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Jakelussa mainitut  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Päätös lainvalmistelun kehittämisen yhteistyöryhmän asettamisesta 

 

Asettaminen  Oikeusministeriö on tänään asettanut yhteistyöryhmän lainvalmistelun kehittämiseksi. 

Toimikausi 15.10.2019 – 30.9.2023 

Tausta Oikeusministeriön toimialaan kuuluu valtioneuvoston lainvalmistelun kehittäminen. Valtioneuvoston 

kanslian toimialaan kuuluu puolestaan pääministerin avustaminen valtioneuvoston yleisessä 

johtamisessa sekä hallituksen ja eduskunnan työn yhteensovittamisessa. Käytännössä 

oikeusministeriö pitkälti vastaa lainvalmistelun ohjauksesta ja lainvalmistelukoulutuksen 

kehittämisestä. Valtioneuvostossa on useina hallituskausina asetettu poikkihallinnollisia työryhmiä 

huolehtimaan yhteistyöstä sääntelyn kehittämisessä (SÄKE-ryhmät vuosina 2003-2011, 

säädöspolitiikan yhteistyöryhmä vuosina 2011-2015 ja lainvalmistelun kehittämisen yhteistyöryhmä 

2015-2019). Erityisesti EU- ja kansainvälisessä toiminnassa ja lainvalmistelun laadun kehittämisessä 

yhteistyö työ- ja elinkeinoministeriön ja valtioneuvoston kanslian kanssa on ollut tiivistä. Ministeriöiden 

välistä yhteistyötä ja pitkäjänteistä lainvalmistelun kehittämistä pidetään oikeusministeriöissä 

tärkeänä. 

Hallitusohjelmaan sisältyy useita lainvalmistelun kehittämistä ja lainvalmistelun laadun parantamista 

koskevia kirjauksia. Kirjaukset koskevat lakiesitysten perustuslainmukaisuuden sekä vaikutusten 

arviointien tehostamista ja laajentamista, lainvalmistelijoiden perus- ja ihmisoikeusosaamisen 

vahvistamista, valtioneuvostotasoisen jälkivaikutusarviointijärjestelmän laatimista ja paremman 

sääntelyn kokonaisvaltaisen toimintaohjelman laatimista.  

Tehtävät  

Työryhmän tehtävänä on: 

 edistää hallitusohjelmaan sisältyvien lainvalmistelun laatua koskevien kirjausten toteutumista 

 seurata lainsäädäntöohjelman ja -suunnitelman toteutumista 

 edistää lainvalmisteluohjeiden ja hyvän lainvalmistelumenettelyn periaatteiden noudattamista ja 

hyvien käytäntöjen leviämistä lainvalmistelussa 

 tehdä aloitteita säädösvalmistelun kehittämisestä 

 arvioida lainvalmistelun yhteensovittamis- ja priorisointitarpeita valtioneuvostotasolla 

 tehdä aloitteita lainvalmisteluun liittyviksi tutkimus- ja selvityshankkeiksi 

 suunnitella ministeriöiden valmistelijoille ja asiantuntijoille tilaisuuksia ajankohtaisista 

säädösvalmisteluun liittyvistä aiheista. 

 toimia aktiivisesti paremman sääntelyn EU- ja kansainvälisen yhteistyön vahvistamiseksi  

 



 

 Asettamispäätös  2 (3) 
 

 

  

  14.10.2019  VN/4853/2019 
  VN/4853/2019-OM-14 

 

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Faksi s-posti, internet 
Postadress Besöksadress Telefon Fax e-post, internet 
Postal Address Office Telephone Fax e-mail, internet 

Oikeusministeriö Eteläesplanadi 10 0295 16001 (09) 160 67730 oikeusministerio@om.fi 
PL 25 00023 Helsinki Internat. +358 295 16001 Internat. +358 9 160 67730 www.oikeusministerio.fi 
FI-00023 Helsinki Finland    
Finland     
 

 tiivistää kansallisen ja EU:n paremman sääntelyn välistä keskusteluyhteyttä sekä 

 raportoida kansliapäällikkökokoukselle lainvalmistelun yhteensovittamisessa ja laadussa 

havaituista haasteista ja tehdä ehdotuksia valtioneuvoston säädösvalmistelun kehittämiseksi  

 

Organisointi   

Puheenjohtaja: 

Susanna Siitonen, lainsäädäntöjohtaja, oikeusministeriö 

Varapuheenjohtaja: 

 Elina Normo, neuvotteleva virkamies, valtioneuvoston kanslia 

Jäsenet: 

Kirsti Pohjankukka, yksikön päällikkö, ulkoasiainministeriö 

Päivi Pekkarinen, hallitusneuvos, sisäministeriö 

Jenni Herrala, lainsäädäntöjohtaja, puolustusministeriö 

Jouko Narikka, lainsäädäntöjohtaja, valtiovarainministeriö 

Eerikki Nurmi, lainsäädäntöneuvos, opetus-ja kulttuuriministeriö 

Susanna Paakkola, lainsäädäntöneuvos, maa- ja metsätalousministeriö 

Silja Ruokola, lainsäädäntöjohtaja, liikenne- ja viestintäministeriö 

Anne Kumpula, hallitusneuvos, sosiaali- ja terveysministeriö  

Pasi Järvinen, lainsäädäntöjohtaja, työ- ja elinkeinoministeriö 

Riitta Rönn, lainsäädäntöjohtaja, ympäristöministeriö 

Asiantuntijajäsenet: 

 Kaijus Ervasti, arviointineuvos, valtioneuvoston kanslia, lainsäädännön arviointineuvosto 

 Heidi Kaila, lainsäädäntöneuvos, valtioneuvoston kanslia, EU-asioiden osasto 

Sihteeri: 

Hanna-Leena Iso-Ketola, erikoissuunnittelija, oikeusministeriö 
 
 

Työryhmän jäsenyys perustuu jäsenten virka-asemaan, minkä vuoksi ei ole voitu noudattaa naisten 
ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain säännöksiä toimielimen kokoonpanosta. 
 

 
Työryhmä voi kutsua kokouksiin asiantuntijoita. 
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Kansliapäällikkö Pekka Timonen 
 
 
 
Tarkastusjohtaja Kaisa Sistonen 

 

 

  
Jakelu Työryhmän puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, jäsenet ja sihteeri 

 
Tiedoksi Ministeriöiden kansliapäälliköt 
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