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Maakuntauudistus 

  
Valtion lupa- ja valvontavirastoa valmisteleva ryhmä (VM037:06/2016) 
 
Ryhmä toimii myös toimeenpanohankkeen ohjausryhmänä 
 

Ryhmän tehtävänä on laatia ehdotukset  
- tarvittavista hallinnollisista muutoksista ja järjestelyistä, jotka aiheutuvat aluehallin-

tovirastojen toimivallan muuttamisesta valtakunnalliseksi ja kokoamisesta uudeksi 
valtakunnalliseksi virastoksi, jolla on alueellisia toimipisteitä sekä aluehallintoviras-
ton tehtävämuutoksista (mm. viraston toiminta-, palvelu-, ohjaus- ja organisaatiomal-
li sekä päätoimipaikka ja muut toimipaikat); 

- keskeisistä linjauksista ja toimenpiteistä digitalisaation tarjoamien mahdollisuuksien 
täysimääräiseksi hyödyntämiseksi uudistetun aluehallintoviraston toiminnassa; 

- uudistetun aluehallintoviraston ja keskushallinnon virastojen päällekkäisyyksien pois-
tamisesta ja muusta valtionhallinnon virastojen työnjaon kehittämisestä lyhyellä ja 
keskipitkällä aikavälillä; 

- siirtymisestä uuteen rakenteeseen, mukaan lukien vaiheistus ja siirtymäkauden järjes-
telyt; 

- uuden valtakunnallisen viraston nimeksi ja ohjausmallin perusteiksi 
- aluehallintoviraston uudistamisen myötä mahdollistuvista säästöistä ja näiden talous-

arvio- ja kehysvaikutuksista; 
- uudistuksen toimeenpanon edellyttämäksi lainsäädännöksi mukaan lukien Ahvenan-

maan valtionvirastoa koskeviksi säännöksiksi. 
-  

Lisäys työryhmän tehtäviin (projektiryhmän päätös 18.10.2016) 
 

Sen lisäksi, mitä valmisteluryhmän tehtävistä on aiemmin määrätty, ryhmän tulee laatia 
aluehallintovirastojen ja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran hoita-
mien sosiaali- ja terveydenhuollon lupa-, rekisteröinti- ja valvontatehtävien organisoin-
nista kaksi vaihtoehtoista toteuttamisehdotusta, joista  

1. toisessa aluehallintovirastojen ja Valviran sosiaali- ja terveydenhuollon lupa-, re-
kisteröinti- ja valvontatehtävät kootaan perustettavaan valtioneuvoston ministeri-
öiden yhteiseen Valtion lupa-, ohjaus- ja valvontavirastoon 

2. toisessa aluehallintovirastojen ja Valviran sosiaali- ja terveydenhuollon lupa-, re-
kisteröinti- ja valvontatehtävät kootaan STM:n hallinnonalan uuteen virastoon 
esimerkiksi Valviran pohjalta. Tämän vaihtoehdon pohjaksi laaditaan samat eh-
dotukset kuin ko. ryhmän toimeksiannossa on määrätty. 
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Ehdotukset ja HE-luonnokset niiden toteuttamiseksi tulee laatia 30.11.2016 mennessä. 
 

Lisäys työryhmän tehtäviin (projektiryhmän päätös 7.2.2017) 
 
Sen lisäksi, mitä valmisteluryhmän tehtävistä on aiemmin määrätty, ryhmän tulee 

• valmistella poliittisten linjausten ja lausuntokierroksen mahdollisesti aiheuttamat 
muutokset hallituksen esitysluonnokseen 

• ohjata Valtion lupa- ja valvontaviraston toimeenpanohanketta. 
 
Puheenjohtaja: 
Verotusneuvos, HTM Mirjami Laitinen 
 
Varapuheenjohtaja: 
Hallitusneuvos Tarja Hyvönen, valtiovarainministeriö 
 
Jäsenet: 
Erityisasiantuntija Jussi Korhonen, sisäministeriö 
Lainsäädäntöneuvos Sami Kouki, valtiovarainministeriö 
Neuvotteleva virkamies Mikko Saarinen, valtiovarainministeriö 
Neuvotteleva virkamies Iiris Patosalmi, opetus- ja kulttuuriministeriö 
(varajäsen johtaja Hannu Sulin) 
Vesihallintojohtaja Kai Kaatra, maa- ja metsätalousministeriö 
Ylijohtaja Pekka Timonen, työ- ja elinkeinoministeriö 
(varajäsenet teollisuusneuvos Marjukka Aarnio ja kaupallinen neuvos Tomi Lounema) 
Ylijohtaja Kirsi Varhila, sosiaali- ja terveysministeriö 
(varajäsen neuvotteleva virkamies Virpi Kölhi) 
Valvontajohtaja Raimo Antila, sosiaali- ja terveysministeriö (työsuojelu) 
Ylijohtaja Tuula Varis, ympäristöministeriö 
(varajäsen kehittämispäällikkö Juho Korpi) 
Ylijohtaja Marja-Liisa Partanen, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira 
(varajäsen hallintojohtaja Ritva Kujala)  
Johtaja Tarja Holi, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira (varajäsen 
ryhmäpäällikkö Eine Oinas-Soudunsaari) 
Hallintojohtaja Anu Nousiainen, aluehallintovirastojen hallinto- ja kehittämispalvelut 
Ylijohtaja Minna Karhunen, Etelä-Suomen aluehallintovirasto  
Ylijohtaja Kaisa Ainasoja, Lapin aluehallintovirasto 
Johtaja Margit Päätalo, Pohjois-Suomen aluehallintovirastosta 
(varajäsen johtaja Pirkko Pakkala Lounais-Suomen aluehallintovirasto) 
Ylijohtaja Tommi Muilu, Hämeen ELY-keskus 
(varajäsen johtaja Jonas Liimatta, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus) 
Valtion pääsopijajärjestöjen nimeämä yhteinen henkilöstön edustaja: 
Puheenjohtaja Sari Jokikallas, ProUnioni (Pardia) 
(1. varajäsen: asiamies Minna Holm, JUKO 2. varajäsen: sopimustoimitsija Harri Tu-
runen, JHL) 
 
Sihteerit: 
Ylitarkastaja Miira Lehto, valtiovarainministeriö 
Neuvotteleva virkamies, Jaana Salmi, valtiovarainministeriö 
Lainsäädäntöneuvos Jaska Siikavirta, valtiovarainministeriö 
Talousyksikön päällikkö Tuula-Kaarina Isosuo, aluehallintovirastojen hallinto- ja kehit-
tämispalvelut 
Lakimies Marika Puusa, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira 
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Oikeusministeriön edustaja kutsutaan tarpeen mukaan asiantuntijaksi kun käsitellään asi-
oita, joissa oikeusministeriön asiantuntemusta tarvitaan. 
 
Ryhmä voi asettaa itselleen alatyöryhmiä. Ryhmä kuulee sidosryhmiä asiantuntijoina uu-
den aluehallintoviraston tehtäväalalta. 


