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Asettamispäätös
18.12.2020

Valtioneuvoston vaikutusarvioinnin osaamisverkoston
asettaminen
Asettaminen

Oikeusministeriö on tänään päättänyt asettaa valtioneuvoston vaikutusarvioinnin osaamisverkoston.

Toimikausi

18.12.2020-31.3.2023

Tausta

Sanna Marinin hallituksen ohjelman mukaan vaikutusten arviointia parannetaan (s. 81). Hallitusohjelman mukaan ministeriöiden rajat ylittävää tukea lisätään, jotta lakien vaikutukset myös ihmisten toimeentuloon, ympäristöön, tasa-arvoon, ihmisoikeuksiin ja yritysten toimintaedellytyksiin voidaan arvioida perusteellisesti (s. 85).
Lainvalmistelun kehittämisen yhteistyöryhmän (LAKE) vaikutusten arvioinnin kehittämisen alatyöryhmä on valmistellut ehdotuksen valtioneuvoston
vaikutusarvioinnin osaamisverkoston perustamisesta ja käyttöönotosta.
Osaamisverkoston perustaminen perustuu hallitusohjelmahankkeena valmisteltuun paremman sääntelyn toimintaohjelmaan (s. 86, https://oikeusministerio.fi/hanke?tunnus=OM044:00/2020).
Hallitusohjelman tavoitteiden toteuttamiseksi tarvitaan koko valtioneuvoston kattava pysyväisluonteinen rakenne, joka mahdollistaa vaikutusarviointien tuen yli ministeriörajojen. Käytännön havainnot ovat osoittaneet, että
lainvalmistelijat tarvitsevat monipuolista tietoa ja arviointimenetelmiä laadukkaiden ja tarkoituksenmukaisten vaikutusarviointien tekemiseen.
Asetettava verkosto on rakenteena uusi ja sen käynnistäminen vaatii erilaisten toimintamuotojen kokeilemista tarkoituksenmukaisimpien toimintatapojen löytämiseksi. Tästä syystä verkoston toimintaa on syytä tarkastella
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jo toimikauden aikana. Verkosto tekee tiivistä yhteistyötä vaikutusten arvioinnin kehittämisen alatyöryhmän kanssa, joka vastaa myös verkoston toiminnan arvioinnista niin verkoston toimikaudella kuin sen päättyessäkin.
Verkoston ollessa uusi rakenne, on perusteltua, että sen toiminnasta suoritetaan arviointi ennen mahdollista uudelleen asettamista.
Verkoston tehtävänkuvaus on haluttu jättää joustavaksi. Verkoston tärkein
tehtävä on sen varmistaminen, että jokaisesta ministeriöstä löytyy yhteyshenkilö, jonka kautta valmistelija saa lisätietoa vaikutusarvioinnin tarpeisiin
kyseisen ministeriön toimialaan liittyvissä kysymyksissä. Ministeriöt nimeävät verkostoon sekä varsinaisen että varajäsenen. Kukin ministeriö vastaa
omien hallituksen esitystensä laatimisesta ja vastuu valmisteluun liittyvistä
sisältökysymyksistä säilyy esittelevällä ministeriöllä mahdollisista konsultaatioista huolimatta.
Tavoitteet

Osaamisverkoston tavoitteena on vahvistaa ministeriöiden välistä yhteistyötä sekä tukea säädösvalmistelijoita vaikutusten tunnistamisessa ja arvioinnissa.

Tehtävät

Osaamisverkoston tehtävät:
1) Verkosto toimii lainvalmistelun vaikutusarviointien yhteyshenkilöverkostona;
2) Verkoston jäsen tai varajäsen vastaa toisesta ministeriöstä tulevaan
yhteydenottoon, joka koskee vaikutusten arviointia ministeriön toimialalla. Jäsen tai varajäsen välittää tarvittaessa tiedon oman ministeriönsä asiantuntijoille. Verkoston jäsen tai varajäsen välittää omasta
ministeriöstään tulevat yhteydenotot tarvittaessa verkoston kautta
eteenpäin;
3) Verkosto laatii itselleen toimintasuunnitelman yhteistyössä vaikutusten
arvioinnin kehittämisen alatyöryhmän kanssa;
4) Verkosto tiedottaa vaikutusarviointeihin liittyvistä tutkimuksista, ohjeista ja koulutuksista valtioneuvostossa ja voi järjestää näihin liittyviä
tilaisuuksia sekä osallistua ohjeistuksen ja koulutusten laatimiseen;
5) Verkosto tekee havaintojensa perusteella kehittämisehdotuksia vaikutusarviointien tieto- ja koulutustarpeista sekä keinoista vahvistaa valtioneuvostotason yhteistyötä vaikutusarviointien laatimisessa.

Organisointi

Puheenjohtaja:
arviointineuvos Antti Moisio, valtioneuvoston kanslia
Varapuheenjohtaja:
kehittämisneuvos Kaisa Tiusanen, oikeusministeriö
Jäsenet (varsinainen ja varajäsen esitysjärjestyksessä):
johtava asiantuntija Hanna Kivistö, valtioneuvoston kanslia
yksikönpäällikkö Maria Guseff, ulkoministeriö
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lainsäädäntösihteeri Katja Fokin, ulkoministeriö
johtava asiantuntija Aleksi Kirjonen, oikeusministeriö
asiantuntija Krista Sirén, sisäministeriö
hallitusneuvos Hanna Helinko, sisäministeriö
hallitusneuvos Minnamaria Nurminen, puolustusministeriö
hallitussihteeri Perttu Wasenius, puolustusministeriö
lainsäädäntöjohtaja Jouko Narikka, valtiovarainministeriö
lainsäädäntöasiantuntija Heli Kokkinen, valtiovarainministeriö
lainsäädäntöneuvos Eerikki Nurmi, opetus- ja kulttuuriministeriö
hallitusneuvos Piritta Sirvio, opetus- ja kulttuuriministeriö
lainsäädäntöneuvos Susanna Paakkola, maa- ja metsätalousministeriö
lainsäädäntöneuvos Markus Lounela, maa- ja metsätalousministeriö
lainsäädäntöjohtaja Silja Ruokola, liikenne- ja viestintäministeriö
johtava asiantuntija Niko-Matti Ronikonmäki, liikenne- ja viestintäministeriö
erityisasiantuntija Satu Pentikäinen, työ- ja elinkeinoministeriö
erityisasiantuntija Erno Mähönen, työ- ja elinkeinoministeriö
erityisasiantuntija Stina Oksa, sosiaali- ja terveysministeriö
erityisasiantuntija Mikko Meuronen, sosiaali- ja terveysministeriö
erityisasiantuntija Laura Valkonen, ympäristöministeriö
Sihteeri:
erityisasiantuntija Pamela Sarasmo, oikeusministeriö
Verkosto voi valita itselleen myös muita sihteereitä.
Jos verkoston jäsen tai varajäsen eroaa tai on pysyvästi estynyt osallistumasta verkoston toimintaan, oikeusministeriö määrää asianomaisen ministeriön esittämän henkilön verkostoon jäseneksi tai varajäseneksi jäljellä
olevaksi toimikaudeksi.
Tämä päätös täyttää naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun
lain (609/1986) 4 a §:n 1 momentin vaatimukset.
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Kustannukset

JAKELU

Osaamisverkoston kokouksista ei makseta kokouspalkkioita.

Kansliapäällikkö

Pekka Timonen

Lainsäädäntöjohtaja

Susanna Siitonen

osaamisverkoston puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, jäsenet, varajäsenet
ja sihteeri
OM viestintä

