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Sujuvampaan lainvalmisteluun -hankkeen tavoitteena on ollut parantaa säädös-
valmisteluprosessin laatua ja tuottavuutta luomalla uusia konkreettisia toiminta-
malleja. Hankkeessa on aikaisemmissa vaiheissa arvioitu nykyinen lainvalmistelu-
prosessi ja valmisteltu ehdotus lainvalmisteluprosessin malliksi sekä ehdotuksia 
prosessin ohjaamisesta. Loppuraportissa käsitellään mallin käyttöönottoa ja pro-
sessin toimijoiden osaamista parantavia toimenpiteitä. 
 
Lainvalmistelun osaamisen parantamista koskevan tavoitteen toteuttamiseksi oi-
keusministeriö päätti 30.1.2012 asettaa projektiryhmän. Projektiryhmä on käyttä-
nyt työssään asiantuntijoina toimitusjohtaja Heljä Hätöstä ja kehittämiskonsultti 
Tarja Friskiä Educa-Instituutti Oy:stä. Työ on toteutettu yhteistyössä Suomen itse-
näisyyden juhlarahasto Sitran kanssa ja sen osarahoituksella. 
 
Projektiryhmän työn tuloksena on lainvalmisteluprosessin osaamiskartta, jossa on 
määritelty lainvalmisteluprosessin tehtävien edellyttämä yhteinen osaaminen val-
tioneuvostossa. Lisäksi projektiryhmä on laatinut ehdotukset lainvalmistelun koulu-
tusohjelmaksi ja muiden osaamisen kehittämisen menetelmien käyttämisestä lain-
valmistelun osaamisen parantamiseksi. 
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Avsikten med projektet Smidigare lagberedning har varit att förbättra lagbered-
ningsprocessens kvalitet och produktivitet genom att ta fram nya och konkreta 
handlingsmodeller. Tidigare under projektets gång har man utvärderat den nuva-
rande lagberedningsprocessen, utarbetat ett förslag till en modell för lagbered-
ningsprocessen och lagt fram förslag till hur den kunde styras. I slutrapporten 
behandlas införandet av modellen och åtgärder för att höja kompetensen hos 
dem som deltar i processen. 
 
Den 30 januari 2012 beslöt justitieministeriet tillsätta en projektgrupp för att för-
verkliga målet, dvs. att höja kompetensen inom lagberedningen. Som sakkunni-
ga har projektgruppen i sitt arbete anlitat verkställande direktör Heljä Hätönen 
och utvecklingskonsult Tarja Frisk från Educa-Instituutti Oy. Projektet har ge-
nomförts i samarbete med Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra, 
som också varit medfinansiär. 
 
Projektgruppens arbete har resulterat i en kompetenskarta för lagberedningspro-
cessen. Där anges för hela statsrådets del vilken kompetens som krävs för de 
uppgifter som ingår i processen. Dessutom har projektgruppen utarbetat förslag 
till ett utbildningsprogram i lagberedning och hur andra metoder för kompetens-
utveckling kunde utnyttjas i syfte att höja lagberedningskompetensen. 
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TIIVISTELMÄ PROJEKTIRYHMÄN EHDOTUKSISTA 

• Lainvalmisteluosaamisen kehittämisen menetelminä käytetään erityisesti 
koulutusta, mentorointia ja perehdytystä  

 
• Lainvalmistelun osaamiskartta otetaan käyttöön ministeriöissä. Sitä käytetään 

kehityskeskusteluissa virkamiesten osaamisen arviointiin ja kehittymissuunni-
telmiin sekä ministeriötasolla osaamisen kehittämistarpeiden määrittelyyn ja 
sisäisen koulutuksen järjestämiseen. 

 
• Otetaan käyttöön uusi lainvalmistelun koulutusohjelma. HAUS toteuttaa kou-

lutusohjelman pilotoinnin vuosina 2013–2014. Tavoitteena on pilotoinnin jäl-
keen vakiinnuttaa koulutusohjelma sekä kehittää sen sisältöä ja toteutusta. 

 
• Säädösvalmisteluavustajille tarjotaan oma koulutusohjelma, jonka pilotoinnis-

ta vuosina 2013–2014 vastaa HAUS.  
 
• Virkamiesjohdon koulutusohjelmiin lisätään sisältöä lainvalmistelun johtami-

sesta. 
 
• Asetetaan lainvalmistelun osaamisen kehittämisryhmä, jonka tehtävänä on 

tukea ja koordinoida lainvalmistelukoulutuksen järjestämistä, seurata sen to-
teuttamista ja tehdä ehdotuksia sen rakenteen ja sisällön kehittämiseksi. 
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1 LAINVALMISTELUN OSAAMINEN – 
YLEISTÄ 

 
 
 
 
 
1.1 Hallituksen tavoitteet 
 
 
Lainvalmistelun laatuun on kiinnitetty huomiota useissa eri yhteyksissä viime vuosina. 
Lainvalmistelun laadun parantaminen nousi ensimmäisen kerran poliittiseksi tavoitteek-
si vaalikaudella 2007–2011. Pääministeri Matti Vanhasen II hallituksen strategia-
asiakirjassa määriteltiin säädöspoliittiset toimenpiteet, joiden tavoitteena oli parantaa 
lainsäädännön laatua ja tehostaa hyvän lainvalmistelun periaatteiden toteutumista1.  
 
Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelman mukaan Sujuvampaan lainvalmiste-
luun -hankkeen viitoittamat valtioneuvoston hyvän lainvalmisteluprosessin menettely-
tavat otetaan käyttöön. Hallituksen tavoitteena on myös lisätä lainvalmistelun resursseja 
ministeriöissä, kehittää säädöskieltä sekä tehostaa avointa vuorovaikutusta, sääntely-
vaihtoehtojen arviointia ja vaikuttavuuden arviointia2. 
 
Hallitus on hyväksynyt hallitusohjelman strategisen toimeenpanosuunnitelman, johon 
sisältyvät kärkihankkeet kuuluvat hallituksen erityisen panostuksen ja seurannan piiriin. 
Kärkihankkeisiin kuuluvat lainsäädäntöhankkeet muodostavat hallitusohjelman mukai-
sen lainsäädäntösuunnitelman. Erityisesti näissä hankkeissa noudatetaan Sujuvampaan 
lainvalmisteluun -hankkeen viitoittamia hyvän lainvalmisteluprosessin menettelytapo-
ja.3 
 
 
 
1.2 Tilannearviot 
 
 
Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen Paremman sääntelyn kriittinen arviointi -
hankkeessa analysoitiin vaalikauden 2007–2011 säädöspoliittisten tavoitteiden toteutu-
mista käytännössä mm. lainvalmisteluprosessin kannalta. Tutkimustulosten mukaan hal-
lituksen tavoitteet olivat vajavaisesti jalkautuneet ministeriöiden lainvalmistelukäytän-
töihin. Keskeiseksi syyksi tähän todettiin poliittisen ja hallinnollisen johdon heikko si-

                                                 
 
1 Hallituksen strategia-asiakirja 2007. Valtioneuvoston kanslia – julkaisu 18/2007, s. 91–94 
2Pääministeri Jyrki Kataisen ohjelma 22.6.2011. Valtioneuvoston kanslia 2011, s. 25 
3 Hallitusohjelman strateginen toimeenpanosuunnitelma. Kärkihankkeet ja vastuut. Valtioneuvoston peri-
aatepäätös 5.10.2011. Valtioneuvoston kanslia 2011, s. 3–4 ja liite 1 
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toutuminen hallituksen tavoitteiden toteuttamiseen. Tämä näkyi mm. siten, että lainval-
mistelun kehittämistyö oli jäänyt heikosti resursoidun informaatio-ohjauksen varaan.4 
 
Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos selvitti yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston kanssa mi-
nisteriöiden lainvalmisteluprosessin laatua myös eduskunnan näkökulmasta. Tutkimus-
tulosten mukaan vain yksi viidesosa hallituksen lakiesityksistä oli valmisteltu siten, että 
eduskunnassa niitä käsitelleet valiokunnat olivat täysin tyytyväisiä valmistelun laatuun. 
Tutkimustulosta verrattiin aikaisempiin tutkimuksiin ja todettiin, että lakiesitysten laatu 
ei ollut runsaan kymmenen vuoden aikana parantunut.5 
 
Syyskuussa 2012 toteutetussa säädösvalmistelun resurssikyselyssä selvitettiin mm. sää-
dösvalmisteluun osallistuvien asiantuntijoiden ja säädösvalmisteluavustajien lukumää-
rää. Kyselyn tulosten perusteella valtioneuvostossa on yhteensä noin 570 lainvalmiste-
lutehtävissä olevaa asiantuntijaa ja noin 130 säädösvalmisteluavustajaa, joita tässä ra-
portissa esitetyt kehittämisehdotukset koskevat. 
 
Ministeriöissä on ollut viime vuosina havaittavissa henkilöstörakenteen murros. Koke-
neiden virkamiesten eläköityminen ja siirtyminen toisiin tehtäviin on tuonut suuria 
haasteita lainvalmistelutehtävissä tarvittavan osaamisen turvaamiselle. Lainvalmistelu-
työssä tarvittavien tietojen ja taitojen siirtäminen uusille lainvalmistelijoille ja muille 
lainvalmisteluprosessin toimijoille edellyttää toimenpiteitä sekä ministeriöissä että kes-
kitetysti valtioneuvostossa. Tärkeimpiä näistä ovat uuden henkilöstön perehdyttäminen 
ja systemaattinen kouluttaminen lainvalmistelutyöhön.  
 
 
 
1.3 Nykyinen koulutus ja ohjeet 
 
 
Lainvalmisteluprosessin eri toimijoille tarkoitetusta koulutuksesta ja ohjeistuksesta val-
tioneuvostossa on koottu yhteenveto (Liite 1). Lainvalmisteluprosessia koskevia ohjeita 
sisältyy valtioneuvoston hyväksymiin lainvalmisteluohjeisiin, joita ovat vaikutusten ar-
viointia6 ja hallituksen esitysten laatimista7 koskevat ohjeet. Lisäksi on ohjeet sidos-
ryhmien kuulemisesta säädösvalmistelussa8. Lainvalmisteluprosessia koskevia ohjeita, 
malleja ja hyviä käytäntöjä on lisäksi koottu valtioneuvoston sisäiseen verkkoon Senaat-
toriin ja oikeusministeriön verkkosivuille9. Valtioneuvoston yhteisen ohjeistuksen lisäk-
si ministeriöillä on sisäisiä säädösvalmisteluohjeita. 

 

                                                 
 
4 Rantala Kati, lainvalmistelun laatu hallituksen kärkihankkeissa. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tut-
kimuksia 255 (2011); referoitu Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen verkkokatsauksessa 21/2011 
5 Ahtonen Riitta & Keinänen Anssi & Kilpeläinen Mia, Eduskunnan valiokuntien näkemys lainvalmiste-
lutyön laadusta. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimustiedonantoja 111 (2011) 
6 Säädösehdotusten vaikutusten arviointi. Ohjeet. Oikeusministeriön julkaisu 2007:6  
7 Hallituksen esitysten laatimisohjeet. Oikeusministeriön julkaisu 2004:4  
8 Kuuleminen säädösvalmistelussa. Ohjeet. Oikeusministeriön julkaisu 2010:18 
9http://www.om.fi/Etusivu/Parempisaantely/Saadosvalmisteluohjeet ja 
http://www.om.fi/Etusivu/Parempisaantely/Vaikutustenarviointi  
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Lainvalmistelijoille on ollut tarjolla HAUS kehittämiskeskus Oy:n (myöh. HAUS) jär-
jestämää koulutusta. Säännöllisiä koulutuksia ovat Säädösvalmistelukurssi ja valtioneu-
voston esittelijöille kohdennettu valtioneuvoston päätöksentekokurssi eli niin kutsuttu 
valtioneuvoston esittelijän kurssi. Edellisen sisällöstä huolehtii oikeusministeriö ja jäl-
kimmäisen valtioneuvoston kanslia. Lisäksi HAUS järjestää ajoittain muutakin lainval-
mistelukoulutusta. Oikeusministeriö on viime vuosien aikana järjestänyt kertaluonteisia 
koulutuksia vaikutusten arvioinnista, kuulemisesta ja Ahvenanmaan oikeusasemasta. 
Vuonna 2012 säädöspolitiikan yhteistyöryhmä on järjestänyt kuukausittain aamukahvi-
tilaisuuksia ajankohtaisista säädösvalmisteluteemoista. Nämä info- ja keskustelutilai-
suudet on järjestetty oikeusministeriössä ja ne ovat olleet avoimia kaikille ministeriöille. 
Myös muut ministeriöt ovat ajoittain järjestäneet toimialaansa kuuluvista asioista koulu-
tusta muille ministeriöille. Lisäksi ministeriöt ovat järjestäneet tarpeen mukaan omalle 
henkilöstölleen räätälöityä lainvalmistelukoulutusta.  
 
Säädösvalmisteluavustajille on ollut tarjolla HAUS:n järjestämää koulutusta. Aiemmin 
kolmipäiväinen kurssi toteutettiin kahdessa osassa ja se sisälsi tietoa muun muassa laki-
tekniikasta ja säädöskielestä, säädösvalmistelun tiedonhallinnasta ja -hankinnasta. Syk-
syllä 2012 tarjolla on ollut kaksipäiväinen valtioneuvoston esittelijöiden avustajakurssi, 
jossa yksi päivä on sisältänyt valtioneuvoston esittelijöiden avustamiseen liittyvää asiaa. 
Sen järjestämisestä ovat huolehtineet valtioneuvoston kanslia ja HAUS. Lisäksi muuta-
mat ministeriöt ovat järjestäneet ministeriökohtaisia koulutustilaisuuksia säädösvalmis-
teluavustajille tai yhteisiä koulutustilaisuuksia säädösvalmistelijoille ja säädösvalmiste-
luavustajille. 
 
Ministeriöiden virkamiesjohdolle on tarjolla erilaisia valtiokonsernin johtamisvalmen-
nusohjelmia (mm. VALTIO-JOKO, VALTIO-JUST ja Tulevaisuuden johtajat), joiden 
toteuttajana on HAUS. Valmennusohjelmiin ei ole sisältynyt lainvalmistelun johtamista 
käsitteleviä osioita. Lisäksi ministeriöillä on yhteinen esimiesvalmennusohjelma MESI 
ja ministeriöt ovat järjestäneet omia sisäisiä esimiesfoorumeita ja johdon koulutustilai-
suuksia. 
 
 
 
1.4 Osaamisen kehittämisen lähtökohdat 
 
 
Sujuvampaan lainvalmisteluun -hankkeen aiemmissa vaiheissa on kuvattu lainvalmiste-
luprosessi ja sen keskeiset toimijat prosessimallina. Lainvalmisteluprosessin mallin 
käyttöönoton ja prosessin keskeisten toimijoiden osaamisen kehittämisen tavoitteena on 
yhdenmukaistaa lainvalmistelun toimintatapoja ja parantaa säädösvalmistelun laatua, 
hallintaa ja tuloksellisuutta valtioneuvostossa. 
 
Pääministeri Kataisen hallituksen ohjelman säädöspoliittiset tavoitteet (kohta 1.1) ovat 
lähtökohtana lainvalmistelun osaamisen määrittelyssä ja erityisesti osaamisen kehittä-
misen menetelmien ja koulutuksen sisällön suunnittelussa. Koulutuksen tarpeiden mää-
rittelyssä onkin kiinnitetty erityistä huomiota sidosryhmä- ja vuorovaikutusosaamisen ja 
vaihtoehtojen sekä vaikutusten arvioinnin osaamiseen. 
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Lainvalmisteluprosessissa tarvittavan osaamisen määrittely käynnistettiin oikeusminis-
teriön ja Sitran järjestämällä Osaaminen lainvalmistelussa -työpajalla joulukuussa 2011. 
Työpajaan osallistui noin 20 lainvalmistelun ja osaamisen kehittämisen asiantuntijaa eri 
ministeriöistä. Työpajassa pohdittiin lainvalmistelijoiden keskeisiä ammatillisia osaa-
misalueita sekä sitä, mikä lainvalmistelutyössä tarvittavasta osaamisesta on opittavissa 
opiskelemalla tai ohjeista lukemalla (ns. teoreettinen osaaminen) ja mitkä asiat opitaan 
useimmiten käytännön kokemuksen kautta. Lisäksi työpajassa keskusteltiin lainvalmis-
teluprosessin eri vaiheissa tarvittavasta erityisosaamisesta. Projektiryhmä on käyttänyt 
työpajan tuloksia lainvalmistelun osaamisalueiden määrittelyssä. Projektiryhmän työstä 
ja sen eri vaiheista on koottu yhteenveto (Liite 2).  
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2 LAINVALMISTELUPROSESSIN 
OSAAMISKARTTA 

 
 
 
 
 
2.1 Osaamiskartan käyttö 
 
 
Projektiryhmä on määritellyt lainvalmisteluprosessin tehtävien edellyttämän yhteisen 
osaamisen osaamiskartan muotoon (Liite 3). Osaamiskartassa on kuvattu valtioneuvos-
tossa lainvalmisteluprosessiin osallistuvien asiantuntijoiden ja avustavan henkilöstön 
sekä lainvalmistelutyöstä vastaavan virkamiesjohdon osaaminen. Yhdeltä virkamieheltä 
ei edellytetä kaikkea osaamiskartassa määriteltyä osaamista eikä hänen tarvitse olla 
huippuosaaja kaikilla osaamisalueilla, vaan virkamiehen osaamisen arvioinnin ja kehit-
tämisen lähtökohtana ovat hänen tehtävänsä lainvalmisteluprosessissa.  
 
Osaamiskartan laadinnassa on hyödynnetty lainvalmistelun prosessimallia. Alla on ku-
vattu lainvalmisteluprosessin eri vaiheissa tarvittava keskeinen osaaminen. 
 
Kuva 1. Osaaminen lainvalmisteluprosessissa 

Osaprosessi

Lainvalmisteluprosessi

2. Perus-
valmistelu

3. 
Lausunto-
menettely

1. Esi-
valmistelu 4. Jatko-

valmistelu

5. Valtio-
neuvoston 
päätöksen-

teko

6. 
Eduskunta-

käsittely
7. Lain 

vahvistami-
nen

VIESTINTÄ JA YHTEISTYÖ

TEKNINEN 

JOHTAMINEN

PROSESSIN HALLINTA

OIKEUDELLINEN OSAAMINEN

SISÄLTÖOSAAMINEN

OSAAMINEN
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Osaamisen kehittämisen tavoitteena on, että valtioneuvoston lainvalmistelutyössä on 
käytettävissä eri virkamiehillä oleva osaamisalueiden yhdistelmä. Erilaisten osaamisalu-
eiden ja -tasojen yhdistelmistä muodostuu kullekin virkamiehelle ja organisaatiolle 
osaaminen, jota tarpeen mukaan voidaan kehittää kokonaisuutena tai joidenkin osaamis-
alueiden osalta. 
 
Osaamiskarttaa voidaan käyttää mm.: 
 

• lainvalmistelutyön osaamisen yhteisten kehittämistarpeiden arviointiin val-
tioneuvostossa; 

• lainvalmisteluprosessin tehtävissä toimivien virkamiesten osaamisen kehit-
tämiseen, esimerkiksi koulutuksen suunnitteluun valtioneuvostossa ja mi-
nisteriöissä; 

• yksittäisten virkamiesten osaamisen määrittelyyn ja arviointiin, kehittämis-
suunnitelmien laadintaan ja osaamisen kehittämiseen; 

• virkamiesten perehdyttämiseen; 
• lainvalmistelun toimintatapojen yhtenäistämiseen; 
• ministeriöiden omiin lainvalmistelun osaamisen kartoituksiin; sekä 
• lainvalmisteluun liittyvän muun koulutuksen ja osaamisen kehittämiseen. 

 
Yksittäisten virkamiesten osaamisen määrittelyssä, arvioinnissa ja kehittämisessä on 
suositeltavaa, että lainvalmisteluprosessin osaamiskartta otetaan osaksi kehityskeskuste-
luja. Kehityskeskusteluissa arvioidaan osaamista, suunnitellaan yksilön tai ryhmän kehi-
tystä, asetetaan kehitystavoitteita ja määritellään keinoja, joilla tavoitteet saavutetaan. 
Osaamiskartassa kuvatuista osaamisalueista voidaan laatia erilaisia osaamisprofiileja. 
Niiden avulla voidaan osoittaa, mitä osaamista eri henkilöillä tulee olla ja mitä osaamis-
ta tulee arvioida ja kehittää. Osaamisprofiilin määrittäminen sisältää sekä osaamisaluei-
den että -tasojen valinnan. Olennaista on, että eri henkilöiden osaamisesta syntyy orga-
nisaatiossa tarkoituksenmukainen yhdistelmä. Näin varmistetaan myös se, että osaami-
nen nähdään yhteisöllisenä asiana, ei vain yksilöiden asiana. 
 
 
 
2.2 Osaamiskartan osaamisalueet  
 
 
Lainvalmisteluprosessin keskeiset osaamisalueet ovat  

 
1. oikeudellinen osaaminen,  
2. sisältöosaaminen, 
3. lainvalmisteluprosessin hallinta,  
4. viestintä- ja yhteistyöosaaminen, 
5. lainvalmistelun tekninen osaaminen ja 
6. lainvalmistelun johtaminen.  
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Osaamisalueiden kuvauksiin on sisällytetty osaamisen arvioinnin kriteerit, osaamistasot. 
Ne konkretisoivat osaamisalueiden sisältöjä ja toimivat osaamisen arvioinnin mittareina. 
Osaamistasot ovat perusosaaminen, hyvä osaaminen ja huippuosaaminen. Hyvä osaa-
minen sisältää myös perusosaamisen, ja vastaavasti huippuosaaminen sisältää perus-
osaamisen ja hyvän osaamisen. 
 
Oikeudellinen osaaminen sisältää oikeusjärjestyksen hallinnan ja lakitekniikan osaami-
sen. Tätä osaamisaluetta voidaan pitää eräänlaisena lainvalmistelun ydinosaamisena si-
sältäen muun muassa lakitekstin ja sen perustelujen kirjoittamisen sekä valmisteltavan 
lain sijoittamisen osaksi oikeusjärjestyksen kokonaisuutta. Oikeudellisen osaamisen ke-
hittämisessä keskeisiä menetelmiä ovat perehdytys ja koulutus.  
 
Sisältöosaaminen kattaa valmisteltavan lain yhteiskunnalliset tavoitteet ja sääntelyn 
kohteen tuntemuksen sekä vaikutusten ennakollisen arvioinnin. Sisältöosaamisen kehit-
täminen liittyy vahvasti sääntelyn ja sen kohteen tuntemukseen. Näin ollen sisällön 
osaamisen kehittäminen painottuu ministeriökohtaisiin osaamisen kehittämisen ratkai-
suihin, esimerkiksi sisäinen koulutus ja työparityöskentely. Tavoitteena on, että ministe-
riökohtaisesti varmistetaan, että lainvalmistelutyössä tarvittava mahdollinen huip-
puosaaminen sisältöosaamisen osalta on saatavilla. Lainvalmistelutyön asiantuntijan ei 
tarvitse olla kaikkien sisältöalueiden asiantuntija.  
 
Vaihtoehtojen ja vaikutusten arvioinnin laadun parantaminen ja arvioinnin osaamisen 
kehittäminen on ollut jo pitkään hallituksen strategisena tavoitteena. Vaikutusten arvi-
oinnin osaamisen kehittämisen tarpeet nousivat esille myös osaamiskartan avulla toteu-
tetuissa arvioinneissa. Vaihtoehtojen ja vaikutusten arvioinnin osaamisen kehittämisessä 
keskeinen menetelmä on riittävän kattavan ja käytännönläheisen koulutuksen järjestä-
minen ohjeistuksen tueksi. 
 
Lainvalmisteluprosessin hallintaa koskeva osaamisalue sisältää lainvalmistelun hanke-
osaamisen kokonaisuuden ja sen eri vaiheiden suunnittelun ja toteuttamisen. Erityisesti 
osaamisalueen osaamisessa korostuu kokonaisuuden hallinta ja oman roolin näkeminen 
koko prosessissa riippumatta oman työn sisällöstä ja esimerkiksi työn organisointita-
voista eri ministeriöissä. Tavoitteena on, että kaikkien lainvalmistelutyössä mukana ole-
vien tulisi hallita prosessin kaikki vaiheet. Erityisen tärkeää on, että johto tuntee hyvin 
koko prosessin, jolloin johtamistyön kautta voidaan tukea vaiheiden laadukasta toteut-
tamista. Osaamisen kehittämisen keskeisenä menetelmänä on lainvalmistelun proses-
sioppaaseen pohjautuva koulutus. 
 
Viestintä- ja yhteistyöosaaminen sisältää lainvalmistelussa tarvittavan kirjallisen ja suul-
lisen viestinnän osaamisen sekä vuorovaikutus- ja sidosryhmäosaamisen lainvalmiste-
lussa. Viestintä- ja yhteistyöosaamisen kehittäminen toteutetaan osana koulutusohjel-
maa, mm. käytännön esimerkkien ja tilanteiden harjoittelun sekä viestinnän suunnittelun 
kautta.   
 
Lainvalmistelun tekninen osaaminen sisältää lainvalmisteluun liittyvää avustavaa osaa-
mista, kuten tiedonhankinnan, asiakirjahallinnon, tietojärjestelmien käytön ja viestinnän 
teknisen toteutuksen osaamista. Osaamisalue on erityisen keskeinen lainvalmisteluavus-
tajien työssä, mutta osaamista edellytetään myös asiantuntijoilta ja johdon edustajilta. 
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Osaamisalueen kehittäminen toteutetaan omana koulutusohjelmana. Osaamisalueen si-
sältöjä voidaan sisällyttää lisäksi muiden osaamisalueiden opiskelun yhteyteen. 
 
Lainvalmistelun johtamisella tarkoitetaan lainvalmistelutyöhön kohdistuvia ohjaus- ja 
johtamistehtäviä organisaatiossa, jossa valmistellaan lainsäädäntöä. Lainvalmistelun 
johtaminen on osa muita johtamistehtäviä. Lainvalmistelun johtaminen ei ole suoraan 
sidoksissa organisaatiotasoon tai virkamiehen asemaan organisaatiossa. Lainvalmistelun 
johtamisen osaamisen kehittäminen nähdään tärkeänä lainvalmistelutyön laadun kehit-
tämisessä. Lainvalmistelun johtamisosaamisen kehittämisessä voidaan erottaa omiksi 
ryhmikseen poliittinen johto ja virkamiesjohto. Poliittisen johdon perehdyttämisessä 
lainvalmistelutyöhön ehdotetaan hyödynnettäväksi osaamiskarttaa ja lainvalmistelun 
prosessimallia. Ministeriöiden virkamiesjohdon lainvalmistelun johtamisen osaamisen 
kehittämisen menetelmänä on koulutus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3 Osaamiskartan valmistelu 
 
 
Lainvalmisteluprosessin osaamiskartan luonnoksesta kerättiin palautetta ja oman osaa-
misen arviointeja lainvalmisteluun osallistuvilta toimijoilta toukokuussa 2012 Webro-
pol-kyselyohjelmalla. Ministeriöiden säädösvalmistelijoita, säädösvalmisteluavustajia ja 
virkamiesjohtoa pyydettiin osaamiskarttaa hyödyntäen arvioimaan omaa osaamistaan 
sekä antamaan palautetta ja kehittämisehdotuksia osaamiskartasta. Lisäksi valtioneuvos-
ton oikeuskanslerilta, eduskunnan valiokuntaneuvoksilta, oikeusministeriön laintarkas-
tusyksiköltä, valtioneuvoston käännöstoimistolta, ministeriöiden kehittämis- ja koulu-
tusyhdyshenkilöiltä (KEHIKKO) sekä paremman sääntelyn neuvottelukunnassa vuosina 

 
EHDOTUKSET 
 
• Tavoitteena on, että kaikilla säädösvalmisteluprosessin toimijoilla (asiantun-

tijat, avustajat ja virkamiesjohto) on tehtävien edellyttämillä osaamisalueilla 
vähintään perustason osaaminen. Ministeriössä tulee olla myös jokaisella 
osaamisalueella huipputason osaamista, jota voidaan hyödyntää lainvalmiste-
luhankkeissa niiden tarpeiden mukaan. 
 

• Lainvalmisteluosaamisen kehittämisen menetelminä käytetään erityisesti 
koulutusta, mentorointia ja perehdytystä. 
 

• Lainvalmistelun osaamiskartta otetaan käyttöön ministeriöissä. Sitä käyte-
tään kehityskeskusteluissa virkamiesten osaamisen arviointiin ja kehittymis-
suunnitelmiin sekä ministeriötasolla osaamisen kehittämistarpeiden määrit-
telyyn ja sisäisen koulutuksen järjestämiseen. 
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2007–2011 edustettuina olleilta sidosryhmiltä pyydettiin palautetta ja kehittämisehdo-
tuksia osaamiskartasta.  
 
Educa-Instituutti Oy toteutti osaamisen arvioinnin kyselylomakkeen ja tulosten kokoa-
misen. Vastaajia oli 9 ministeriöstä. Osaamistaan arvioi kaikkiaan 95 henkilöä, joista 
asiantuntijoita oli 56, avustajia 18 ja johdon edustajia 21. Vastaajista enemmistö arvioi 
oikeusjärjestyksen hallinnan osaamisensa tasoksi joko perusosaamisen tai hyvän osaa-
misen tason. Lakitekniikan osaamisen osalta arvioitsijoiden osaaminen jakautui melko 
tasaisesti perusosaamisen, hyvän osaamisen ja huippuosaamisen tasoille. Sisällön hal-
linnan ja vaikutusten arvioinnin osaaminen jakautui perusosaamisen ja hyvän osaamisen 
tasoille. Lainvalmistelun kirjallisen viestinnän osaamisensa enemmistö arvioi joko hy-
vän osaamisen tai huippuosaamisen tasolle. Suullisen viestinnän sekä vuorovaikutus- ja 
sidosryhmäosaamisen arvioi enemmistö olevan perusosaamisen tai hyvän osaamisen 
tasolla.  
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3 KOULUTUS 
 
 
 
 
 
3.1 Lainvalmistelun koulutusohjelma asiantuntijoille 
 
 
Lainvalmisteluosaamisen kehittämiseksi projektiryhmä on laatinut ehdotuksen lainval-
mistelun koulutusohjelmaksi. Koulutusohjelman rakenne ja sisältö pohjautuvat lainval-
mistelun osaamiskartan osaamisalueisiin ja sen tavoitetasona on osaamiskartan mukai-
nen hyvä osaaminen. Koulutusohjelma sisältää neljä moduulia: 1) lainvalmisteluproses-
sin hallinta, 2) vaihtoehtojen ja vaikutusten arviointi, 3) oikeudellinen osaaminen ja 4) 
lainvalmistelun viestintä- ja yhteistyötaidot. 
 
Nykyisistä koulutuksista säädösvalmistelukurssi sisällytetään uuteen koulutusohjelmaan 
oikeudellisen osaamisen moduuliksi ja sen sisältö sovitetaan yhteen koulutusohjelman 
muiden moduulien kanssa. Oikeudellisen osaamisen -moduulin sisältövastuu säilyy oi-
keusministeriön lainvalmisteluosastolla. Valtioneuvoston esittelijän kurssi on erillinen 
osa koulutusohjelmaa ottaen huomioon, että kurssi on suunnattu valtioneuvoston palve-
luksessa oleville, valtioneuvoston esittelijöinä toimiville virkamiehille. Valtioneuvoston 
esittelijän kurssista on erillinen sopimus valtioneuvoston kanslian ja HAUS:n välillä 
(mm. opiskelijoiden valinta ja maksut). Kurssin omistajuus ja sisältövastuu säilyvät 
edelleenkin valtioneuvoston kanslialla.  
 
Koulutusohjelman kolmen uuden moduulin (lainvalmisteluprosessin hallinta, vaihtoeh-
tojen ja vaikutusten arviointi ja lainvalmistelun viestintä- ja yhteistyötaidot) sisältö koo-
taan kevään 2013 aikana osana koulutusohjelman koordinoinnista ja sisällön yhteenso-
vittamisesta vastaavan lainvalmistelun osaamisen kehittämisryhmän työtä (ks. kohta 5). 
Pilottikoulutuksen toteuttamisesta vastaa HAUS. Pilottikoulutus alkaa syksyllä 2013 ja 
päättyy keväällä 2014. 
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1. MODULI 

LAINVALMISTELU-
PROSESSIN 

HALLINTA
(2 pv)

1. MODULI 

LAINVALMISTELU-
PROSESSIN 

HALLINTA
(2 pv)

Kuva 2. Sujuvampaan lainvalmisteluun koulutusohjelma

SEURANTA JA ARVIOINTI

2. MODULI
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(5 pv)
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(5 pv)

OHJAUSRYHMÄ
HAUS
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VALTIONEUVOSTON
ESITTELIJÄN KURSSI 
VALTIONEUVOSTON

ESITTELIJÄN KURSSI 

AVUSTAJAKOULUTUSAVUSTAJAKOULUTUS

MUU ASIANTUNTIJOILLE 
SUUNNATTU KOULUTUS

JOHDON VALMENNUSOHJELMATJOHDON VALMENNUSOHJELMATMUILLE KOHDERYHMILLE 
SUUNNATTU KOULUTUS

TÄYDENNYSKOULUTUSTÄYDENNYSKOULUTUS

KOULUTUSOHJELMA

Kuva: HAUS kehittämiskeskus Oy  
 
 
Koulutusohjelman moduulien sisällön suunnittelussa hyödynnetään lainvalmistelun 
osaamiskartan hyvän tason osaamiskuvauksia ja projektiryhmän työssä esille nousseita 
ajatuksia moduulien sisällöstä. 
 
Lainvalmisteluprosessin hallinta -moduuli (2 pv) sisältää lainvalmistelun organisointia 
ja hankeosaamista, kuten hankkeen tavoitteiden ja aikataulun suunnittelua, hankkeen 
toteuttamisen arviointia sekä hankkeen eri vaiheissa (esivalmistelu, perus- ja jatkoval-
mistelu sekä kuuleminen ja lausuntomenettely) tarvittavia menettelytapoja.  
 
Oikeudellinen osaaminen -moduuli (5 pv) sisältää oikeusjärjestyksen hallintaan ja laki-
tekniseen osaamiseen liittyviä asiakokonaisuuksia.  
 
Vaihtoehtojen ja vaikutusten arviointi -moduuli (2 pv) sisältää tietoa vaihtoehtojen ja 
vaikutusten arvioinnista (esim. menetelmät ja tiedon hankinta) lainvalmistelussa sekä 
esimerkkejä erilaisten vaikutusten arvioinnista.  
 
Lainvalmistelun viestintä- ja yhteistyötaidot -moduuli (1 pv) sisältää tietoa sidosryhmien 
kanssa tehtävän yhteistyön menetelmistä ja välineistä sekä harjoituksia lainvalmistelu-
hankkeen viestinnästä (esim. mediataidot).  
 
Koulutusohjelman pilotoinnin tavoitteena on, että koulutusohjelma voidaan vakiinnuttaa 
säännöllisesti tarjottavaksi koulutukseksi. Koulutusohjelmaa voidaan tarvittaessa täy-
dentää pilotoinnin jälkeen. Lisäksi voidaan harkita, miten koulutusta voidaan tarjota eri 
tasoilla, siis myös perusosaamisen ja huippuosaamisen tason koulutuksena. Näin virka-
miehillä olisi mahdollisuus syventää osaamistaan huippuosaamisen tasolle. Käytännössä 
huippuosaaminen edellyttää koulutuksesta riippumatta myös pitkää ja laajaa kokemusta 
osaamisalueeseen liittyvistä tehtävistä. 
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Koska koulutusohjelma rakentuu moduuleista, voi koulutukseen osallistua myös yksit-
täisiin moduuleihin asiantuntijan omien tarpeiden mukaan. Tavoitteena on, että koulu-
tusohjelman avulla asiantuntijoilla on mahdollisuus laajentaa ja syventää lainvalmiste-
lussa tarvitsemaansa osaamistaan.  
 
Valtioneuvoston yhteisen asiantuntijoiden lainvalmistelun koulutusohjelman tavoitteena 
on mm.: 
 

• tarjota asiantuntijoille mahdollisuus laajentaa ja syventää lainvalmistelussa 
tarvittavaa osaamista koulutuksen kautta; 

• yhtenäistää lainvalmistelukäytäntöjä ja menettelytapoja valtioneuvostossa 
• tarjota foorumi käsitellä pulmallisiksi koettuja tilanteita ja etsiä yhdessä nii-

hin ratkaisuja:  
• tarjota tilaisuuden verkostoitumiseen valtioneuvostossa ja alan toimijoiden 

kanssa: sekä 
• mahdollistaa monipuolisen kokemusten vaihdon sekä osaamisen jakamisen 

ja toisilta oppimisen. 
 
Edellä esitetyn neljä moduulia ja noin kymmenen lähiopetuspäivää sisältävän koulutus-
ohjelman kokonaiskustannusarvio on noin 3 000 – 4 000 euroa/henkilö. Ohjelman lo-
pulliseen hintaan vaikuttavat muun muassa osallistujamäärä, markkinointi ja opetuksen 
toteutustavat. 
 
 

 
 
 

 
EHDOTUKSET 
 
• Otetaan käyttöön uusi lainvalmistelun koulutusohjelma, jonka tavoitetaso on 

hyvä osaaminen. Ohjelma sisältää neljä moduulia 1) lainvalmistelu-prosessin 
hallinta, 2) oikeudellinen osaaminen, 3) vaihtoehtojen ja vaikutusten arvioin-
ti ja 4) lainvalmistelun viestintä- ja yhteistyötaidot. 

 
• HAUS toteuttaa lainvalmistelun koulutusohjelman pilotoinnin vuosina

2013–2014. Tavoitteena on pilotoinnin jälkeen vakiinnuttaa lainvalmistelun 
koulutusohjelma ja kehittää sen sisältöä ja toteutusta. 

 
• Suositeltavaa on, että virkamiehet suorittavat koko koulutusohjelman, mutta 

on myös mahdollista suorittaa yksittäisiä koulutusmoduuleita.  
 
• Tavoitteena on kehittää koulutusta pilotoinnin jälkeen myös perus- ja huip-

puosaamistasoille. 
 
• Asetetaan lainvalmistelun osaamisen kehittämisryhmä, jonka tehtävänä on 

tukea ja koordinoida lainvalmistelukoulutuksen järjestämistä, seurata sen 
toteuttamista ja tehdä ehdotuksia sen rakenteen ja sisällön 
kehittämiseksi. 
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3.2 Säädösvalmisteluavustajien koulutus 
 
 
Säädösvalmisteluavustajien osaamisen kehittämiseksi ehdotetaan tarjottavaksi avusta-
valle henkilöstölle omaa koulutusta. Säädösvalmisteluavustajien koulutusohjelma koos-
tuisi kahdesta moduulista: 1) säädösvalmisteluavustajan rooli ja tehtävät valmistelijan 
avustamisessa säädösvalmisteluhankkeen aikana ja 2) säädösvalmisteluavustajan rooli 
ja tehtävät esittelijän avustamisessa päätöksentekomenettelyssä. Ensimmäinen osio si-
sältäisi yleistä tietoa lainvalmisteluprosessista ja sen eri vaiheista sekä avustajan tehtä-
vistä niissä. Toinen osio sisältäisi tietoa valtioneuvoston päätöksentekomenettelystä ja 
eduskuntatyöstä sekä avustajan tehtävistä niissä. Käytännössä ehdotus merkitsisi nykyi-
sen valtioneuvoston esittelijän avustajakurssin laajentamista siten, että se sisältäisi 
enemmän tietoa säädösvalmistelutyöstä ja avustajan roolista ja tehtävistä lainvalmiste-
lun aikana.  Osallistujilla on mahdollisuus osallistujia joko molempiin osioihin tai valita 
vain toinen. Koulutusohjelman tavoitetaso on perusosaaminen. 
 
Ehdotuksena on, että säädösvalmisteluavustajien peruskurssin järjestämisestä vastaisi 
HAUS. Asetettavan lainvalmistelun osaamisen kehittämisryhmän tehtävänä olisi tukea 
HAUS:ia koulutuksen sisällön suunnittelussa ja kouluttajavalinnoissa. Koulutusohjel-
man pilotointi toteutettaisiin vuosina 2013–2014.  
 
Valtioneuvoston yhteisen säädösvalmisteluavustajien koulutusohjelman tavoitteena on 
mm.:  

• tarjota mahdollisuus hankkia hyvät perustiedot avustajien tehtäviin esim. 
työvälineiden käytöstä, asiakirjahallinnosta ja lainvalmisteluprosessista;  

• tukea säädösvalmistelijoiden ja avustajien välisen työnjaon tarkoituksen-
mukaista kehittämistä ja siten osaltaan edistää lainvalmistelun laatua ja te-
hokasta valmistelua sekä säädösvalmisteluresurssien riittävyyttä; 

• yhtenäistää käytäntöjä ja menettelytapoja valtioneuvostossa; 
• tarjota foorumi käsitellä pulmallisia tilanteita ja etsiä yhdessä niihin ratkai-

suja; 
• tarjota tilaisuus verkostoitumiseen valtioneuvostossa ja alan toimijoiden 

kanssa; sekä 
• mahdollistaa monipuolisen kokemusten vaihdon sekä osaamisen jakamisen 

ja toisilta oppimisen. 
 

Kokeneempien säädösvalmisteluavustajien osaamisen kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi 
ehdotetaan erillisiä koulutustilaisuuksia. Koulutustilaisuuksien järjestäminen asetettai-
siin osaamisen lainvalmistelun osaamisen kehittämisryhmän tehtäväksi (ks. kohta 5). 
Koulutusohjelmaa täydentävät ja syventävät parin tunnin koulutustilaisuudet voitaisiin 
koota eri teemojen ympärille, kuten esimerkiksi lausuntokierros ja asiakirjahallinto. 
Täydentävän ja syventävän koulutuksen tavoitetaso on hyvä osaaminen ja huippuosaa-
minen. Lisäksi säädösvalmisteluavustajilla on mahdollisuus osallistua asiantuntijoiden 
koulutusohjelman moduuleihin. 
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3.3 Johdon koulutusohjelmat 
 
 
Projektiryhmä ehdottaa, että keskeisiin johdon koulutusohjelmiin sisällytetään osio 
lainvalmistelutyön johtamisesta osaamiskartan pohjalta. Tavoitteena on parantaa lain-
valmistelutyön hallintaa ja johtamista osana muuta johtamistyötä. Johdon foorumeilla 
tulisi käsitellä lainvalmistelutyötä ja sen resursointia sekä vaihtoehtojen ja vaikutusten 
arvioinnin merkitystä valmistelussa. 
 
Lainvalmistelutyön johtaminen -osio voidaan sisällyttää esimerkiksi HAUS:n toteutta-
miin keskijohdolle ja johtaville asiantuntijoille suunnattuihin VALTIO-JOKO (johtami-
sen yleisohjelma) ja konsernijohdolle suunnattuun VALTIO-JUST (julkisen johtamisen 
strategiaohjelma) –ohjelmiin vuonna 2013.  
 
Lainvalmistelutyön johtamisen kehittämisen tavoitteena on mm.:  
 

• parantaa lainvalmistelutyön hallintaa ja johtamista osana muuta johtamis-
työtä; 

• tukea lainvalmistelutyön strategista kehittämistä; sekä 
• tukea lainvalmisteluhankkeiden kytkemistä ministeriön tavoitteisiin ja toi-

minnan suunnitteluun sekä resursointiin. 
 

Keskijohdon tehtävissä toi Keskijohdon tehtävissä toimiville 
 
 
 
 

 
EHDOTUS 
 
• Virkamiesjohdon koulutusohjelmiin lisätään sisältöä lainvalmistelun joh-

tamisesta. 

 
EHDOTUKSET 
 
• Säädösvalmisteluavustajille tarjotaan oma koulutusohjelma, jonka pilotoin-

nista vuosina 2013–2014 vastaa HAUS. Koulutusohjelmassa tavoitetaso on 
perusosaaminen. Ohjelma sisältää kaksi moduulia: 1) säädösvalmisteluavus-
tajan rooli ja tehtävät valmistelijan avustamisessa säädösvalmisteluhank-
keessa ja 2) säädösvalmisteluavustajan rooli ja tehtävät esittelijän avustami-
sessa päätöksentekomenettelyssä.  

 
• Lainvalmistelun osaamisen kehittämisryhmä järjestää säädösvalmisteluavus-

tajille koulutusohjelmaa täydentäviä ja syventäviä koulutustilaisuuksia vuo-
sina 2013–2014.  
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3.4 Ministeriökohtainen koulutus 
 
 
Lainvalmistelun osaamisen kehittämisessä tavoitteena on, että valtioneuvoston yhteisen 
koulutuksen lisäksi ministeriöt jatkavat räätälöidyn koulutuksen järjestämistä omaan 
toimialaansa kuuluvista asioista. Ministeriökohtainen koulutus täydentää valtioneuvos-
ton yhteisen koulutuksen sisältöä ja vastaa täsmällisemmin esimerkiksi hallinnonalan 
omiin tiedontarpeisiin. Erityisesti sisältöosaamisen kehittäminen ja ylläpitäminen edel-
lyttää ministeriö- ja hallinnonalakohtaista koulutusta.  
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4 MUUT LAINVALMISTELUOSAAMISEN 
KEHITTÄMISEN MENETELMÄT 

 
 
4.1 Mentorointi 
 
 
Projektiryhmä ehdottaa, että lainvalmistelun osaamisen tukemiseksi perustetaan valtio-
neuvoston yhteiseen mentorointiohjelmaan oma ryhmä, jonka teemana on lainvalmiste-
lutyön osaaminen. Tämä toteutetaan yhdessä ministeriöiden koulutus- ja kehittämisyh-
dyshenkilöverkoston (KEHIKKO) kanssa seuraavan mentotorointiohjelman alkaessa 
syksyllä 2013. Mentorointi voidaan toteutua esimerkiksi pari, vertais- tai ryhmämento-
rointina. Valtioneuvoston yhteisen mentorointiohjelman lisäksi ministeriöt voivat järjes-
tää omia sisäisiä mentorointiohjelmia. 
 
Lainvalmistelutyön mentoroinnin tavoitteena on tukea osaamisen kehittymistä ja lain-
valmistelukokemuksen siirtoa ammatillisen vuoropuhelun kautta. 
 
Lainvalmistelutyön mentoroinnin avulla voidaan mm.: 
 

• vahvistaa lainvalmistelutyössä olevan henkilön ammatillista kehittymistä; 
• auttaa lainvalmistelutyötä tekevää uudistamaan työtapojaan ja laajentamaan 

näkemyksiään; 
• lisätä verkostoitumista lainvalmistelutyötä tekevien välillä; 
• tukea lainvalmistelutyön muutoksen hallintaa; 
• oppia toisten lainvalmistelijoiden kokemuksista lainvalmistelun haastavissa 

tilanteissa; 
• tukea itsenäistä lainvalmistelutyötä; 
• kehittää lainvalmistelutyön johtamista; sekä 
• siirtää eläkkeelle siirtyvien henkilöiden osaamista eteenpäin.  

 
Mentorointiprosessissa painottuu ohjattavien oma kiinnostus lähteä mentoroitavaksi. 
Prosessi voi alkaa siten, että mentoroitavaksi haluavat ilmoittavat kiinnostuksensa ohjat-
taviksi.  Mentoroinnin työskentelytavat ovat tapaamisia, joissa keskustellaan etukäteen 
suunnitelluista asioista. Tapaamisissa voidaan tehdä myös tutustumisvierailuja tai men-
tori voi tutustuttaa ohjattavan omiin verkostoihinsa, esimerkiksi oman ministeriönsä 
lainvalmistelijoihin tai sidosryhmiin. 
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4.2 Perehdytys 
 
 
4.2.1 Ministeriökohtainen perehdytys 
 
Lainvalmistelutyöhön perehdyttämisestä vastaavat ministeriöt. Niiden tulee huolehtia 
uuden henkilöstön perehdyttämisestä lainvalmistelutyöhön mm. lainvalmistelun osaa-
miskarttaa sekä valtioneuvoston yhteistä ja ministeriön omaa säädösvalmisteluohjeistus-
ta hyödyntäen. 
 
Perehdytyksellä varmistetaan, että lainvalmistelun toimijat saavat kokonaiskuvan lain-
valmisteluprosessista ja siinä käytettävästä ohjeistuksesta. Perehdytys auttaa lainvalmis-
telutyötä aloittavaa henkilöä muodostamaan kokonaisvaltaisen käsityksen lainvalmiste-
lutyöstä suhteessa omiin työtehtäviinsä ja niiden yhteyksistä koko ministeriön ja laa-
jemmin lainvalmistelun eri osapuolten toimintaan. 
 
Perehdytys voi alkaa lainvalmistelun osaamiskartan osaamisalueiden läpikäymisellä ja 
arvioinnilla, minkä jälkeen laaditaan henkilökohtainen perehdytyssuunnitelma. Esi-
merkki perehdytyssuunnitelman rungosta on seuraavassa taulukossa. Arvioinnin tulok-
set toimivat perehdyttämisen pohjana. Sen pohjalta valitaan tarkemmat perehdyttämisen 
kohteet. Hyvänä käytäntönä on, että jokaiselle perehdytettävälle nimetään ministeriöstä 
lainvalmistelun perehdyttäjä, joka ohjaa ja tukee uutta henkilöä hänen lainvalmistelu-
työssään sekä arvioi työn edistymistä. Perehdyttäjä on sellainen henkilö, joka pystyy 
ohjaamaan ja näkemään perehdytettävän lainvalmistelutyötä. 
 
 
Taulukko 1. Perehdytyssuunnitelman esimerkki 
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4.2.2 Valtioneuvoston yhteinen perehdytys 
 
Valtioneuvoston yhteisessä perehdytyksessä lainvalmistelutyöhön hyödynnetään valtio-
neuvoston perehdyttämisohjelmaa (VN-passia), jossa uusille virkamiehille kerrotaan 
lainvalmistelutyöstä ja -ohjeistuksesta lainvalmistelun prosessioppaan avulla. Perehdyt-
tämisohjelma on valtion työmarkkinalaitoksen ja HAUS:n järjestämä. Seuraava ohjelma 
alkaa keväällä 2013. 
 
 
 
4.3 Henkilökierto 
 
 
Lainvalmisteluprosessin osaamisen kehittämisen yksi menetelmä on henkilökierto, jossa 
virkamies vapaaehtoisesti siirtyy määräajaksi omalla palkallaan toiseen tehtävään. Kier-
ron kesto voi vaihdella riippuen tehtävistä ja tavoitteista. Sisäisessä henkilökierrossa 
henkilö siirtyy eri tehtäviin oman organisaation sisällä. Ulkoisessa henkilökierrossa 
henkilö siirtyy toisiin tehtäviin oman organisaation ulkopuolelle. Henkilökierron tavoit-
teena voi olla esimerkiksi virkamiehen ammatillisen kasvun tukeminen, henkilön val-
mentautuminen uusiin tehtäviin, uusien työmenetelmien tai asiantuntemuksen siirtämi-
nen.  
 
Henkilökierto palvelee lainvalmistelutyön kehittymistä mm. seuraavin tavoin: 

 
• toisen ministeriön tai yksikön henkilöt tuovat työyhteisökohtaisesti tai mi-

nisteriökohtaisesti uusia näkökulmia lainvalmisteluun; 
• työkiertoon tulijaa voidaan pyytää arvioimaan lainvalmisteluprosessin toi-

mintatapoja kehittämisen pohjaksi; 
• tutustumisjaksoilla tai työkierrossa olleet henkilöt osaavat katsoa lainval-

mistelutyötä uudella tavalla; 
• tutustumisjaksolla olleet henkilöt saavat mahdollisuuden arvioida erilaisten 

työtapojen hyviä ja huonoja ominaisuuksia; sekä 
• tutustumisjaksot ja työkierto tukevat uudenlaisten lainvalmistelun työtapo-

jen ja ajattelutapojen oppimista sekä niistä keskustelua. 
 
Henkilökierrossa hyödynnetään valtiovarainministeriön valtionhallinnon henkilökierto-
opasta10 ja ministeriökohtaista ohjeistusta. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
 
10 Valtionhallinnon henkilökierto-opas. VTML ja Sitra 2012. 
http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/01_julkaisut/06_valtion_tyomarkkinalaitos/20121107V
altio/name.jsp 
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5 LAINVALMISTELUN OSAAMISEN 
KEHITTÄMISRYHMÄ  

 
 
 
 
 
Valtioneuvoston kanslian ja oikeusministeriön asettaman Säädöspolitiikan yhteistyö-
ryhmän alaisuuteen ehdotetaan asetettavaksi lainvalmistelun osaamisen kehittämisryh-
mä, jonka tehtävänä olisi tukea ja koordinoida lainvalmistelun koulutuksen suunnittelua 
ja toteuttamista sekä lainvalmistelun osaamisen kehittämistä eri menetelmillä. Säädös-
politiikan yhteistyöryhmä toimisi osaamisen kehittämisryhmän työtä ohjaavana ja lin-
jaavana tahona. 
 
Lainvalmistelun osaamisen kehittämisryhmän tehtävänä voisi olla mm.: 
 

• osallistua lainvalmistelun koulutusohjelman rakenteen ja sisällön suunnitte-
luun HAUS:in tukena;  

• seurata koulutusohjelman osallistujamäärää ja -rakennetta moduuleittain ja 
koko ohjelman osalta; 

• käsitellä HAUS:in keräämä palaute pilottiohjelmasta; 
• kehittää koulutusta sisällöllisesti ja rakenteellisesti saadun palautteen poh-

jalta; 
• tehdä ehdotuksia osaamisalueittain eri osaamistasoilla järjestettävästä kou-

lutuksesta (perusosaaja, hyvä osaaja ja huippuosaaja) 
• tehdä ehdotuksia koulutusohjelman järjestämisestä pilotoinnin jälkeen; 
• järjestää säädösvalmisteluavustajien koulutusohjelmaa täydentäviä ja sy-

ventäviä koulutustilaisuuksia vuosina 2013–2014; 
• koordinoida lainvalmistelun johtamisen puheenvuorojen sisällyttäminen 

johdon koulutusohjelmiin; 
• osallistua lainvalmistelun mentorointiohjelman toteuttamiseen osana valtio-

neuvoston mentorointiohjelmaa; sekä 
• seurata muiden lainvalmisteluosaamisen kehittämisen menetelmien ja työ-

kalujen käyttöä valtioneuvostossa. 
 

Osaamisen kehittämisryhmän puheenjohtajuus ja sihteeriys olisi oikeusministeriöllä, ja 
edustettuina olisivat VNK, OM (laintarkastusyksikkö), SM, VM, MMM, LVM, TEM, 
STM, KEHIKKO ja HAUS. 
 
 
 
 
 
 
 
 



LIITE 1 
YHTEENVETO VALTIONEUVOSTON LAINVALMISTELUKOULUTUKSESTA JA -OHJEISTUKSESTA 
 

 
 

Lainvalmisteluprosessin 
toimijat ja tehtävänkuvaus VN:n yhteinen koulutus VN:n yhteinen ohjeistus 
 

POLIITTINEN JOHTO 
 
 

Hallitus  
Käyttää päätöksentekovaltaa eri kokoonpanoissa. 
Ohjaa lainvalmistelua poliittisesta näkökulmasta 
merkittävissä hankkeissa. 

  

 

Ministeri 
Ohjaa lainvalmistelua poliittisesta näkökulmasta. 
Päättää HE-luonnoksen sisällön linjauksista sekä 
käsittelystä hallituksessa. Päättää merkittävän lainvalmis-
teluhankkeen asettamisesta. 

  

 

Erityisavustaja  
Avustaa ministeriä lainvalmistelun ohjauksessa. 
Huolehtii tiedonkulusta ministerin ja 
ministeriön virkamiesten välillä. 

  

 

Valtiosihteeri 
Ohjaa ministerin apuna lainvalmistelua. 

 

* VALTIO-JOKO - Johdon koulutusohjelma (HAUS) 
* VALTIO-JUST - Julkisen johtamisen strategiaohjelma 
(HAUS) 
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Lainvalmisteluprosessin 
toimijat ja tehtävänkuvaus VN:n yhteinen koulutus VN:n yhteinen ohjeistus 
 

MINISTERIÖN VIRKAMIESJOHTO 
 
 

Kansliapäällikkö 
Vastaa lainsäädännön valmistelun laadusta ministeriön 
toimialalla. Päättää lainvalmisteluhankkeen asettamisesta. 
Toimeenpanee kansliapäällikkökokouksessa linjatut lain-
valmisteluprosessien yhteensovittamisen toimenpiteet. 

 

* VALTIO-JOKO – Johdon koulutusohjelma (HAUS) 
* VALTIO-JUST – Julkisen johtamisen strategiaohjelma 
  (HAUS) 
* VALTIO-TJ – johtajat -koulutusohjelma ylimmän johdon 
potentiaalille (HAUS) 

 

 

Osastopäällikkö 
Vastaa osastolla valmisteltavien lainsäädäntöhankkeiden 
etenemisestä ja laadusta osaston toimialalla. 
Päättää lainvalmisteluhankkeen asettamisesta ja resurssi-
en kohdentamisesta. 

 

* VALTIO-JUST – Julkisen johtamisen strategiaohjelma  
  (HAUS) 
* VALTIO-TJ – Tulevaisuuden johtajat -koulutusohjelma 
  ylimmän johdon potentiaalille (HAUS) 
* VALTIO-JOKO – Johdon koulutusohjelma (HAUS) 

 

 

Ministeriön lainsäädäntöjohtaja 
Vastaa kehittämisestä ja käytännön toimenpiteistä lainval-
mistelun laadun parantamiseksi ministeriössä. 

 

* VALTIO-JUST – Julkisen johtamisen strategiaohjelma 
(HAUS) 
* VALTIO-TJ – Tulevaisuuden johtajat -koulutusohjelma 
   ylimmän johdon potentiaalille(HAUS) 
* VALTIO-JOKO – Johdon koulutusohjelma (HAUS)   

 

 

Lähiesimies 
Vastaa lainvalmistelun laadusta toimintayksikössään ja 
ohjaa toimintayksikkönsä lainvalmistelijoiden työtä 

 

* VALTIO-JUST – Julkisen johtamisen strategiaohjelma  
  HAUS) 
* VALTIO-JOKO – Johdon koulutusohjelma (HAUS)  
* VALTIO-VIRE -koulutusohjelma (HAUS) 
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Lainvalmisteluprosessin 
toimijat ja tehtävänkuvaus VN:n yhteinen koulutus VN:n yhteinen ohjeistus 
 

VALMISTELUTIIMI 
 
 

Vastuuvalmistelija 
Vastaa lainvalmisteluhankkeesta saamansa toimeksiannon 
mukaisesti sekä valmistelutiimin työn laadusta. 
 

 

* VALTIO-VIRE -koulutusohjelma (HAUS) 
* Säädösvalmistelukurssi (HAUS) 
* Säädösvalmistelun täydennyskoulutus (HAUS) 
* Valtioneuvoston esittelijän koulutus (HAUS ja VNK) 
* Kertaluonteinen koulutus (mm. vaikutusarviointi- ja 
  kuulemiskoulutus, Ahvenanmaan asema säädös- 
  valmistelussa ja EU-asioiden valmistelussa) (OM) 
* Johtamisen moderni maailma -prosessi- ja projekti- 
  johtamiskoulutus (HAUS) 
 
 

 

* Senaattorin säädösvalmistelu -osio 
* Hallituksen esitysten laatimisohjeet 
* Lainlaatijan opas ja Osa 2. Lakitekniikka 
* Lainlaatijan EU-opas 
* Lainlaatijan perustuslakiopas 
* Eduskunnan ja valtioneuvoston yhteistoiminta Euroopan 
  unionin asioiden kansallisessa valmistelussa  
* Kansainvälisten sopimusten ja EU-sopimusten valmis- 
  telua ja voimaansaattamista koskevat ohjeet  
* Ohjeet Ahvenanmaan asemasta säädösvalmistelussa ja 
   EU-asioissa 
* Säädösehdotusten vaikutusten arviointiohjeet 
* VN:n määräys asioiden käsittelystä VN:n raha-asiain- 
  valiokunnassa 
* Kuuleminen säädösvalmistelussa 
* Ohjeita lausunnon valmistelijalle 
* Säädösvalmistelun tietotukipalvelu ja 
  Tietotuen tarvekartoitusmalli 
* Eduskunnan kirjaston ohje perustuslakivaliokunnan 
  tulkintojen löytämiseksi tietystä perustuslain säännök- 
  sestä 
* Valtioneuvoston esittelijän opas  
* Kielisäännökset säädösvalmistelussa 
* Svenskt lagspråk i Finland 
* Hallituksen esitysten kääntämistä koskevia ohjeita 
* Säädösten kääntäminen vieraille kielille  
* PTJ-käyttäjäohjeet 
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Lainvalmisteluprosessin 
toimijat ja tehtävänkuvaus VN:n yhteinen koulutus VN:n yhteinen ohjeistus 
 

VALMISTELUTIIMI 
 
 

Muut valmistelijat ja asiantuntijat 
Vastaavat valmistelutiimin jäseninä lähiesimiehen tai vas-
tuuvalmistelijan määrittämistä tehtävistä lainvalmistelu-
hankkeessa. 
 

 

* Säädösvalmistelukurssi (HAUS) 
* Säädösvalmistelun täydennyskoulutus ja muu koulutus 
  (HAUS) 
* Valtioneuvoston esittelijän koulutus (HAUS ja VNK) 
* Kertaluonteinen koulutus (mm. vaikutusarviointi- ja kuu- 
  lemiskoulutus, Ahvenanmaan asema säädösvalmistelus-
  sa ja EU-asioiden valmistelussa) (OM) 

 

* Senaattorin säädösvalmistelu -osio 
* Hallituksen esitysten laatimisohjeet 
* Lainlaatijan opas ja Osa 2. Lakitekniikka 
* Lainlaatijan EU-opas 
* Lainlaatijan perustuslakiopas 
* Eduskunnan ja valtioneuvoston yhteistoiminta Euroopan 
  unionin asioiden kansallisessa valmistelussa  
* Kansainvälisten sopimusten ja EU-sopimusten valmiste- 
  lua ja voimaansaattamista koskevat ohjeet 
* Ohjeet Ahvenanmaan asemasta säädösvalmistelussa ja 
  EU-asioissa 
* Säädösehdotusten vaikutusten arviointiohjeet 
* VN:n määräys asioiden käsittelystä VN:n raha-asiain- 
  valiokunnassa 
* Kuuleminen säädösvalmistelussa 
* Ohjeita lausunnon valmistelijalle 
* Säädösvalmistelun tietotukipalvelu ja 
  Tietotuen tarvekartoitusmalli 
* Eduskunnan kirjaston ohje perustuslakivaliokunnan tul- 
  kintojen löytämiseksi tietystä perustuslain säännöksestä 
* Valtioneuvoston esittelijän opas  
* Kielisäännökset säädösvalmistelussa 
* Svenskt lagspråk i Finland 
* Hallituksen esitysten kääntämistä koskevia ohjeita 
* Säädösten kääntäminen vieraille kielille  
* PTJ-käyttäjäohjeet 

 

Säädösvalmisteluavustaja  
Avustaa valmistelutiimin jäsenenä lainvalmistelun teknis-
luonteisissa tehtävissä sekä hankehallinnassa. 

 

* PTJ-koulutukset/Säädöspohja perus- ja jatkokurssi (VNK)  
* Säädösvalmistelun avustavan henkilöstön peruskurssi ja
  täydennyskurssi (HAUS), Valtioneuvoston esittelijöiden 
  avustajakurssi (HAUS ja VNK) 

 

* PTJ-käyttäjän oppaat  
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Kokous 6/12 
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esittely  

KEHIKOSSA  
8/2012 

Kokoukset  
10‐11/2012  
‐koulutusohjelman  
sisällön ja rakenteen 
suunnittelu HAUS:n 
kanssa. 

Kokous 
9/2012 
‐strategiset 
tavoitteet 
osaamisen 
kehittämiselle 

Päätös‐
seminaari  
6.2. 
 
 

Neuvottelut nykyisen 
koulutuksen integroi‐
misesta uuteen  
koulutusohjelmaan 
OM:n, VNK:n ja UM:n 
kanssa 09‐11/12 
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2 

         09/2012 10/2012 11/2012 12/2012

Projektiryhmän 
ehdotukset   
KEHIKOSSA  
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säädöspolitiikan 
yhteistyö‐ 
ryhmässä 11.12. 

Muu työskente‐
ly ja käsittely 
eri foorumeilla 

 
Hanketyö  
projektiryhmässä               

 
02/2013 

Päätöskokous  
12/ 2012 
‐ loppuraportin 
viimeistely 

Kokous 5/12 
‐osaamiskartan 
tarkentaminen 
ja arviointi‐

kyselyn toteut‐
tamisen suunnit‐

telu 

  

Osaamisen arvi‐
ointikyselyn to‐
teuttaminen 
(Educa‐
Instituutti) 5/12 

Osaamiskartan työstäminen yhteistyössä 
Educa‐Instituutin kanssa  

02‐06/12 

Kokoukset  
02‐04/12 

‐ Lainvalmistelun 
osaamiskartan jäsen‐
täminen ja työstämi‐

nen 

Osaamisen 
työpaja 
Sitrassa 
12/2012 

Osaamisen kehittämisen menetelmien työstäminen yhteistyössä 
VM:n ja HAUS:n kanssa 06‐11/2012 

Tapaamisia 
ministeriöiden 
kehittämis‐ ja 
koulutusyhdys‐
henkilöiden 

kanssa  
 

LIITE 2 
 
Lainvalmisteluosaamisen kehittämisen aikajana 
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JOHDANTO 
 

Lainvalmisteluprosessin osaamiskartta on työkalu, jolla määritellään valtioneuvostossa 
lainvalmisteluprosessiin osallistuvien virkamiesten yhteinen osaaminen.1 Osaamisen 
määrittelyssä on keskitytty lainvalmisteluhankkeissa työskentelevien asiantuntijoiden ja 
avustavan henkilöstön sekä lainvalmistelutyöstä vastaavan virkamiesjohdon osaamisen 
määrittelyyn.2 
 
Osaamiskartassa ei ole otettu kantaa siihen, kuka lainvalmisteluprosessin tehtävät 
tosiasiallisesti suorittaa ja kuka niistä vastaa. Tässä suhteessa käytännöt 
valtioneuvostossa vaihtelevat. Kyseessä on siten lainvalmisteluprosessissa tarvittavan, 
eri henkilöstöryhmien ja eri koulutustaustoihin liittyvän yhteisen osaamisen 
määrittelystä. Yhdeltä virkamieheltä ei edellytetä kaikkea osaamiskartassa määriteltyä 
osaamista, vaan virkamiehen osaamista arvioinnin ja kehittämisen lähtökohtana ovat 
hänen tehtävänsä lainvalmisteluprosessissa.  
 
Lainvalmisteluprosessin osaamiskartan lisäksi virkamiesten osaamisen arvioinnissa 
voidaan hyödyntää valtion yhteistä osaamisen määrittelyä.3  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
1 Osaamiskartassa käytetään käsitettä lainvalmisteluprosessi, mutta sitä voidaan käyttää soveltuvin osin 
myös muussa säädösvalmistelussa.  
2 Osaamiskartassa ei ole määritelty lainvalmisteluprosessiin kuuluvissa muissa tehtävissä tarvittavaa 
osaamista, esimerkiksi kääntämistä ja laintarkastusta. 
3 Valtion yhteiset osaamiset. Valtiokonttorin verkkosivut. 
http://www.valtiokonttori.fi/Public/default.aspx?contentid=41609&nodeid=15836 
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OSAAMISKARTTA OSAAMISEN ARVIOINNIN JA KEHITTÄMISEN 
PERUSTANA 
  
Osaamista voidaan kuvata Spencerin & Spencerin (1993) ajatuksiin pohjautuvalla 
jäävuorimallilla (kuvio 1). Siinä osaaminen on jaettu toisille näkymättömään ja 
näkyvään osaan, jotka tulevat ilmi ihmisten toiminnassa.  

 

 
 
Kuvio 1. Jäävuorimalli osaamisesta (mukaillen Hätöstä 2011). 

 
Työhön liittyvä osaaminen ilmenee siis toimintana käytännön työtehtävien 
hoitamisessa. Toiminta tapahtuu aina tietyssä ympäristössä ja tietyissä tehtävissä. Siksi 
osaamiskuvaukset ovat aina räätälöityjä ja tehtävä- tai organisaatiosidonnaisia. 
Lainvalmisteluprosessin osaamiskartta koskee valtioneuvostossa tehtävää 
lainvalmistelutyötä ja sen johtamista.  
 
Osaamiskarttaa käytetään seuraaviin: 

• lainvalmistelutyön osaamisen kehittämistarpeiden arviointiin valtioneuvostossa 
• lainvalmisteluprosessin tehtävissä toimivien virkamiesten osaamisen 

kehittämiseen, esimerkiksi koulutuksen suunnitteluun valtioneuvostossa 
• virkamiesten osaamisen määrittelyyn ja arviointiin, kehittämissuunnitelmien 

laadintaan ja osaamisen kehittämiseen eri organisaatiotasoilla  
• virkamiesten perehdyttämiseen 
• lainvalmistelun toimintatapojen yhtenäistämiseen valtioneuvostossa.  
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Osaamisen arviointi 
 
Lainvalmisteluprosessin osaamista arvioidaan osaamisalueittain. Keskeiset 
osaamisalueet ovat oikeudellinen ja sisältöosaaminen, lainvalmisteluprosessin hallinta, 
viestintä- ja yhteistyöosaaminen, lainvalmistelutyön tekninen osaaminen sekä 
lainvalmistelun johtaminen. Osaamisen määrittelyssä edellytetään, että virkamies osaa 
hyödyntää säädösvalmistelusta annettua ohjeistusta. 4 Ohjeistuksen hallintaa ei mainita 
osaamisalueiden kuvauksissa.  
 
Osaamisalueiden kuvauksiin on sisällytetty osaamisen arvioinnin kriteerit, osaamistasot. 
Ne konkretisoivat osaamisalueiden sisältöjä ja toimivat osaamisen arvioinnin mittareina. 
Osaamistasot ovat perusosaaminen, hyvä osaaminen ja huippuosaaminen. Hyvä 
osaaminen sisältää myös perusosaamisen, ja vastaavasti huippuosaaminen sisältää 
perusosaamisen ja hyvän osaamisen. 
 
Osaamistasojen perusteet ovat seuraavat: 
Perusosaaja 

- osaa toimia osaamisalueella sovittujen ohjeiden mukaan 
- hallitsee osaamisalueen perusteet 
- omaa yksittäisiä tietoja ja taitoja osaamisalueelta. 

 
Hyvä osaaja 

- osaa toimia osaamisalueen tehtävissä itsenäisesti 
- omaa osaamisalueesta hyvän ja jäsentyneen tietoperustan ja osaa soveltaa sitä 
    joustavasti työssään 
- osaa kehittää toimintaansa osaamisalueella. 

 
Huippuosaaja 

- osaa toimia osaamisalueen asioissa luovasti ja joustavasti 
- osaa kehittää osaamisalueen asioita ja löytää uusia ratkaisu- ja toimintamalleja 

laajasti 
- on osaamisalueen erityisasiantuntija 
- osaa jakaa kokemustaan muiden käytettäväksi. 

 
Osaamiskartan käytössä tavoitteena on, että valtioneuvoston lainvalmistelutyössä on 
käytettävissä eri virkamiehillä oleva osaamisten yhdistelmä. Yhdellä virkamiehellä ei 
tarvitse olla kaikkien osaamisalueen osaamista, eikä hänen tarvitse olla huippuosaaja 
kaikilla osaamisalueilla. Erilaisten osaamisalueiden ja -tasojen yhdistelmistä muodostuu 
kullekin virkamiehelle ja organisaatiolle osaaminen, jota tarpeen mukaan voidaan 
kehittää kokonaisuutena tai joidenkin osaamisalueiden osalta. 
                                            
4 Keskeisiä ohjeita ovat mm. Lainlaatijan opas, Lainlaatijan perustuslakiopas, Lainlaatijan EU-opas, 
Valtiosopimusopas, Ohjeet säädösehdotusten vaikutusten arvioinnista, Säädösvalmistelun 
kuulemisohjeet, Hallituksen esitysten laatimisohjeet, Valtioneuvoston esittelijän opas, PTJ-oppaat ja 
Svenskt lagspråk i Finland (SLAF).  
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LAINVALMISTELUN OSAAMISALUEET 

1. Oikeudellinen osaaminen 
 

Oikeudellinen osaaminen sisältää lakitekstin ja sen perustelujen kirjoittamisen sekä 
valmisteltavan lain sijoittamisen osaksi oikeusjärjestyksen kokonaisuutta.  
 
1.1 Oikeusjärjestyksen hallinta 
 

Perusosaaja - tuntee kansallisten ja EU-säädösten hierarkian ja sen, miten 
säädöksiä käytetään 
- tunnistaa perustuslain sekä perus- ja ihmisoikeuskysymysten 
merkityksen 
- tuntee kansalliset ja EU:n oikeusperiaatteet 
- tunnistaa vastuualuettaan sivuavat oikeudenalat 
- tuntee EU-säädösten ja kansainvälisten sopimusten 
täytäntöönpanon periaatteet. 
 

Hyvä osaaja - osaa valita oikean säädöstason 
- tuntee vastuualueensa liittymäkohdat yleislainsäädäntöön  
- löytää perustellut ratkaisut perustuslakikysymyksiin  
- tuntee hyvin EU-säädösten ja kansainvälisten sopimusten 
vaikutuksen kansalliseen oikeuteen. 
 

Huippuosaaja - ymmärtää kansallisen ja ylikansallisen oikeuden laajoina 
vaikutussuhteina 
- hallitsee syvällisesti vastuualueensa perustuslaki- ja 
ihmisoikeuskysymykset sekä EU-oikeudelliset ja kansainvälisiin 
sopimuksiin liittyvät kysymykset. 
 

 
1.2 Lakitekniikan osaaminen 
 

Perusosaaja - osaa kokeneemman virkamiehen tuella laatia säädösehdotuksia ja 
hallituksen esityksiä 
- osaa kirjoittaa lakitekstiä.  
 

Hyvä osaaja - osaa itsenäisesti laatia ehdotuksia rakenteeltaan loogisiksi ja 
oikeudellisesti toimiviksi säädöksiksi 
- osaa kirjoittaa selkeää ja ymmärrettävää lakitekstiä. 
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Huippuosaaja - osaa luoda ja arvioida vaihtoehtoisia sääntelykeinoja sekä ratkaista 
vaativia lakiteknisiä ongelmia 
- osaa laatia selkeitä säädösehdotuksia oikeudellisesti 
monimutkaisissa asioissa 
- osaa arvioida ja uudistaa lainsäädäntöä säädöshuollon 
näkökulmasta (mm. sisällön ajanmukaisuus, säädösten rakenteiden 
selkeys). 
 

2. Sisältöosaaminen 
 
Sisältöosaaminen kattaa valmisteltavan lain yhteiskunnalliset tavoitteet ja sääntelyn 
kohteen tuntemuksen sekä vaikutusten ennakollisen arvioinnin. 

2.1 Sisällön hallinta 
 

Perusosaaja 
 
 
 
 
 
 

- tuntee hallinnonalan yhteiskunnalliset tavoitteet ja linjaukset 
- tuntee yleisesti vastuualueensa toimintaympäristön ja käytännön 
toimintaa sekä osaa hankkia lisätietoa 
- tuntee vastuualueensa kansallisen ja EU-lainsäädännön sekä 
tunnistaa EU-säädösehdotusten yhteydet kansalliseen lainsäädäntöön 
- osaa soveltaa sisältöosaamistaan käytäntöön 
säädösvalmistelutyössä.  
 

 Hyvä osaaja - tuntee yksityiskohtaisesti vastuualueensa toimintaympäristön ja 
käytännön toiminnan 
- tuntee yksityiskohtaisesti kansallisen ja EU-lainsäädännön 
soveltamiskäytännön vastuualueellaan ja sitä sivuavilla aloilla 
- tuntee vastuualueensa kansainvälisen sääntelyn. 
 

Huippuosaaja - hallitsee syvällisesti ja kattavasti vastuualueensa toimintaympäristön 
ja käytännön toiminnan 
- hallitsee erittäin hyvin vastuualueensa kansallisen ja EU-
lainsäädännön, kansainvälisen sääntelyn ja niiden 
soveltamiskäytännön ja tulkinnan 
- osaa analysoida laajasti yhteiskunnallista kehitystä ja pystyy 
toimimaan aloitteellisesti strategisessa lainvalmistelussa sekä sen 
suunnittelussa. 
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2.2 Vaikutusten arviointi 
 

Perusosaaja - osaa tunnistaa valmisteltavaan säädökseen liittyviä vaikutusalueita 
ja arvioida vaikutuksia päätyypeittäin 
- osaa käyttää vaikutusten arviointiin liittyviä keskeisiä 
tiedontuottajia ja lähteitä  
- osaa tunnistaa EU-säädösehdotusten kansallisia vaikutuksia. 
 

Hyvä osaaja - osaa käyttää monipuolisesti tiedon tuottajia ja lähteitä sekä 
analysoida tietoa 
- osaa esittää vaihtoehtoisia ratkaisuja ja arvioida, miten niiden 
vaikutukset eroavat toisistaan 
- osaa arvioida erilaisia vaikutuksia 
- osaa suunnitella lain täytäntöönpanon ja vaikutusten jälkikäteisen 
seurannan 
- osaa arvioida EU-säädösehdotusten kansallisia vaikutuksia. 
 

Huippuosaaja - osaa arvioida eri vaikutusten keskinäisiä suhteita ja painoarvoa 
- osaa ennakoida riskejä ja välillisiä vaikutuksia 
- osaa tuottaa vaikutusten arviointiin uusia näkökulmia. 
 

3. Lainvalmisteluprosessin hallinta 
 
Lainvalmisteluprosessin hallinta sisältää lainvalmisteluprosessin kokonaisuuden ja sen 
eri vaiheiden suunnittelun ja toteuttamisen. 

3.1 Lainvalmistelun hankeosaaminen 

Lainvalmistelun hankeosaaminen sisältää yksittäisessä lainvalmisteluhankkeessa 
työskentelyn ja tulosten aikaansaamisen osaamisen. 
 

Perusosaaja 
 
 

- ymmärtää roolinsa lainvalmisteluhankkeessa ja osaa suorittaa 
tehtävänsä asetetussa aikataulussa yhteistyössä muiden kanssa 
- osaa hahmottaa lainvalmisteluhankkeen vaiheisiin kuluvaa aikaa ja 
sopeuttaa oman työnsä siihen. 
 

Hyvä osaaja - osaa asettaa lainvalmisteluhankkeelle tavoitteet ja suunnitella sen 
vaiheisiin kuluvaa aikaa 
- osaa sovittaa yhteen eri toimijoiden työtä lainvalmisteluhankkeessa 
- osaa arvioida lainvalmisteluhankkeen onnistumiseen liittyviä 
riskejä ja ratkaista hankkeen aikana ilmeneviä ongelmia 
- osaa arvioida lainvalmisteluhankkeen edistymistä ja tavoitteiden 
saavuttamista. 
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Huippuosaaja - osaa ohjata kompromissien ja ratkaisujen tekemistä hankkeen eri 
vaiheissa 
- omaa hyvän pelisilmän: osaa toimia tilanteen vaatimalla tavalla  
- osaa johtaa suunnitelmallisesti ja tuloksellisesti vaativia 
lainsäädäntöhankkeita, myös kansainvälisiä projekteja. 
 

 
3.2 Esivalmistelu 

Esivalmistelun osaaminen sisältää lainvalmisteluhankkeen käynnistämistä 
valmistelevien toimenpiteiden (esim. nykytilan ja kehittämistarpeiden arviointi, 
ongelman määrittely ja hankkeen asettamisen suunnittelu) osaamisen.  
 

Perusosaaja - osaa käyttää keskeisiä tiedon lähteitä  
- osaa koota selvityksiä nykytilasta ja muutoksen tarpeista 
- tuntee EU-säädösvalmisteluprosessin ja sen yhteydet kansalliseen 
lainvalmisteluun. 
 

Hyvä osaaja - osaa arvioida sääntelyä korvaavia ja täydentäviä ohjauskeinoja 
- osaa tunnistaa tiedon tarpeet, etsiä uusia tiedon lähteitä ja arvioida 
tiedon luotettavuutta 
- osaa laatia analyyseja laajoista asiakokonaisuuksista  
- osaa valmistella päätöksen lainvalmisteluhankkeen 
käynnistämisestä 
- osaa seurata ennakoivasti EU-säädösvalmisteluprosessia. 
 

Huippuosaaja - osaa ohjata tiedon hankintaa ja taustaselvitysten laatimista 
- osaa määritellä lainvalmisteluhankkeen ongelmakysymykset, 
tehtävärajaukset ja tavoitteet  
- osaa esittää ratkaisuvaihtoehtoja ja tunnistaa niiden vaikutuksia  
- osaa toimia aktiivisesti ja ennakoivasti EU-säädösvalmistelussa ja 
vastata kansallisen täytäntöönpanon oikeasta ajoituksesta. 
 

 

3.3 Perus- ja jatkovalmistelun osaaminen 
 
Osaamisalue sisältää perusvalmistelussa ja kirjallisen lausuntokierroksen jälkeisessä 
jatkovalmistelussa tarvittavan osaamisen.  
 

Perusosaaja - osaa koota ja jäsentää lainvalmisteluhankkeessa kerättyä tietoa ja 
käytyä keskustelua 
- osaa ohjattuna kirjoittaa työryhmän muistion ja hallituksen 
esityksen 
- osaa laatia lausuntopalautteiden perusteella tehtävät muutokset 
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- osaa tiedottaa eduskunnan virkamiehille lainvalmisteluhankkeen 
etenemisestä 
- tuntee poliittisen ja virkamiesjohdon käsittelyn vaiheet, joissa 
ehdotuksen sisällöstä linjataan.  
 

Hyvä osaaja - osaa esittää ehdotuksia sisältökysymysten ratkaisemiseksi 
- osaa itsenäisesti laatia työryhmän muistion ja hallituksen esityksen 
- osaa ennakoida ja edesauttaa kääntämisprosessia 
- osaa arvioida laintarkastuksessa tehdyt ehdotukset ja päättää 
tehtävistä muutoksista 
- osaa toimia asiantuntijana poliittisen ja virkamiesjohdon 
käsittelyvaiheissa. 
 

Huippuosaaja - osaa ohjata ja linjata sisältökysymysten ratkaisemista 
- osaa ohjata työryhmän muistion ja hallituksen esityksen valmistelua 
- osaa arvioida ja ehdottaa oikea-aikaisesti konkreettisia muutoksia 
päätöksentekoa ja prosessin jatkolinjauksia varten. 
 

 
3.4 Kuuleminen ja lausuntomenettely 
 
Sisältää esivalmistelun ja perusvalmistelun aikaisessa sidosryhmien kuulemisen ja 
osallistamisen sekä perusvalmistelun jälkeisen kirjallisen lausuntokierroksen 
toteuttamisessa tarvittavan osaamisen. 
 

Perusosaaja - tuntee kuulemisen eri menetelmät   
- osaa hahmottaa keskeiset sidosryhmät ja niiden roolin 
- osaa toteuttaa lausuntokierroksen  
- osaa analysoida kuulemispalautteen ja laatia lausuntoyhteenvedon. 
 

Hyvä osaaja - osaa käyttää lausuntomenettelyä ja kuulemisen muita menetelmiä 
oikea-aikaisesti hankkeen eri vaiheissa  
- osaa kohdentaa lausunnonantajien huomion keskeisiin kysymyksiin.
 

Huippuosaaja - osaa käsitellä lausuntopalautetta sidosryhmien kanssa 
- osaa laatia toimenpide-ehdotukset lausuntopalautteen perusteella  
- osaa hyödyntää kuulemismenettelyä lainvalmisteluprosessin eri 
vaiheissa ja saa siitä lisäarvoa ja tehokkuushyötyä. 
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3.5 Päätöksentekomenettely 
 
Sisältää valtioneuvoston päätöksenteossa, eduskuntakäsittelyssä sekä lain 
vahvistamisessa tarvittavan ministeriön virkamiesten osaamisen. 
 

Perusosaaja - tuntee virkamiehen roolin ja esittelijän vastuun päätöksenteon eri 
vaiheissa 
- osaa toimia puolueettomuuden, riippumattomuuden ja 
tasapuolisuuden vaatimusten mukaisesti 
- tuntee valtioneuvoston päätöksentekomenettelyn ja sen keskeiset 
toimijat 
- ymmärtää valtioneuvoston esittelyasiakirjojen sisällön vaatimukset 
ja osaa laatia esittelylistan 
- tietää hallituksen esityksen käsittelyn vaiheet eduskunnassa ja 
oman roolinsa siinä 
- osaa laatia esittelijän muistion ja toimia asiantuntijana eduskunnan 
valiokunnassa yhdessä toisen virkamiehen kanssa. 
 

Hyvä osaaja - osaa selvittää päätöksentekomenettelyyn liittyvät mahdolliset 
ongelmakysymykset 
- osaa toimia itsenäisesti asiantuntijana eduskunnan valiokunnassa  
- osaa laatia ministeriön kannanotot eduskunnassa kuultujen 
asiantuntijoiden lausuntoihin 
- osaa laatia eduskunnan valiokunnan toimeksiannosta muutoksia 
lakitekstiin 
- osaa informoida omaa organisaatiotaan päätöksenteon 
etenemisestä.  
 

Huippuosaaja - osaa ennakoida hallituksen esityksen eduskuntakäsittelyssä esille 
nousevia kysymyksiä. 
 
 

4. Viestintä- ja yhteistyöosaaminen  

4.1 Kirjallinen viestintä  
 
Sisältää lainvalmisteluprosessissa tarvittavan erilaisen kirjallisen viestinnän osaamisen 
(ei kata säädöstekstin kirjoittamisessa tarvittavaa osaamista, ks. 1.2). 
 

Perusosaaja 
 

- osaa kirjoittaa lainvalmisteluasioista tarkoitukseensa sopivia 
tekstejä (esim. muistio, tiedote, esitys).  
 

Hyvä osaaja - osaa esittää asiat tiivistetysti ja johdonmukaisesti 
- osaa laatia kielellisesti ja ulkoasultaan moitteettomia asiakirjoja 
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- osaa kirjoittaa erilaisille kohderyhmille erilaisia viestintätilanteita 
ja -välineitä hyödyntäen.  
 

Huippuosaaja 
 

- osaa kirjoittaa erilaisia sisällöllisesti vaativia tekstejä (esim. 
virallinen puhe, koulutusmateriaali) erilaisia teknisiä 
viestintäratkaisuja hyödyntäen. 
 

 
4.2 Suullinen viestintä ja esiintyminen 

Sisältää lainvalmisteluprosessissa tarvittavan erilaisen suullisen viestinnän osaamisen. 
 

Perusosaaja 
 

- osaa ilmaista itseään selkeästi ja ymmärrettävästi 
- ymmärtää erilaisia viestinnän merkityksiä 
- ymmärtää tilannekohtaista kommunikointitarvetta. 
 

Hyvä osaaja  - osaa esiintyä erilaisissa tilaisuuksissa ja mukauttaa esiintymistään 
niiden mukaan  
- osaa esiintyä vakuuttavasti ja asiantuntevasti eri tilanteissa. 
 

Huippuosaaja 
 

- osaa esiintyä sujuvasti eri medioissa. 

 
4.3 Vuorovaikutus- ja sidosryhmäosaaminen 
 
Vuorovaikutus- ja sidosryhmäosaaminen sisältää sidosryhmien osallistamisen ja 
yhteistyön osaamisen lainvalmistelussa. 
 

Perusosaaja - tunnistaa vastuualueensa keskeiset kotimaiset toimijat ja niiden 
toiminnan ja roolin lainvalmistelun kannalta 
- osaa toimia roolissaan lainvalmisteluhankkeessa tasapuolisesti ja 
luottamusta herättäen 
- tuntee tiedottamisen tärkeimmät kanavat 
- osaa jakaa tietoaan ja kokemuksiaan muille. 
 
 

Hyvä osaaja - osaa toimia vuorovaikutuksessa oikea-aikaisesti poliittisten 
päätöksentekijöiden kanssa  
- osaa toimia aktiivisesti eri vuorovaikutustilanteissa (esim. 
sosiaalinen media) ja eri sidosryhmien kanssa ja osaa luoda uusia 
kontakteja vastuualueensa toimijoihin, kuten kansallisiin 
etujärjestöihin 
- osaa pitää itsenäisesti ja oikea-aikaisesti yhteyttä toimialansa 
kansainvälisiin sidosryhmiin.  
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Huippuosaaja - osaa toimia ennakoivasti ja tuloksellisesti eri 
vuorovaikutustilanteissa ja eri sidosryhmien kanssa 
- osaa strategisesti vaikuttaa sidosryhmien toimintaan  
- osaa vaikuttaa kansallisissa ja kansainvälisissä toimielimissä 
syntyviin päätöksiin oikeassa vaiheessa. 
 

5. Lainvalmistelun tekninen osaaminen 
 
Lainvalmistelun tekninen osaaminen sisältää lainvalmisteluun liittyvää avustavaa 
osaamista, kuten tiedonhankinnan, asiakirjahallinnon, tietojärjestelmien käytön ja 
viestinnän teknisen toteutuksen osaamista. 
 

Perusosaaja - osaa hoitaa kokousjärjestelyt 
- tuntee asiakirjahallinnon, arkistoinnin ja verkkosivujen päivityksen 
perusteet 
- osaa hankkia tietoja ja asiakirjoja ohjeiden mukaisesti 
- osaa ohjattuna laatia asiakirjoja mallien mukaisesti 
- osaa käyttää valtioneuvoston sähköistä päätöksentekojärjestelmää 
PTJ:tä 
- tuntee säädöstekstin tekniset vaatimukset 
- osaa taittaa säädöstekstin esittelyä varten 
- tuntee säädösvalmisteluprosessin ja päätöksentekomenettelyn 
perusteet. 
 

Hyvä osaaja - osaa oikolukea ja verrata suomenkielisen ja ruotsinkielisen 
säädösluonnoksen 
- osaa itsenäisesti laatia lakiehdotusten rinnakkaistekstit 
- osaa itsenäisesti hoitaa säädöshankkeen asiakirjahallinnon, 
arkistoinnin ja verkkosivujen päivityksen 
- osaa täydentää ja muokata säädösluonnoksia sekä laatia 
johtolauseita esittelijän työparina 
- osaa laatia yhteenvedon kirjallisista lausunnoista. 
 

Huippuosaaja - osaa hankkia ja koota taustaselvityksiä, esim. tilastoja ja 
kansainvälisiä vertailuja 
- tuntee hyvin päätöksentekojärjestelmän ja 
säädösvalmisteluprosessin 
- löytää itsenäisesti ratkaisuja säädösten teknisen valmistelun 
ongelmiin prosessin eri vaiheissa. 
 



                                                                         
 

 
 

 

 13

6. Lainvalmistelun johtaminen 
 
Lainvalmistelun johtamisella tarkoitetaan lainvalmistelutyöhön kohdistuvia ohjaus- ja 
johtamistehtäviä organisaatiossa, jossa valmistellaan lainsäädäntöä. Lainvalmistelun 
johtaminen on osa muita johtamistehtäviä. Lainvalmistelun johtaminen ei ole suoraan 
sidoksissa organisaatiotasoon tai virkamiehen asemaan organisaatiossa. 
 

Perusosaaja 
 

- osaa tunnistaa strategiset lainvalmisteluhankkeet 
- osaa ohjata lainvalmisteluhankkeen suunnittelua, toteuttamista ja 
tavoitteen saavuttamista 
- osaa johtaa lainvalmistelutyön osaamista ja jakaa resurssit 
lainvalmisteluhankkeisiin 
- osaa arvioida lainvalmisteluhankkeiden etenemistä ja ryhtyä 
tarvittaviin toimenpiteisiin tavoitteiden saavuttamiseksi. 
 

Hyvä osaaja - osaa kytkeä lainvalmisteluhankkeet oman organisaation 
tavoitteisiin ja toiminnan suunnitteluun ja resursseihin 
- osaa sovittaa lainvalmisteluhankkeet organisaation muihin 
hankkeisiin ja prosesseihin 
- osaa ohjata organisaatioiden välistä yhteistyötä lainvalmistelussa. 
 

Huippuosaaja 
 

- osaa valmistella lainvalmistelutyötä koskevia strategisia linjauksia 
ja ennakoida resurssien tarvetta 
- osaa ohjata lainvalmisteluprosessin ja sen tuloksellisuuden 
kehittämistä vastuualueellaan. 
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