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LAINSÄÄDÄNNÖN ARVIOINTINEUVOSTON ASETTAMINEN
1. Lainsäädännön arviointineuvosto ja sen tehtävät
Lainsäädännön vaikutusarvioinnin arviointia varten valtioneuvoston kanslian yhteydessä
toimii riippumaton ja itsenäinen lainsäädännön arviointineuvosto. Arviointineuvoston tarkoituksena on erityisesti parantaa hallituksen esitysten vaikutusarviontien laatua ja yleisemmin lainvalmistelukulttuuria.
Neuvoston tehtävänä on erityisesti antaa lausuntoja vaikutusarvioinneista, jotka ovat
luonnoksissa hallituksen esityksiksi.
Lainsäädännön arviointineuvostosta säädetään lainsäädännön arviointineuvostosta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (1735/2015).
Neuvoston antamat lausunnot, vuosikatsaukset ja muuta tietoa löytyy sen internet-sivustolta: https://vnk.fi/arviointineuvosto.
2. Arviointineuvoston kokoonpanoa koskevat vaatimukset
Lainsäädännön arviointineuvoston kokoonpanosta säädetään siitä annetun asetuksen
3 §:ssä, että neuvostossa on puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa sekä enintään
kuusi muuta jäsentä.
Asetuksen 4 §:ssä säädetään, että valtioneuvosto määrää neuvoston puheenjohtajan ja
muut jäsenet kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Neuvostossa on oltava asiantuntemusta lainvalmistelusta ja riittävä asiantuntemus eri vaikutusalueiden tarkasteluun. Neuvosto valitsee jäsenistään itselleen kaksi varapuheenjohtajaa.
Asetusta koskevassa esittelymuistiossa todetaan, että puheenjohtajalta edellytetään
laaja-alaista tuntemusta yhteiskunnan ohjausmekanismeista ja arviointityöstä. Arviointineuvoston jäsenet nimitetään henkilökohtaisen asiantuntijuutensa perusteella. Jäsenet
eivät voi tehtävässään edustaa edunvalvontaorganisaatiota, mutta voivat olla edunvalvontaorganisaation palveluksessa.
3. Arviointineuvoston nykyinen kokoonpano
Arviointineuvoston nykyinen puheenjohtaja on oikeustieteen kandidaatti Leila Kostiainen. Nykyiset jäsenet ovat vanhempi neuvonantaja Bo Harald, professori Ari Hyytinen,
professori Eva Liljeblom, professori Tuula Linna, varatoimitusjohtaja Leena Linnainmaa,
oikeustieteen tohtori, dosentti Kalle Määttä, professori Jyrki Tala ja oikeustieteen kandidaatti Rauno Vanhanen.
Neuvosto on keskuudestaan valinnut Linnainmaan ja Talan varapuheenjohtajikseen.

Neuvoston ensimmäinen kolmen vuoden toimikausi päättyy 14.4.2019.
4. Esitetty uusi kokoonpano toimikaudelle 15.4.2019–14.4.2022
Puheenjohtajana jatkaisi oikeustieteen kandidaatti Leila Kostiainen.
Jäseninä jatkaisivat vanhempi neuvonantaja Bo Harald, professori Eva Liljeblom, varatoimitusjohtaja Leena Linnainmaa ja professori Jyrki Tala.
Uusina jäseninä neuvostoon nimitettäisiin professori Ulla Liukkunen ja professori, tutkimusjohtaja Mika Maliranta.
Ehdotettu arviointineuvoston kokoonpano täyttää lainsäädännön arviointineuvostosta
annetun asetuksen mukaiset vaatimukset.
Neuvostossa on neljä naista ja kolme miestä. Neuvoston kokoonpanossa toteutuu naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain (609/1986) edellytys molempien sukupuolten tasapuolisesta edustuksesta.
5. Esitys
Valtioneuvosto asettaa lainsäädännön arviointineuvoston toimikaudeksi 15.4.2019 –
14.4.2022.

