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Oikeusministeriölle ja valtioneuvoston kanslialle 

 

Oikeusministeriö ja valtioneuvoston kanslia asettivat ajalle 15.11.2011–31.3.2015 

ministeriöiden edustajista koostuvan säädöspolitiikan yhteistyöryhmän toimimaan 

yhteistyöelimenä hallituksen säädöspolitiikan toimeenpanossa ja seurannassa.  

 

Säädöspolitiikan yhteistyöryhmän toimeksiantonsa mukaisena tehtävänä on ollut 

seurata lainsäädäntösuunnitelman ja säädöspolitiikan toimeenpanoa sekä lain-

valmistelun voimavaroja. Lisäksi työryhmän tuli ottaa käyttöön Sujuvampaan lain-

valmisteluun hankkeen viitoittamat hyvän lainvalmisteluprosessin menettelytavat, 

edistää avointa vuorovaikutusta sekä vaihtoehtojen ja vaikutusten arviointia sää-

dösvalmistelussa, raportoida yhtenäisesti säädöspolitiikan toimeenpanosta osana 

hallitusohjelman seurantaa yhteistyössä valtioneuvoston kanslian yhdyshenkilö-

verkoston kanssa sekä edistää valtioneuvoston säädösvalmistelun kehittämis-

hankkeiden ja toimenpiteiden täytäntöönpanoa. 

 

Työryhmän loppuraportissa on tiivistetysti kerrottu työryhmän työstä ja sen käsit-

telemistä paremman sääntelyn asiakokonaisuuksista sekä suosituksista jatkotoi-

menpiteiksi. 
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1 TYÖRYHMÄN ASETTAMINEN JA TEHTÄVÄT 

 

1.1 Työryhmän tausta ja tehtävät 

 

Valtioneuvoston kanslia ja oikeusministeriö asettivat 14.11.2011 säädöspolitiikan 
yhteistyöryhmän. Työryhmän taustalla on pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen oh-
jelma, jossa hallituksen säädöspoliittisiksi tavoitteiksi linjattiin Sujuvampaan lainval-
misteluun –hankkeen viitoittamien menettelytapojen käyttöön otto, lainvalmistelun 
resurssien lisääminen ministeriöissä, säädöskielen kehittäminen ja avoimen vuoro-
vaikutuksen sekä sääntelyvaihtoehtojen ja vaikuttavuuden arvioinnin tehostaminen. 
Lisäksi hallitusohjelman mukaan on laadittu lainsäädäntösuunnitelma, jotka kuuluvat 
hallituksen strategisen toimeenpanosuunnitelman kärkihankkeisiin. Lainsäädäntö-
suunnitelman seuranta siirtyi kansliapäällikkökokouksen päätöksellä säädöspolitiikan 
yhteistyöryhmän tehtäväksi. 

Säädöspolitiikan yhteistyöryhmä asetettiin 15.11.2011–31.3.2015 väliseksi ajaksi 
tukemaan ja edistämään sekä seuraamaan erityisesti hallituksen säädöspoliittisten 
tavoitteiden yhtenäistä toteuttamista valtioneuvoston kaikessa lainvalmistelussa. 
Lisäksi työryhmän oli tarkoitus toimia tiedonkulun kanavana oikeusministeriön ja val-
tioneuvoston kanslian sekä ministeriöiden välillä sekä ministeriöiden kesken hallitus-
ohjelman toimeenpanon säädöspolitiikkaan liittyvissä asioissa. Työryhmän tehtäviksi 
määriteltiin tehtävänsä suorittamiseksi käsitellä seuraavia asioita ja tarvittaessa val-
mistella niistä ehdotuksia: 

- lainsäädäntösuunnitelman ja muun säädöspolitiikan toimeenpanon seuranta 
ja linjaukset; 

- säädösvalmistelun voimavarojen kehitys sekä säädösvalmistelun organisointi 
ja kehittäminen ministeriöissä;  

- Sujuvampaan lainvalmisteluun –hankkeen viitoittaman hyvän lainvalmistelu-
prosessin menettelytapojen käyttöönotto; 

- avoin vuorovaikutus sekä vaihtoehtojen ja vaikutusten arviointi säädösvalmis-
telussa; 

- ministeriöiden yhtenäinen raportointi säädöspolitiikan toimeenpanossa osana 
hallitusohjelman seurantaa yhteistyössä valtioneuvoston kanslian asettaman 
yhdyshenkilöverkoston kanssa;  

- valtioneuvoston säädösvalmistelun kehittämishankkeet ja -toimenpiteet sekä 
niiden täytäntöönpanon edistäminen; sekä 

- raportoida toiminnastaan. 
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1.2 Työn organisointi 

 

Oikeusministeriö ja valtioneuvoston kanslia pyysivät 27.10.2011 päivätyllä kirjeellä 
ministeriöitä nimeämään työryhmän jäsenen. Ehdokkaiksi toivottiin henkilöitä, joiden 
tehtävänä on avustaa kansliapäällikköä säädösvalmistelun koordinoimisessa ja vas-
tata säädösvalmistelun kehittämisen käytännön toimenpiteistä.  

Työryhmän puheenjohtajan on toiminut neuvotteleva virkamies Maija Salo oikeusmi-
nisteriöstä (1.10.2013 alkaen ohjelmaneuvos Sirpa Kekkonen valtioneuvoston kans-
liasta). Työryhmän varapuheenjohtajaksi nimettiin ohjelmaneuvos Sirpa Kekkonen 
valtioneuvoston kansliasta ja jäseniksi hallitusneuvos Kari Peltonen valtioneuvoston 
kansliasta, lainsäädäntöneuvos Kaija Suvanto ulkoasiainministeriöstä, hallitusneuvos 
Päivi Pekkarinen sisäasiainministeriöstä, hallitusneuvos Timo Turkki puolustusminis-
teriöstä, hallitusneuvos Merja Sandell valtiovarainministeriöstä, lainsäädäntöneuvos 
Salla Kalsi opetus- ja kulttuuriministeriöstä (myöhemmin hallitusneuvos Marja-Riitta 
Pönkä ja hänen jälkeensä hallitusneuvos Eerikki Nurmi), hallitussihteeri Pekka 
Kemppainen maa- ja metsätalousministeriöstä (myöhemmin lainsäädäntöneuvos 
Susanna Paakkola), lainsäädäntöneuvos Asta Virtaniemi liikenne- ja viestintäminis-
teriöstä (myöhemmin hallitusneuvos Kaisa Leena Välipirtti), lainsäädäntöjohtaja Pasi 
Järvinen työ- ja elinkeinoministeriöstä (24.5.2012–4.4.2013 hallitusneuvos Johanna 
Lähde), hallitusneuvos Päivi Salo sosiaali- ja terveysministeriöstä sekä lainsäädäntö-
johtaja Riitta Rönn ympäristöministeriöstä. 

Työryhmän sihteerinä on toiminut 15.11.2011–31.4.2014 tutkija (myöhemmin eri-
koissuunnittelija) Hanna-Leena Iso-Ketola ja 1.4.2014–31.3.2015 suunnittelija Outi 
Slant, molemmat oikeusministeriöstä. 

Työryhmä on kokoontunut 25 kertaa.  
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2 TYÖRYHMÄN TEHTÄVIEN TOTEUTUS 
 

Hallituksen lainsäädäntösuun-
nitelman seuranta ja linjaukset 

 

Työryhmä on työnsä aikana seurannut hallituksen säädöspoliittisia 
linjauksia ja lainsäädäntösuunnitelman hankkeita. Kokouksissa 
käsiteltiin lisäksi lainsäädäntösuunnitelman tarvetta seuraavalla 
hallituskaudella ja sen suhdetta ministeriöiden sisäisiin lainsäädän-
tösuunnitelmiin. 
 

Valtiontalouden tarkastusviraston lainsäädäntösuunnitelmia kos-
kevan tarkastuksen pohjalta työryhmä järjesti keskustelutilaisuu-
den, jossa keskusteltiin lainsäädäntösuunnitelman tulevaisuudes-
ta. Keskustelutilaisuudessa oli edustajia valtioneuvoston kanslias-
ta, oikeusministeriöstä, valtiontalouden tarkastusvirastosta, edus-
kunnasta ja oikeuspoliittisesta tutkimuslaitoksesta. 
 

Lainsäädäntösuunnitelmaan liittyen työryhmässä on ollut esillä 
myös vaikutusarvioinnin asiantuntijayksikön perustaminen. Työ-
ryhmä vieraili vuonna 2013 Ruotsin Regelrådetissa ja tutustui 
yksikön toimintaan. Samalla matkalla tutustuttiin Socialdeparte-
mentiin, jonka virkamiesten kanssa keskusteltiin Ruotsin hallinnon 
johtamisesta ja säädöspolitiikasta. 
 

 

Säädösvalmistelun voimavaro-
jen kehitys ja säädösvalmiste-
lun organisointi ja kehittämi-
nen ministeriöissä 

- 

Työryhmä on seurannut säädösvalmistelun resursseja vuosina 
2012 ja 2014. Resurssien seuranta tehtiin kyselyillä ministeriöille 
työryhmän jäsenten kautta. Kyselyssä huomioitiin käytettävissä 
olevat henkilötyövuodet ja henkilöstön määrä kansallisessa ja EU-
valmistelussa. Lisäksi arvioitiin ajan, työvoiman ja osaamisen riit-
tävyyttä. Resurssien kehitys vaihtelee ministeriöittäin. Muun muas-
sa koulutuksia kehittämällä on pyritty parantamaan osaamista 
ministeriöissä. 
 

Työryhmä on kartoittanut ministeriöiden sisäiset säädösvalmistelu-
verkostot ja käynyt läpi ministeriöiden hankesuunnittelumallit. Li-
säksi työryhmässä on ollut esillä MMM:n ja YM:n ministeriökohtai-
nen kehittämistyö. 
 

 

Sujuvampaan lainvalmisteluun 
-hankkeen viitoittamien hyvän 
lainvalmistelutapojen käyttöön-
otto 

 

Työryhmä on käsitellyt työnsä aikana useasti Sujuvampaa lainval-
mistelua -hankkeen edistymistä ja kommentoinut sen työtä. 
 

Sujuvampaan lainvalmisteluun -hankkeessa valmisteltiin lainval-
mistelun prosessiopas jonka valmistelua yhteistyöryhmä seurasi. 
Prosessiopasta hyödynnetään ministeriöissä lainvalmistelun apu-
välineenä. Kansliapäällikkökokous on keväällä 2013 sopinut, että 
kaikki ministeriöt ottavat käyttöön yhteisen lainvalmisteluprosessin 
ja että ministeriöiden virkamiehiä koulutetaan lainvalmistelupro-
sessista. 
 

Lisäksi ryhmälle perustettiin erillinen alatyöryhmä lainvalmistelun 
osaamisen kehittämiseksi (LIITE 1 ja 2). Kehittämisryhmä uudisti 
ja kehitti edelleen lainvalmistelukoulutusta. Koulutus pilotoitiin 
vuonna 2013 ja sitä edelleen kehitettiin perus- ja jatkokurssimuo-
toiseksi vuonna 2014–2015. Ryhmä oli mukana kehittämässä 
valtioneuvoston mentorointiohjelmaan säädösvalmistelijoiden 
oman ryhmän ja osallistui myös korkeakouluharjoittelijoiden sää-
dösvalmistelun teemaryhmän ohjelman tekemiseen. 
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Avoin vuorovaikutus sekä vaih-
toehtojen ja vaikutusten arvi-
ointi säädösvalmistelussa 

 

Työryhmässä on käsitelty ja edistetty avointa vuorovaikutusta eri 
hankkeissa (avoin hallinto, otakantaa.fi, lausuntopalvelu.fi). Lisäksi 
kuulemisohjeen päivitystarpeesta ja uudistamisesta järjestettiin 
kysely sekä osallistuttiin lakisääteisten kuulemisvelvoitteiden selvit-
tämiseen. Kuulemisohjeen noudattamista on seurattu vuosina 
2010 ja 2012. Lausuntopalvelu.fi:tä on käsitelty lisäksi säädöspoli-
tiikan yhteistyöryhmän aamukahvitilaisuudessa. 
 

Työryhmä kiinnitti työnsä aikana paljon huomiota vaikutusten arvi-
ointiin. Vuosilta 2010, 2011 ja 2012 tehtiin oikeusministeriössä 
selvitykset säädöstuotannosta, johon työryhmältä kerättiin ministe-
riökohtaista tietoa. Lisäksi tehtiin selvitykset vaihtoehtojen doku-
mentoinnista hallituksen esityksissä sekä Oikeuspoliittisessa tut-
kimuslaitoksessa tehtiin kaksi selvitystä vaikutusten arvioinneissa 
hallituksen esityksissä vuosina 2009 ja 2012. Tuloksia käsiteltiin 
työryhmässä ja niistä järjestettiin myös aamukahvitilaisuudet. Li-
säksi työryhmässä on käsitelty vaikutusalakohtaista kehittämistyö-
tä mm. yritysvaikutusten, yhdenvertaisuusvaikutusten, kielellisten 
vaikutusten ja sukupuolivaikutusten osalta. Kokouksissa on käsitel-
ty myös sääntelyn kehittämistä koskevia valtiontalouden tarkastus-
viraston tarkastuksia. 
 

 

Valtioneuvoston säädösvalmis-
telun kehittämishankkeet ja 
-toimenpiteet sekä niiden täy-
täntöönpanon edistäminen 

 

Työryhmä on osallistunut lainkirjoittajan oppaan ja lainlaatijan EU-
oppaan valmisteluun sekä hallituksen esitysten laatimisohjeen 
uudistamistarpeen kartoitukseen. Myös Senaattorin säädösvalmis-
telua koskevaa uudistusta on käsitelty työryhmässä. Työryhmä 
osallistui valtioneuvoston hanketiedon esiselvitysvaiheeseen ja 
ideoi hanketiedon kehittämistarpeita ja uuden palvelun ominai-
suuksia. Lisäksi työryhmässä on ideoitu hallituksen esitysten luet-
teloiden luotettavuuden parantamista erilaisilla toimenpiteillä. 
 

Lisäksi työryhmässä on oltu mukana keskushallinnon uudistamis-
hankkeessa (KEHU-hanke) erityisesti lainsäädäntöohjauksen 
osalta sekä keskusteltu valtioneuvoston ohjausjärjestelmän kehit-
tämishankkeesta (OHRA-hanke). Työryhmä on seurannut myös 
Raketti-hanketta. 
 

 

Muut toimenpiteet 
 

Säädöspolitiikan yhteistyöryhmä on työskentelynsä aikana järjes-
tänyt ministeriöiden virkamiehille aamukahvitilaisuuksia ajankoh-
taisista aiheista. Tilaisuuksia on järjestetty noin kerran kuukaudes-
sa. 
 

Työryhmässä on ollut esillä myös muita säädösvalmistelua kosket-
tavia aiheita, kuten laillisuusvalvonta säädösvalmistelussa ja Pa-
remman sääntelyn kansainvälinen yhteistyö (EU ja OECD). Lisäksi 
työryhmässä on keskusteltu direktiivien täytäntöönpanoviivästyksiä 
koskevasta selvityksestä ja pohdittu keinoja viivästysten ehkäise-
miseksi. Myös eduskunnan ja valtioneuvoston virkamiesten yhteis-
työ ja sen kehittäminen on ollut esillä. 
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3 TYÖRYHMÄN NÄKEMYS JATKOTOIMENPITEISTÄ 

 

Työryhmä järjesti toimikautensa lopussa työpajan, jossa se arvioi omaa onnistumis-
taan asetettujen tavoitteiden toteuttajana ja lisäksi sitä, mihin asioihin jatkossa tulee 
kiinnittää huomiota ja mitä pitäisi kehittää. 

Työryhmä arvioi onnistuneensa erityisesti yhteistyökanavana, jonka kautta tietoa on 
pystytty jakamaan. Erilaisia oppaita ja ohjeita on otettu käyttöön ja niistä on saatu 
tietoa työryhmässä. Hallitusohjelman toteutumisen edistäminen on ollut monella ta-
paa mukana työryhmän toiminnassa ja erityisesti huomiota on kiinnitetty lainsäädän-
tösuunnitelman rooliin tulevaisuudessa. Nykyisen lainsäädäntösuunnitelman seuran-
ta työryhmässä on ollut haasteellista, eikä sen avulla ole pystytty saamaan sitä tietoa 
lainsäädäntösuunnitelman hankkeiden laadusta, joka seurannalla on ollut tarkoitus 
saada. Työryhmä on aktiivisesti pyrkinyt toteuttamaan hallitusohjelman sääntelypo-
liittisia kirjauksia ja onnistunut siinä hyvin mm. uudistamalla koulutusohjelmia lain-
valmistelun osaamisen kehittämisryhmän kautta. Prosessioppaan avulla lainvalmis-
teluprosessia on onnistuttu yhtenäistämään.  

Lainvalmistelun resurssien kartoittamisessa on myös onnistuttu, mutta haasteeksi 
koettiin toimenpiteet resurssien riittävyyden edistämiseksi. Yhdeksi keinoksi, jossa 
on jossain määrin onnistuttu, on henkilöstön osaamisen kehittäminen koulutuksen 
avulla. Varsinaiseen henkilöstöresurssin määrään ei ole koko valtioneuvoston tasolla 
pystytty vaikuttamaan yhdessä, mutta jonkin verran tähän on pystytty kiinnittämään 
huomiota ministeriöiden sisällä. Koulutusta on pidettävä edelleen yhtenä tärkeänä 
keinona resurssien tehostamisessa nykyisessä tilanteessa. Yleiseksi ongelmaksi 
havaittiin kiire, joka aiheuttaa lainvalmistelun laadun heikentymisen. Tällöin esimer-
kiksi vaihtoehtojen ja vaikutusten arviointi jää heikoksi. Jatkossa on syytä pohtia sitä, 
että resursseja pystyttäisiin kohdentamaan paremmin merkittäviin hankkeisiin myös 
ministeriöiden välillä useita ministeriöitä koskettavissa hankkeissa, eikä ainoastaan 
ministeriöiden sisällä. Seuraavan hallitusohjelman mahdolliset suuremmat politiikka-
kokonaisuudet voivat olla yksi keino kohdentaa ministeriöiden resursseja paremmin. 
Kansliapäälliköillä on merkittävä rooli tässä suhteessa ja kansliapäällikkökokouksen 
aseman vahvistamista tässä ja muissakin säädöspoliittisissa asioissa pidettiin merkit-
tävänä ja sitä tulisi vahvistaa nykyisestä. 

Työryhmä tunnisti erilaisia toimijoita, linjauksia ja käytännön toimenpiteitä säädöspo-
litiikan kentällä. Toimijat pystyttiin jaottelemaan linjaaviin, toimeenpaneviin ja arvioi-
viin toimijoihin. Alla olevassa kuviossa on eritelty eri toimijoita, joita säädöspolitiikan 
kentällä havaittiin. Lisäksi siitä käy ilmi, millaisia linjauksia ja toimeenpanotoimenpi-
teitä havaittiin. 
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- Vaikutusten arviointia tulee parantaa. Vaikutusarvioinnin asiantuntijayksikön 
perustaminen on tarpeellista, mutta valvonnan lisäksi on erittäin tärkeää, että 
valmistelijat saavat arvioinnin tueksi konkreettista tukea myös valmistelupro-
sessin alkuvaiheessa. 

- Lainvalmistelun osaamisen kehittäminen on jatkossakin tärkeää. Työryhmä 
kannattaa lainvalmistelun osaamisen kehittämisryhmän suosituksia lainval-
mistelun osaamisen kehittämisestä (liite 2). 

- Myös jatkossa on tarpeen pitää yllä keskusteluyhteyttä yhteistyöryhmän tai 
verkoston muodossa ministeriöiden välillä säädöspolitiikasta ja säädösvalmis-
telun kehittämiseksi. Ryhmää on pidetty hyödyllisenä erityisesti verkostoitu-
misen, tiedon jakamisen ja vaikutusmahdollisuuksien lisäämisen kannalta









 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Säädöspolitiikan yhteistyöryhmälle 

Oikeusministeriö asetti lainvalmistelun osaamisen kehittämisryhmän ajalle 
1.2.2013–31.3.2015 säädöspolitiikan yhteistyöryhmän alatyöryhmäksi toteutta-
maan yhteistyöryhmän tehtävää sujuvampaan lainvalmisteluun -hankkeen vii-
toittamien hyvän lainvalmisteluprosessin menettelytapojen käyttöönottoa ja val-
tioneuvoston säädösvalmistelun kehittämishankkeiden ja -toimenpiteiden täy-
täntöönpanon edistämistä. 

Lainvalmistelun osaamisen kehittämisryhmän tehtävänä on ollut osallistua lain-
valmistelun koulutusten suunnitteluun ja kehittämiseen säädösvalmistelijoille, 
säädösvalmistelussa avustaville ja lainvalmistelua johtaville. Lisäksi työryhmän 
tuli osallistua valtioneuvoston yhteisen mentorointiohjelman suunnitteluun ja to-
teuttamiseen lainvalmistelun osaamisen näkökulmasta. Työryhmän tuli työnsä 
jatkovaiheessa seurata koulutuksen ja muun osaamisen kehittämisen toteutu-
mista valtioneuvostossa ja ministeriöissä sekä käsitellä koulutuksista saatu pa-
laute ja tehdä niistä kehittämisehdotuksia. Kehittämisryhmän tuli esitellä käsitte-
lemänsä asiat säännöllisesti säädöspolitiikan yhteistyöryhmälle ja tarvittaessa 
myös ministeriöiden koulutuksesta ja kehittämisestä vastaavalle Kehikolle. 
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Lainvalmistelun osaamisen kehittämisryhmän raportti 

 

Tausta: 

Oikeusministeriö asetti 14.11.2011 lainvalmistelun osaamisen kehittämisryh-
män, joka toimii säädöspolitiikan yhteistyöryhmän alatyöryhmänä. Ryhmän toi-
mikausi oli 1.2.2013–30.9.2014. Työryhmän toimikautta jatkettiin 31.3.2015 
saakka. Kehittämisryhmän tehtäviksi määriteltiin lainvalmistelukoulutuksen ja 
muiden lainvalmistelun osaamisen kehittämisen menetelmien suunnittelun, 
koordinoinnin ja toteutuksen tukeminen valtioneuvostossa. Työn ensivaiheessa 
kehittämisryhmän tuli osallistua HAUS kehittämiskeskus Oy:n vuosina 
2013–2014 lainvalmistelun pilottihankkeina järjestämien asiantuntijoiden ja sää-
dösvalmisteluavustajien koulutusohjelman suunnitteluun, järjestää säädösval-
misteluavustajille täydentäviä koulutustilaisuuksia, osallistua lainvalmistelun joh-
tamista koskevan sisällön tuottamiseen virkamiesjohdon koulutusohjelmia var-
ten sekä osallistua valtioneuvoston yhteisen mentorointiohjelman suunnitteluun 
ja toteuttamiseen lainvalmistelun osaamisen näkökulmasta. Työn toisessa vai-
heessa kehittämisryhmän tuli seurata koulutusohjelmien ja muiden osaamisen 
kehittämisen menetelmien toteuttamista valtioneuvostossa ja ministeriöissä, kä-
sitellä lainvalmistelun osaamisen kehittämistoimista saatua palautetta ja kehit-
tämisehdotuksia sekä tehdä ehdotuksia pilotoitavien koulutusohjelmien ja mui-
den osaamisen kehittämistoimien jatkamisesta ja kehittämisestä.  

 

Jäsenet:  

Kehittämisryhmän puheenjohtajana toimi 30.9.2013 saakka neuvotteleva virka-
mies Maija Salo oikeusministeriöstä. 1.10.2014 lähtien kehittämisryhmän pu-
heenjohtajana toimi kehittämispäällikkö Marika Tammeaid valtiovarainministeri-
östä. Kehittämisryhmän jäseninä toimivat hallitussihteeri Arno Liukko valtioneu-
voston kansliasta, lainsäädäntöneuvos, yksikön johtaja Taina Riihinen oikeus-
ministeriöstä, hallitusneuvos Päivi Pekkarinen sisäministeriöstä, säädösvalmis-
teluavustaja Paula Honkanen sisäministeriöstä, hallitusneuvos Merja Leinonen 
opetus- ja kulttuuriministeriöstä, lainsäädäntöneuvos Susanna Paakkola maa- 
ja metsätalousministeriöstä, hallitusneuvos Kaisa Leena Välipirtti liikenne- ja 
viestintäministeriöstä, vanhempi hallitussihteeri Mikko Holm työ- ja elinkeinomi-
nisteriöstä ja kehittämispäällikkö Seppo Liuttu sosiaali- ja terveysministeriöstä. 
Kehittämisryhmän pysyvinä asiantuntijoina toimivat koulutuspäällikkö Anja Mä-
kinen ja johtava konsultti Nina Niva, molemmat HAUS kehittämiskeskus Oy:stä. 
Työryhmän sihteerinä toimi suunnittelija Hanna-Leena Iso-Ketola 30.4.2014 
saakka ja 1.5.2014 lähtien suunnittelija Outi Slant, molemmat oikeusministeriös-
tä. 
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Tehtävä 

 

Toteuttaminen 

 

Lainvalmistelun asiantuntijoi-
den ja säädösvalmisteluavus-
tajien koulutusohjelmien suun-
nittelu, seuranta ja kehitys 

 

Lainvalmistelun asiantuntijoiden koulutusohjelma 

Lainvalmistelun osaamisen kehittämisryhmä osallistui aktiivi-
sesti lainvalmistelun asiantuntijoiden koulutusohjelman pilotoin-
tiin ja ohjelman kehittämiseen yhteistyössä HAUS kehittämis-
keskus Oy:n kanssa. Ohjelmaa käsiteltiin useissa kehittämis-
ryhmän kokouksissa. Koulutusohjelma pilotti käynnistyi syys-
kuussa 2013 ja päättyi maaliskuussa 2014. Koulutuksen toinen 
kierros järjestettiin keväällä 2014. Pilotti jaettiin neljään eri kou-
lutusmoduuliin, jotka olivat lainvalmisteluprosessin hallinta, oi-
keudellinen osaaminen, vaihtoehtojen ja vaikutusten arviointi 
sekä lainvalmistelun viestintä- ja yhteistyötaidot. 

Pilottikierroksen palautetta käsiteltiin kehittämisryhmässä ja 
koulutusohjelmaa muokattiin saadun palautteen perusteella. 
Keskeinen palaute koski kurssin kestoa, jota palautteen perus-
teella lyhennettiin.  Keskeiseksi ongelmaksi havaittiin myös se, 
että kurssille osallistuvat henkilöt olivat kokemukseltaan varsin 
heterogeenisiä. Tämän vuoksi koulutusohjelma päätettiin jakaa 
kahtia lainvalmistelun peruskurssiin aloitteleville lainvalmisteli-
joille ja jatkokurssiin kokeneemmille valmistelijoille. Uusi koulu-
tusohjelma käynnistettiin peruskurssilla syyskuussa 2014 ja se 
päättyy tammikuussa 2015. Lainvalmistelun jatkokurssi käyn-
nistetään helmikuussa 2015. Työryhmän toimikaudesta johtuen 
kaikkia kurssipalautteita ei pystytty käsittelemään työryhmässä. 

Säädösvalmisteluavustajien koulutusohjelma 

Säädösvalmisteluavustajien koulutus käynnistettiin avustajien 
aamukahvitilaisuudella toukokuussa 2013, jossa keskusteltiin 
säädösvalmistelussa avustavien tehtävistä ja avustavan henki-
löstön osaamistarpeista ja koulutustoiveista. Keskustelutilai-
suuden perusteella muodostettiin säädösvalmisteluavustajien 
koulutusohjelma, joka koostui kolmesta moduulista, jotka olivat 
1)säädösvalmistelu, 2) eduskuntayhteistyö sekä EU- ja kan-
sainväliset asiat ja 3) valtioneuvoston päätöksenteko, esittely-
asiakirjat ja käytännöt. Kurssin pilotointi toteutettiin toukokuus-
sa. Kurssilta saatu palaute oli positiivista ja kurssia pidettiin 
tarpeellisena jatkaa myös tulevaisuudessa. 
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Täydentävät koulutukset 

HAUS kehittämiskeskus on suunnitellut toteutettavaksi täyden-
täviä koulutuksia säädösvalmistelun oikeusvaltioperiaatteesta 
ja kansainvälisestä yhteistyöstä, jossa käytäisiin läpi Eurooppa-
laisia valtiosääntönormeja tuottavat tahot. Lisäksi hallinnolli-
seen taakkaan liittyvää koulutusta on alustavasti hahmoteltu.  

 

Säädösvalmisteluavustajien 
täydentävät koulutustilaisuudet 

 

 

 

 

 

Täydentäviä koulutuksia 

Lausuntopalvelu.fi:stä järjestettiin säädöspolitiikan yhteistyö-
ryhmän yleinen aamukahvitilaisuus. Ministeriöiden virkamiehillä 
oli mahdollisuus osallistua tilaisuuteen. Maaliskuussa 2015 pi-
dettiin samasta aiheesta käytännöllisempi koulutustilaisuus. 

Lainvalmistelutyö tutuksi -teemaryhmä korkeakoulu-
harjoittelijoille 

Korkeakouluharjoittelijoille suunnattuja Lainvalmistelutyö tutuk-
si -teemaryhmiä järjestettiin kehittämisryhmän toimikauden ai-
kana vuosina 2013 ja 2014. Teemaryhmän ohjelmia ja palaut-
teita käsiteltiin työryhmän kokouksissa. Tilaisuudet saivat hy-
vän palautteen ja niitä pidettiin hyödyllisinä harjoittelijoiden tie-
tämyksen lisäämisessä. 

 

Lainvalmistelun johtamista 
koskeva johdon kouluttaminen 

 

 

 

 

 

HAUS kehittämiskeskus Oy:n kanssa käytiin neuvotteluja sää-
dösvalmistelun johtamisen asioiden sisällyttämiseksi johdon 
koulutusohjelmiin. HAUSin mukaan kokonaisuus sopii pääosin 
julkisen johtamisen strategiaohjelmaan (JUST), jossa on ollut 
mukana myös lainvalmisteluun liittyvä puheenvuoro. Lainval-
mistelu on ministeriöiden ydintoimintaa, joten sen huomioimi-
nen johtamiskoulutuksen sisällöissä on tärkeää. Lisäksi todet-
tiin tarve sisällyttää hyvän lainvalmisteluprosessin kuvaus Mi-
nisterin käsikirjaan, jota valtioneuvoston kanslia ylläpitää.  

HAUSin JOVA -ohjelmaan (johtavana asiantuntijana ministeri-
össä) on kehitetty osio Politiikkatoimien vaikuttavuuden arvi-
oinnista, jossa käsitellään mm. lainsäädännön ohjausvaikutuk-
sia, ja jossa on ollut esimerkkejä mm. lainsäädännön jälkikä-
teisvaikutusten arvioinnista.  
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Valtioneuvoston mentorointioh-
jelman suunnitteluun osallistu-
minen ja toteutus lainvalmiste-
lun osaamisen näkökulmasta 

 

 

 

 

 

Valtioneuvoston mentorointiohjelman säädösvalmistelijoi-
den ryhmä 

Kehittämisryhmän on ollut mukana perustamassa erillistä sää-
dösvalmistelijoiden mentorointiryhmää valtioneuvoston yleisen 
mentorointiryhmän yhteyteen. Lisäksi ryhmä osallistui säädös-
valmistelun mentorointiryhmän yhteisten tapaamisten suunnit-
teluun. Ryhmä käynnistettiin ensimmäisen kerran syksyllä 
2013. Ryhmään osallistui ensimmäisellä kierroksella kuusi ak-
toria. Mentorointiryhmässä käsiteltiin lainvalmisteluun liittyviä 
teemoja, joita aktorit saattoivat hyödyntää mentoreidensa 
kanssa tavatessaan.   

Säädösvalmistelijoiden mentorointiryhmä sai osallistujilta hyvää 
palautetta, minkä vuoksi se käynnistettiin uudelleen syksyllä 
2014 valtioneuvoston mentorointiohjelman yhteydessä.  

 

 

Työryhmän näkemys lainvalmistelun osaamisen kehittämisestä jatkossa 

 Työryhmä pitää tärkeänä, että lainvalmistelun perus- ja jatkokoulutusta järjeste-
tään säännöllisesti, koska tieto säädösvalmistelussa muuttuu ja ihmiset vaihtu-
vat. Osaamisen kehittäminen on tärkeää myös virkauran tukena sen eri vaiheis-
sa. Koulutuksella on lisäksi positiivista merkitystä valmistelijoiden verkostoitumi-
sen kannalta. 

 Työryhmä pitää tärkeänä, että lainvalmistelun osaamisen kehittämistä suunni-
tellaan ja arvioidaan yhdessä eri ministeriöiden kesken, vaikka koulutuksen jär-
jestäminen jatkossa siirtyykin valtioneuvoston hallintoyksikköön. Yhdessä suun-
nitteleminen ja kehittäminen on tärkeää, ettei näköala kavennu ja kehittämiseen 
saadaan mukaan erilaisia substanssiasiantuntijoita, jotka löytyvät eri ministeri-
öistä. Työryhmän näkemyksen mukaan olisi suositeltavaa, että valtioneuvoston 
hallintoyksikkö kokoaisi lainvalmistelun osaamisen kehittämisryhmän kaltaisen 
tukiryhmän lainvalmistelukoulutusta varten.  

 Jatkossa tärkeänä pidetään myös poliittisen johdon kouluttamista säädösval-
misteluprosessin parempaan tuntemiseen. 

 Tulevaisuudessa koulutuksia suunnitellessa voisi yrittää pyrkiä tietotekniikan ja 
etäyhteyksien laajempaan hyödyntämiseen, mikä voisi kasvattaa osallistuja-
määrää ja toisaalta pienentää kustannuksia. Tätä voisi hyödyntää myös pie-
nempiin ajankohtaisista aiheista järjestettäviin täsmäkoulutuksiin. 

 

25





 



Oikeusministeriö
PL 25
00023 Valtioneuvosto
www.oikeusministerio.fi

Justitieministeriet
PB 25
00023 Statsrådet
www.oikeusministerio.fi

ISSN-L 1798-7105
ISBN 978-952-259-451-8 (PDF)


	Säädöspolitiikan yhteistyöryhmänloppuraportti
	KUVAILULEHTI
	PRESENTATIONSBLAD
	LUOVUTUSKIRJE
	SISÄLLYS
	1 TYÖRYHMÄN ASETTAMINEN JA TEHTÄVÄT
	1.1 Työryhmän tausta ja tehtävät
	1.2 Työn organisointi

	2 TYÖRYHMÄN TEHTÄVIEN TOTEUTUS
	3 TYÖRYHMÄN NÄKEMYS JATKOTOIMENPITEISTÄ
	LIITE 1 Lainvalmistelun osaamisen kehittämisryhmän asettamispäätös
	LIITE 2 Lainvalmistelun osaamisen kehittämisryhmän loppuraportti



