aiemmin 
esitetyt näkökulmat yhdenvertaisuusperiaatteesta poikkeamiseen. Mitä suu-
remmiksi kokeilujen riskit arvioidaan, sitä enemmän vaatimuksia tai selvityksiä 
hakijoilta voidaan vaatia.

Toimintamallin suunnittelu

Neljännessä vaiheessa määritellään tarkemmin hiekkalaatikon käytännön toteutus 
ja toimintamalli. Tämä tarkoittaa mm. hiekkalaatikon toteuttajien, osallistujien, 
resurssien ja prosessien määrittelyä.

Toteuttajat: Sektoriministeriön ja viraston lisäksi on tunnistettu Business 
Finlandin keskeinen rooli innovaatiorahoittajana ja yritysrajapintana, minkä vuoksi 
yhteistyötä Business Finlandin kanssa pidettiin tärkeänä myös hiekkalaatikoissa. 
Tämän lisäksi muut kokeilun alan kannalta olennaiset sääntelyviranomaiset on hyvä 
tunnistaa ja sitouttaa mukaan jo varhaisessa vaiheessa.

Osallistujat: Suunnitteluvaiheessa tulee myös määritellä, millaisia toimijoita 
hiekkalaatikon kokeiluihin toivotaan tai tarvitaan. Osallistumiselle voidaan 
asettaa erilaisia ehtoja, ja osallistujiksi voidaan hakea myös useamman toimijan 
konsortioita, jossa on mukana erityppisiä organisaatioita kuten yliopistoja / tutki-
muslaitoksia, yrityksiä, start-up-yrityksiä sekä kuntia / kaupunkeja.

Resursointi: Suunnitteluvaiheeseen kuuluu hiekkalaatikon toteutuksen tarkempi 
resursointi. Suunnittelu, viestintä, haku- ja valintaprosessit, kokeilujen toteutuksen 
tuki, valvonta, seuranta ja arviointi edellyttävät merkittäviä hallinnon asiantuntija- ja 
rahallisia resursseja. Aktiivinen vuorovaikutus viranomaisten ja osallistujien välillä on 
hiekkalaatikon keskeinen elementti, joka tulee huomioida myös resursoinnissa. 

Hiekkalaatikon kokeilut sen sijaan voidaan periaatteessa toteuttaa itsenäisesti ja 
irrallisena julkisesta rahoituksesta, jolloin osallistujat vastaavat rahoituksesta. 
Kansainvälisesti hyvänä käytäntönä on kuitenkin todettu innovaatiorahoituksen 
yhdistäminen kokeiluihin, jolloin hiekkalaatikon puitteissa toteuttaviin kokeiluihin 
voisi liittyä esimerkiksi myös Business Finlandin tai muiden julkisten toimijoiden 
rahoitus (esim. rakennerahastot).
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Haku- ja valintaprosessi: Kokeilupykälä määrittelee viranomaisen toimivallan 
myöntää määräaikaisia kokeilulupia. Hakuprosessi voidaan kuitenkin toteuttaa eri 
tavoin. Hiekkalaatikkoon voi olla jatkuva haku, jolloin innovaatioiden kehittäjät 
voivat jättää hakemuksia koska tahansa. Toisaalta kokeilupykälän rajoissa hakuja 
voidaan kohdentaa tarkemmin rajattuun teemaan tai haasteeseen, minkä lisäksi 
voidaan hyödyntää kilpailuja, joissa voittaja pääsevät testaamaan ratkaisujaan hiek-
kalaatikossa.

Kokeilujen pituus: Kokeilut kestävät aina rajatun ajan. Ajan tulee kuitenkin olla 
riittävät pitkä, jotta se mahdollistaa ratkaisujen testaamisen käytännössä sekä 
kokemusten ja oppien keräämisen sääntelyn kehittämisen tueksi. Kansainvälisissä 
esimerkeissä kokeilujen kesto vaihtelee vuodesta kymmeneen, mutta tyypillisesti 
kokeilujen pituus on noin 3–5 vuotta. 

Paikka: Kokeiluihin liittyy aina jonkinlainen rajattu asetelma mm. toimialaa ja 
kokeilun soveltamisalaa määriteltäessä. Kokeilut voidaan toteuttaa joko maantie-
teellisesti rajatulla alueella (teemasta riippuen esim. teollisuusalue tai asuinalue) tai 
rajatussa kohderyhmässä.

Käytännön toteutus

Käytännön toteutuksen prosessi mukailee tehtyä suunnitelmaa (ks. edellinen vaihe). 

Keskeinen osa käytännön toteutusta on aktiivinen vuorovaikutus viranomaisten 
ja kokeiluihin osallistuvien toimijoiden välillä. Jatkuvan vuorovaikutuksen avulla 
viranomaisten tulee kerätä systemaattista seurantatietoa kokeiluista. Tietoa voidaan 
kerätä esimerkiksi edellyttämällä säännöllistä raporttia osallistujilta. Seurannassa 
voidaan huomioida innovaatioiden näkökulma, sääntelyn näkökulma sekä laajem-
man yhteiskunnallisen tavoitteen näkökulma, esimerkiksi kokeiluiden vaikutukset 
päästöihin ja ilmastonmuutoksen hillintään. 

Seurannan lisäksi kokeiluista on hyvä viestiä mahdollisuuksien mukaan myös ulkoi-
sille sidosryhmille.

Arviointi

Arviointi on hyvin keskeinen osa hiekkalaatikkoa ja arviointi on hyvä suunnitella jo 
valmisteluvaiheessa. Arviointia voidaan toteuttaa kolmesta näkökulmasta:

• Kokeilupykälän arviointi: miten pykälä on toiminut.
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• Hiekkalaatikon arviointi: millaisia käytännön kokemuksia ja tuloksia on saavutettu.
• Lainsäädännön arviointi: miten lainsäädäntöä tulisi kokeilujen pohjalta kehittää 

ja uudistaa.

Jotta kokeilut voivat toimia systeemisen muutoksen työkaluna tulee analyysi ja arvi-
ointi sisällyttää kiinteäksi osaksi hiekkalaatikon toimintamallia.

Kokeilujen tavoitteena tulee olla laaja-alainen tulosten hyödyntäminen ja rat-
kaisujen sekä oppien skaalaaminen niin testattuja innovaatiota, toimintamalleja 
kuin sääntelyä ajatellen. On tärkeää varmistaa, että kokeiluista saatuja kokemuksia ja 
oppeja hyödynnetään sääntelyn kehittämisessä ja uudistamisessa, ja että tietoa rat-
kaisuista levitetään myös yrityskenttään ja muille sidosryhmille.
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Lyhyesti
Tämä opas tarjoaa tietoa innovaatiomyönteisen 

sääntelyn käytännöistä ja sääntelykokeiluista sekä 
kuvaa keskeisiä sääntelykokeilujen suunnittelussa 

 ja toteutuksessa huomioitavia asioita.
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