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Sosiaali- ja terveysministeriön säädösvalmistelun kehittämistyöryhmä

Asettaminen

Sosiaali- ja terveysministeriö on tänään asettanut säädösvalmistelun kehittämistyöryhmän.

Toimikausi

1.1.2021 – 31.12.2023.

Taustaa

Hallitusohjelmaan sisältyy useita lainvalmistelun kehittämistä ja lainvalmistelun laadun
parantamista koskevia kirjauksia. Kirjaukset koskevat lakiesitysten perustuslain mukaisuuden sekä vaikutusten arviointien tehostamista ja laajentamista, lainvalmistelijoiden
perus- ja ihmisoikeusosaamisen vahvistamista, valtioneuvosto-tasoisen jälkivaikutusarviointijärjestelmän laatimista ja paremman sääntelyn kokonaisvaltaisen toimintaohjelman
laatimista.
Valtioneuvostotasolla työskentelee lainvalmistelun kehittämisen yhteistyöryhmä, joka on
asetettu toimikaudeksi 15.10.2019 – 30.9.2023. Yhteistyöryhmän tehtävänä on muun muassa edistää hallitusohjelmaan sisältyvien lainvalmistelun laatua koskevien kirjausten toteutumista, seurata hallituksen lainsäädäntöohjelman ja -suunnitelman toteutumista,
edistää lainvalmisteluohjeiden ja hyvän lainvalmistelumenettelyn periaatteiden noudattamista ja hyvien käytäntöjen leviämistä lainvalmistelussa, sekä tehdä aloitteita säädösvalmistelun kehittämisestä. Työryhmä toimii myös paremman sääntelyn kokonaisvaltaisen
toimintaohjelman toimeenpanon ohjausryhmänä.
Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut säädösvalmistelun kehittämistyöryhmät ajalle
2.1.2019 – 31.12.2019 sekä 23.1.2020 – 31.12.2020 osana STM:ssä tehtävää säädösvalmistelun kehittämistyötä. Työryhmä on koettu tarpeelliseksi ja on tarkoituksenmukaista, että
se asetetaan uudelleen, tällä kertaa vuoden 2023 loppuun jatkuvalle toimikaudelle. Aikaisempaa pidempi toimikausi on perusteltu muun muassa sen vuoksi, että hallitusohjelman
mukaisen paremman sääntelyn toimintaohjelman toimeenpano jatkuu vuoden 2023 loppuun saakka.
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Työryhmän tehtävät
Työryhmän tehtävänä on osaltaan tukea valtioneuvostotason säädösvalmistelun kehittämistä sekä kehittää sosiaali- ja terveysministeriön omia, säädösvalmistelussa noudatettavia toimintatapoja ja menettelyjä.
Työryhmän tulee edistää sitä, että säädösvalmistelua koskevat ohjeet ja määräykset otetaan huomioon sosiaali- ja terveysministeriössä. Työryhmä huolehtii osaltaan ajankohtaisen, säädösvalmisteluun liittyvän tiedon välittämisestä yksiköiden säädösvalmistelutyöhön osallistuvalle henkilöstölle.
Säädösvalmistelun kehittämistä tulee tehdä tiiviissä osastojen välisessä yhteistyössä ja
vuoropuhelussa. Nyt asetettava työryhmä toimii tässä tarkoituksessa Johdon tuki -yksikön hallitusneuvoksen tukena. Työryhmän jäsenten tehtävänä on toimia lainvalmistelun
kehittämisen yhdyshenkilöinä omilla osastoillaan kussakin asiassa erikseen sovittavalla
tavalla. Työryhmän työ tehdään virkatyönä ilman erillistä korvausta.

Työryhmän jäsenet
Puheenjohtaja:
Anne Kumpula, hallitusneuvos, JOT
Jäsenet:
Mervi Alasaarela, erityisasiantuntija, OHO
Jaana Huhta, hallitusneuvos, YTO
Henna Huhtamäki, neuvotteleva virkamies, SVO
Maria Huttunen, neuvotteleva virkamies, OHO
Riitta-Maija Jouttimäki, hallitusneuvos, APO
Sari Kauppinen, neuvotteleva virkamies, JOT
Marianne Koivunen, finanssisihteeri, HAL
Riitta Kokko-Herrala, neuvotteleva virkamies, SVO
Joni Komulainen, hallitusneuvos, TUTO
Marko Leimio, hallitussihteeri, SVO
Sanna Leinonen, viestintäasiantuntija, VIE
Tiina Muinonen, neuvotteleva virkamies, YTO
Hanna-Mari Pekuri, hallitusneuvos, TTO
Kirsi Ruuhonen, hallitusneuvos, APO
Terhi Tulkki, hallitussihteeri, TTO
Ismo Tuominen, hallitusneuvos, TUTO
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Jenna Uusitalo, lakimies, KVY
Outi Äyräs-Blumberg, hallitussihteeri, OHO
Sihteeri:
Päivi Koivumaa, hallinnollinen avustaja, JOT

Kansliapäällikkö

Strategiajohtaja

Kirsi Varhila

Liisa-Maria Voipio-Pulkki

Jakelu

Päätöksessä mainitut

Tiedoksi

Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen
Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru
Valtiosihteeri Saila Ruuth
Valtiosihteeri Eila Mäkipää
Erityisavustajat
STM APO
STM HAL
STM JOT
STM KVY
STM OHO
STM SVO
STM TTO
STM TUTO
STM VIE
STM YTO

