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1.Lainvalmistelu: prosessi 

 

 

Tarkoitus: Opiskelija oppii hahmottamaan lainvalmistelun prosessin vaiheet sekä keskeisen sisällön 

ja lainvalmistelun vaiheisiin osallistuvat keskeiset toimijat. Opiskelijoille annetaan myös lähteitä, 

joiden avulla voi tutustua yksityiskohtaisemmin lainvalmistelun prosessiin kuten 

http://lainvalmistelu.finlex.fi/.  

 

Toteutus: Opiskelijoille annetaan tehtäväksi lainvalmistelun prosessin opetustuokion jälkeen 

järjestää lukiolain valmistelun vaiheista poimitut palaset oikeaan järjestykseen. Näkyville laitetaan 

lainvalmistelun prosessin päävaiheet ja opiskelijoille jaetaan värein merkatut kuusi lukiolain 

valmisteluun liittyvää tapahtumaa, jotka he yksin tai ryhmissä laittavat mielestään oikeaan 

järjestykseen. Lopuksi käydään läpi oikea järjestys ja keskustellaan, miten tapahtumat suhteutuvat 

prosessikaavion vaiheisiin. 

 

LUKIOLAIN VALMISTELUN VAIHEET PÄHKINÄN KUORESSA 

 

JÄRJESTÄKÄÄ RYHMÄSSÄ LUKIOLAIN VALMISTELUN VAIHEET 

SIIHEN JÄRJESTYKSEEN, MIKÄ MIELESTÄNNE SISÄLLÖN 

KUVAUKSEN PERUSTEELLA VASTAA PARHAITEN 

LAINVALMISTELUPROSESSIN KAAVION MUKAISTA JÄRJESTYSTÄ. 

TEILLÄ ON NOIN 10 MINUUTTIA AIKAA.  

 

 

 

http://lainvalmistelu.finlex.fi/


SEURAAVANA LUKIOLAIN VALMISTELUSTA POIMITUT TAPAHTUMAT OIKEASSA 

JÄRJESTYKSESSÄ: 

Hallitus esittelee Uusi lukio –hankketta. Lukiolainsäädännön 
uudistaminen -hanke opetus- ja kulttuuriministeriössä 
OKM046:00/2017. 

 

Eduskunnalle jätetään luonnos hallituksen esitykseksi 
lukiolaiksi ja laiksi ylioppilastutkinnon järjestämisestä 
annetun lain muuttamisesta.  

 

Eri toimijat kuten kaupungit, kunnat, järjestöt ja yliopistot 
jättävät lausuntoja koskien hallituksen esitystä lukiolaiksi.  

 

Hallituksen esitys HE 41/2018 eduskunnalle lukiolaiksi sekä 
laeiksi ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetun lain ja 
opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 
muuttamisesta annettiin eduskunnalle.   

 

 

Lähetekeskustelussa esitys lähetettiin sivistysvaliokuntaan 

 

 

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään 
päätetyt, hallituksen esitykseen HE 41/2018 vp sisältyvät 
1.–3. lakiehdotuksen. 

 

 

 



2. Vaikutusten arvioinnin tekeminen 

 

Tarkoitus: Opiskelija oppii tunnistamaan omaan elämään kohdistuvia vaikutuksia ja 

sanoittaa niitä avustetusti. Vastausten pohjalta on mahdollista tehdä luokkaa tai jopa 

koko koulua koskeva vaikutusten arvio ja välittää se lainvalmistelijoille. 

Vaikutustenarvioinnin yhteenvedon voi laatia esimerkiksi opettaja, opiskelijoiden 

pienryhmä tai opiskelijakunta. Malliesimerkkinä toimii korkeakoulu-uudistus, mutta 

samalla mallilla on mahdollista tehdä eri lakien kuulemisten yhteydessä nuoria 

osallistavaa vaikutusten arviointia. 

 

Toteutus: Tehtävää kannattaa pohjustaa kertomalla, että lainvalmistelussa arvioidaan 

ennakolta ja jälkikäteen nuoriin kohdistuvia vaikutuksia. Vaikutusten arviointi on 

luotettavampaa, mitä enemmän nuoria osallistuu. Jokaiselle opiskelijalle paperiversio 

tai sähköinen versio vaikutustenarviointi lomakkeesta. Tehtävä on mahdollista teettää 

joko kotona tai kokonaan tunnilla riippuen käytettävästä ajasta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seuraavana tehtävänä teetetty vaikutustenarviointi lomake: 

 

 

 



 

Korkeakoulutuksen sisäänoton uudistaminen ja ylioppilasarvosanojen painotukset  

Vuoteen 2020 mennessä nykyistä merkittävästi suurempi osa korkeakoulujen 

opiskelijoista valitaan ylioppilastutkinnon arvosanojen ja ammatillisen 

perustutkinnon arvosanojen perusteella, ns. todistusvalinnassa. Todistusvalinnalla 

täytettävistä paikoista valtaosa varataan ensimmäistä opiskelupaikkaansa hakeville. 

Tarkoituksena on vähentää välivuosien määrää.  

Jatka lauseita  

Ylioppilastutkinnon arvosanoille tulee uudistuksen 

myötä______________________________________________painoarvo.  

Uskon, että pääsen 

opiskelemaan_______________________________________________kuin ennen 

uudistusta.  

Uskon että yleisesti uudistus tulee vaikuttamaan nuorten 

välivuosiin____________________________.  

Uudistus_____________________________________________________________

___stressiäni tai paineita, koska  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________.  

Jos sinulla olisi mahdollisuus uudistaa korkeakouluun sisäänpääsy, millaisia 

kriteereitä ja keinoja käyttäisit? Miksi?  

 

 

Kirjoita lyhyesti niistä muista vaikutuksia, joita arvioit olevan omaan toimintaasi, 

stressitasoosi, mahdollisuuksiisi ja elämääsi.  

 

 

 



3. Eri kuulemismalleihin tutustuminen 

 

Tarkoitus: Tarkoitus on tutustuttaa nuoria erilaisiin nykyisiin kuulemismalleihin, mitä 

lainvalmistelussa käytetään.  

 

Toteutus: Tehtävää kannattaa pohjustaa kertomalla lainvalmistelun kuulemisen 

tavoitteista ja siitä, että erilaisilla tahoilla on erilaisia osallistumismahdollisuuksia. 

Nuorten mahdollisuuksia kannattaa vielä eritellä. Tämän jälkeen jokaiselle 

opiskelijalle jaetaan yksi lapuista ja ohjeistetaan tehtävästä yleisesti. Jokainen erilainen 

kuulemismalli on tulostettu eri väriselle paperille. Jokainen opiskelija lukee oman 

lappunsa ja pohtii hiljaa mielessään, kuinka kertoa siitä muille. Opiskelijoita pyydetään 

nousemaan ylös ja liikkumaan vapaasti. Tämän jälkeen opettaja ohjaa nuoria 

hakeutumaan 2-3 hengen ryhmiin siten, että ryhmissä kaikilla on eri värinen paperi. 

Jokainen esittelee vuorotellen ryhmälleen oman kuulemismallinsa. Kun opiskelijat 

ovat valmiita, heitä voi pyytää esimerkiksi nostamaan kädet ylös ja heiluttelemaan, 

menemään kyykkyyn tms. josta tietää, että he ovat valmiita. Ensimmäisen kierroksen 

jälkeen voi vielä vetää toisen kierroksen samalla logiikalla. Tämän jälkeen voi 

ohjeistaa opiskelijoita hakeutumaan saman väristen seuraan pohtimaan, onko heillä 

itsellään mahdollisuus osallistua esiteltyyn kuulemismalliin ja perustella. Tämän 

jälkeen opettaja voi kysyä eri ryhmät läpi ja kommentoida. Ryhmät voivat vielä pohtia, 

kuinka mallia tulisi muuttaa, että he voisivat osallistua. 

 

Lausuntopalvelu.fi  

Lausuntopalvelu.fi tarjoaa mahdollisuuden pyytää ja antaa lausuntoja sähköisesti. 

Kaikki viranomaiset voivat julkaista lausuntopyyntöjä palvelussa. Lausuntoja saavat 

antaa kaikki järjestöt, yritykset, viranomaiset, yhteisöt ja kansalaiset. Lausunnon 

antaminen edellyttää kirjautumista pankkitunnuksilla. Lausuntopalvelu.fi:n sivulla on 

lausuntopyyntö ja lisäksi hallituksen esitys. Hallituksen esityksestä voi kommentoida 

joko yksittäistä kohtaa, kuten yhtä pykälää tai yleisemmin havaintoja. 

Lausuntopalvelu.fi:stä näkee muiden lausunnonantajien näkemykset avoimesti. 

Lausuntopalvelu.fi:n kieli on muodollista ja sivusto ei toimi muilla kielillä kuin 

suomeksi ja ruotsiksi. Lausuntopalvelu.fin kautta annetuista lausunnoista tehdään 

lausuntoyhteenveto.  

 

 



Kuulemistilaisuus  

Virkamies kutsuu kuulemistilaisuuteen kutsulla erityisesti asiaan liittyvät tahot. 

Useimmiten kuulemistilaisuudet ovat kaikille avoimia, mutta joskus järjestetään 

suljettuja kuulemisia. Kuulemistilaisuuksiin voi yleensä osallistua myös 

tiedotusvälineet, mutta toisinaan tiedotusvälineet rajataan kuulemistilaisuuksista ulos 

ja heille järjestetään erikseen tiedotustilaisuuksia. Kuulemiseen joutuu usein 

turvajärjestelyjen takia ilmoittautumaan etukäteen. Usein kuulemistilaisuudessa 

esitellään vielä hallituksen esitystä lyhyesti ennen kuin siitä pyydetään suullisia 

kommentteja. Virkamies jakaa puheenvuoroja ja valvoo ajankäyttöä. 

Kuulemistilaisuudessa on voitu määritellä, että puheenvuoron pituus on esimerkiksi 

1,5 minuuttia ja puheenvuoro tulee pyytää ennakkoon. Kommentit kirjataan ylös 

pöytäkirjaan, jonka lisäksi on usein mahdollista jättää kommentit myös kirjallisesti. 

Kuulemistilaisuudet järjestetään yleensä Helsingissä eri ministeriöiden tiloissa.  

 

Kirjallinen lausuntomenettely  

Ministeriön virkamies lähettää kirjallisen kutsun vakiintuneelle listalle 

lausunnonantajia.  Eri tahot valmistelevat kirjallisen lausunnon, joka voi olla 

sisällöltään varsin vapaamuotoinen. Nykyisin valmistelijat saattavat pyytää myös 

erilaisia tiivistelmiä lausuntojen sisällöstä, sillä lausunto voi olla jopa 20 sivua pitkä. 

Tahot määrittelevät itse, mitä he haluavat kommentoida. Lausunnon valmistelu 

vaihtelee riippuen toimijasta: esimerkiksi järjestöissä yksi asiantuntija saattaa 

valmistella koko järjestön nimissä lausunnon. Toisissa järjestöissä järjestetään 

esimerkiksi sisäisiä kuulemisia, joiden pohjalta lausunto tehdään. Lausuntoajasta 

saatetaan tiedottaa myös esimerkiksi ministeriön verkkosivuilla. Kirjalliselle 

lausuntomenettelylle tulisi olla varattu 6-8 viikkoa aikaa, mutta toisinaan lausuntoaikaa 

on vain kaksi viikkoa. Lausunto toimitetaan usein ministeriöiden kirjaamoon tai lisäksi 

valmistelevalle virkamiehelle. Kirjallisista lausunnoista valmistellaan yhteenveto.  

 

Työryhmätoiminta  

Työryhmään kutsutaan vain rajallinen määrä asiantuntijoita ja sidosryhmiä. 

Työryhmiin ei siis välttämättä pääse kaikki halukkaat tahot tai intressiryhmät. 

Työryhmän koko voi vaihdella asiasta riippuen esimerkiksi 8 hengestä 30 henkeen. 

Työryhmään kuuluvat henkilöt ovat tiiviimmin kuultavana koko 

lainvalmisteluhankkeen aikana. He voivat kommentoida erilaisia luonnoksia suullisesti 

kokouksissa. Valmistelu voi kestää useammankin vuoden, jolloin työryhmä tai sen 

alajaostot voivat kokoontua lukemattomia kertoja.  



Työpajatoiminta  

Sidosryhmien edustajat voivat osallistua valmisteluun ja suunnitteluun monta kertaa 

saman valmisteluhankkeen aikana. Tähän tapaan menetelmiksi sopivat esimerkiksi 

työpajat. Niissä voidaan järjestää erilaisin menetelmin ideariihiä, yhteissuunnittelua, 

ongelman ratkaisua jne.  

Työpajaa voi kuvata aikaan ja paikkaan sidotuksi, ohjatuksi yhteistyötilaisuudeksi. 

Läsnäolijat ratkovat yhdessä esimerkiksi annettua kehittämiskysymystä ja yrittävät 

saada yhteisesti hyväksyttävän lopputuloksen aikaan. Työpajoille on monenlaisia 

muotoja ja niissä voidaan käyttää laajasti eri menetelmiä lopputulokseen pääsemiseksi. 

Työpajaa järjestävän on tarpeen miettiä etukäteen tarkasti, mitä tavoitteita toiminnalle 

asetetaan, kuinka monta pajatyöskentelyä tarvitaan, minkälaista ennakkomateriaalia on 

syytä jakaa osallistujille sekä miten motivoida osallistujat tulemaan paikalle ja 

työskentelemään pajassa 

 


