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LAINVALMISTELUN KEHITTÄMISEN YHTEISTYÖRYHMÄ

Asettaminen

Toimikausi

Tausta

Oikeusministeriö on tänään asettanut yhteistyöryhmän lainvalmistelun 
kehittämiseksi.

2.11.2015-31.3.2019

Oikeusministeriön toimialaan kuuluu valtioneuvoston lainvalmistelun ke
hittäminen. Käytännössä oikeusministeriö pitkälti vastaa lainvalmistelun 
ohjauksesta ja lainvalmistelukoulutuksen kehittämisestä. Valtioneuvostos
sa on useina hallituskausina asetettu poikkihallinnollisia työryhmiä huo
lehtimaan yhteistyöstä sääntelyn kehittämisessä (SÄKE-ryhmät vuosina 
2003-2011 ja säädöspolitiikan yhteistyöryhmä vuosina 2011-2015). Erityi
sesti EU- ja kansainvälisessä toiminnassa yhteistyö työ- ja elinkeinominis- 
teriön ja valtioneuvoston kanslian kanssa on ollut tiivistä. Yhteistyön jat
kamista ja sen tiivistämistä pidetään jatkossakin tarpeellisena yhdenmu
kaisen kehittämisen takaamiseksi.

Oikeusministeriössä pidetään tärkeänä, että pitkäjänteistä lainvalmistelun 
kehittämistä jatketaan myös kuluvalla hallituskaudella. Virkamiesten yh
teistyötä pidetään tärkeänä käytännön lainvalmistelussa erityisesti tie
donkulun kannalta.

Hallitusohjelmassa on kiinnitetty huomiota säädöspolitiikkaan erityisesti 
sääntelyn sujuvoittamiseksi ja hallituksen kärkihankkeita varten on perus
tettu omat ryhmänsä (kuten sääntelyn sujuvoittamisen toimeenpanoryh- 
mä). Lainvalmistelun kehittämisen yhteistyöryhmän tarkoituksena on tu
kea käytännön lainvalmistelua ja edistää virkamiesten yhteistyötä kaikes
sa säädösvalmistelussa. Hyvän lainvalmistelun menettelyjen edistäminen 
tukee osaltaan myös hallituksen tavoitteita sääntelyn sujuvoittamisessa.
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Tehtävät

Organisointi

Työryhmän tehtävänä on:
• toteuttaa hallitusohjelman kirjausta edistää säädöksille vaihtoeh

toisten ohjauskeinojen käytön lisäämistä.
• toteuttaa osaltaan hallitusohjelman tavoitetta säädöspolitiikan oh

jauksen selkeyttämisestä. Erityisesti kansallisen ja EU:n paremman 
sääntelyn keskusteluyhteyttä tiivistetään.

• toimia keskustelufoorumina paremman sääntelyn kansainvälisen 
yhteistyön vahvistamiseksi. Kehittämisryhmä ottaa kantaa ja esit
tää tarvittaessa toimenpiteitä, joilla edistetään OECD:n lokakuussa 
2015 julkaistun Regulatory Policy Outlookin huomioita Suomen 
säädösvalmistelun kehittämisen tarpeista.

• edistää hyvän lainvalmistelumenettelyn noudattamista ja hyvien 
käytäntöjen leviämistä lainvalmistelussa.

• toimia ministeriöiden virkamiesten välisenä keskustelu- ja tiedon
jakokanavana lainvalmistelun kehittämisessä.

• seurata lainvalmisteluoppaiden ja prosessikaavion käytön noudat
tamista käytännössä.

• edistää jälkikäteisen vaikutusarvioinnin käyttöönottoa valtioneu
vostossa.

• osallistua tarvittaessa lainvalmistelun koulutusohjelmien kehittä
miseen.

• järjestää lainvalmistelijoille tilaisuuksia ajankohtaisista säädösval
misteluun liittyvistä aiheista.

Kehittämisryhmän työssä otetaan huomioon säädösten sujuvoittamisen toi-
meenpanoryhmän työ ja pidetään keskusteluyhteys auki ryhmien välillä. Työ
ryhmä voi kutsua kokouksiin asiantuntijoita.

Puheenjohtaja:
ylijohtaja Asko Välimaa, oikeusministeriö 

Varapuheenjohtaja:
Valtiosihteeri Jari Partanen, Säädösten sujuvoittamisen toimeenpanoryh- 
män puheenjohtaja

Jäsenet:
Hallitusneuvos Arno Liukko, valtioneuvoston kanslia 
Lainsäädäntöneuvos Heidi Kaila, valtioneuvoston kanslia 
Yksikön päällikkö Kaija Suvanto, ulkoasiainministeriö 
Lainsäädäntöneuvos Taina Riihinen, oikeusministeriö 
Hallitusneuvos Päivi Pekkarinen, sisäministeriö
Vanhempi hallitussihteeri Minnamaria Nurminen, puolustusministeriö 
Lainsäädäntöneuvos Asta Niskanen, valtiovarainministeriö 
Lainsäädäntöneuvos Eerikki Nurmi, opetus-ja kulttuuriministeriö 
Lainsäädäntöneuvos Susanna Paakkola, maa- ja metsätalousministeriö 
Hallitusneuvos Kaisa Leena Välipirtti, liikenne- ja viestintäministeriö



Kustannukset ja rahoitus

Muu organisointi

JAKELU

TIEDOKSI
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Lainsäädäntöjohtaja Pasi Järvinen, työ- ja elinkeinoministeriö 
Hallitusneuvos Päivi Salo, sosiaali- ja terveysministeriö 
Lainsäädäntöjohtaja Riitta Rönn, ympäristöministeriö

Sihteeri:
suunnittelija Outi Slant oikeusministeriöstä.

Yhteistyöryhmän jäsenet on valittu ministeriöiden esitysten perusteella. 
Nimeämispyynnössä pyydettiin nimeämään sekä nais- että miesehdokas. 
Ministeriöiden nimeämien ehdokkaiden vuoksi verkoston kokoonpano ei 
täysin täytä naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 
(609/1986) 4a §:n 1 momentin vaatimuksia. Yhteistyöryhmän jäsenistä 33 
% on miehiä.

Työryhmä tekee työnsä virkatyönä. Oikeusministeriö vastaa työryhmän 
työskentelyn muista kustannuksista, elleivät muut ministeriöt erikseen 
päätä vastata tietyistä kustannuksista.

Työryhmä voi asettaa tehtäviään varten alatyöryhmiä.

Oikeus- ja työministeri / Jari Lindström

Kansliapäällikkö mTiina Astola

Työryhmän puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, jäsenet ja sihteeri

Ministeriöiden kansliapäälliköt 
Oikeusministeriö, lainvalmisteluosasto 
Oikeusministeriö, viestintäyksikkö 
Oikeuskanslerinvirasto 
Eduskunnan kanslia




