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Valtion lupa- ja valvontaviraston toimeenpanohanke  
 

Valtion lupa- ja valvontavirastoa valmisteleva ryhmä käynnistää 
15.2.2017 alkaen viraston perustamisen toimeenpanohankkeen. Ryhmä 
toimii hankkeen ohjausryhmänä. Ohjausryhmälle perustetaan laajen-
nettu sihteeristö koordinoimaan työryhmien valmistelua.  
 
Toimeenpanohankkeen eri ryhmien työskentelyn tavoitteena on val-
mistella viraston toiminnan käynnistäminen siten, että sen perustehtä-
vien häiriötön hoitaminen on turvattu. Ryhmät toimivat samalla vuoro-
vaikutuksessa asiakkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa ja luovat 
pohjan perustettavan viraston sidosryhmäverkostolle. Valmistelu on lä-
pinäkyvää ja avointa, siinä osallistetaan virastojen henkilöstö muutok-
sen tekemiseen sekä taataan kaikkien hallinnonalojen erilaisten tarpei-
den ja näkökulmien huomioon ottaminen oikea-aikaisesti.  

 
Kaikkien ryhmien työskentelyssä on lähtökohtana luoda poikkihallin-
nollisesti ja monialaisesti toimiva valtakunnallinen virasto, joka 
 

1. Vaikuttaa yhteiskuntaan hallinnonalojen kootun yhteisen ta-
voiteasetannan ja toiminnan kokonaisnäkemyksen kautta 

2. Toimii valtakunnallisesti yhdenmukaisesti, asiakaslähtöisesti, 
kokonaisvaltaisesti ja moniammatillisesti 

3. Hyödyntää alueellista verkostoaan, laajaa asiantuntemustaan 
sekä parhaita toimintatapojaan toimialarajat ylittäen 

4. Toteuttaa yhden luukun periaatetta sekä tietojen yhteiskäyt-
töä toiminnan sisällössä, toteutuksessa ja palvelukanavissa 

5. Suuntaa ja uudistaa dynaamisesti toimintaansa entistä enna-
koivammaksi, vuorovaikutteisemmaksi ja riskiperusteisem-
maksi 

 
Hankkeella on seuraavat valmisteluryhmät. Viestinnän edustajat osallis-
tuvat hankkeen valmisteluryhmien kokouksiin.  
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1. Viraston valtakunnallisen organisoinnin ja ohjauksen työryhmä 
 
Työryhmän tehtävänä on 

- koordinoida ja sovittaa yhteen toimiala- ja toimintayksikkökoh-
taista organisointivalmistelua sekä ohjausjärjestelmän valmiste-
lua 

- laatia luonnos viraston mallityöjärjestykseksi 
- suunnitella viraston yhteisten toimintojen organisoitumisen pe-

rusteet 
o  yhteisistä toiminnoista päättämisen menettelyt, niiden 

työskentelyn erilaiset menettelytavat, työskentelyn rahoi-
tus, työskentelyn tarkoitus ja suhde viraston sekä toimi-
alojen/ toimintayksiköiden johtamiseen. 

 
Puheenjohtajat: 
Neuvotteleva virkamies Virpi Kölhi, sosiaali- ja terveysministeriö 
Ylijohtaja Ari Niiranen, ympäristöministeriö 
Hallitusneuvos Tarja Hyvönen, valtiovarainministeriö 
 
Jäsenet: 
Neuvotteleva virkamies Mikko Saarinen, valtiovarainministeriö 
Talousjohtaja Mikko Staff, sosiaali- ja terveysministeriö 
Valvontajohtaja Raimo Antila, sosiaali- ja terveysministeriö 
Hallitusneuvos Oili Rahnasto, ympäristöministeriö 
Neuvotteleva virkamies Leena Westerholm, maa- ja metsätalousmi-
nisteriö 
Ylitarkastaja Päivi Bosquet, opetus- ja kulttuuriministeriö 
Neuvotteleva virkamies Tiina Männikkö, sisäministeriö 
Kaupallinen neuvos Tomi Lounema, työ- ja elinkeinoministeriö 
Ylijohtaja Terttu Savolainen, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto 
Ylijohtaja Sirkka Jakonen, Itä-Suomen aluehallintovirasto 
Johtaja Kaarina Myyri-Partanen, Etelä-Suomen aluehallintovirasto 
Hallintojohtaja Ritva Kujala, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvonta-
virasto (Valvira) 
Johtaja Risto Timonen, Varsinais-Suomen ELY-keskus 
Pääluottamusmies, tarkastaja Päivi Laakso, JUKO ry, Etelä-Suomen 
aluehallintovirasto 
Tarkastaja Anssi Riihijärvi, Pardia ry, Etelä-Suomen aluehallintovirasto 
Pääluottamusmies, tarkastaja Jyri Saarikoski, JHL ry, Länsi- ja Sisä-
Suomen aluehallintovirasto 
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Sihteerit: 
Lakimies Marika Puusa, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviras-
to (Valvira) 
Ylitarkastaja Hanna Eronen-Jarva, ympäristöministeriö 
Lainsäädäntöneuvos Jaska Siikavirta, valtiovarainministeriö 
Suunnittelija Lauri Forsman, aluehallintovirastojen hallinto- ja kehit-
tämispalvelut 

 
Työryhmän alaryhminä toimivat yhteisen ohjauksen sekä toimiala- ja 
toimintayksikkökohtaisen organisoinnin alaryhmät: 
 
Viraston yhteisen ohjauksen alaryhmä 

 
Alaryhmän tehtävänä on 

- suunnitella viraston yhteisen ohjauksen tarkempi sisältö ja teh-
tävät 

- suunnitella viraston ohjausryhmän työskentelytavat ja prosessit 
o Ohjausryhmän työskentely 
o Valmisteluverkoston muodostaminen ja työskentely 
o Tulossopimusmenettely ml. raportointi, kehys- ja TAE–

menettely, muut tehtävät. 
 
Puheenjohtajat: 
Lääkintöneuvos Anne Nordblad, sosiaali- ja terveysministeriö 
Kehittämispäällikkö Juho Korpi, ympäristöministeriö 
Neuvotteleva virkamies Mikko Saarinen, valtiovarainministeriö 
 
Jäsenet: 
Lainsäädäntöneuvos Sami Kouki, valtiovarainministeriö 
Ylitarkastaja Carolina Sierimo, sosiaali- ja terveysministeriö 
Ympäristöneuvos Pirkko Oilinki-Nenonen, ympäristöministeriö 
Ylitarkastaja Sari Virta, opetus- ja kulttuuriministeriö 
Neuvotteleva virkamies Tiina Männikkö, sisäministeriö 
Ylijohtaja Mikael Luukanen, Lounais-Suomen aluehallintovirasto 
Johtaja Arto Teronen, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 
Johtaja Jussi Holmalahti, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavi-
rasto (Valvira) 
Johtaja Jari Mutanen, Pohjois-Savon ELY-keskus 
Valtion pääsopijajärjestöjen nimeämä yhteinen henkilöstön edustaja: 
Puheenjohtaja Sari Jokikallas, Pardia ry 
(varajäsenet varapääluottamusmies, tarkastaja Seppo Parkkinen, JHL 
ry, Etelä-Suomen aluehallintovirasto ja varapääluottamusmies, ylitar-
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kastaja Marja-Leena Arffman, JUKO ry, Pohjois-Suomen aluehallintovi-
rasto) 
 
Toimiala- ja toimintayksikkökohtaisen organisoinnin alaryhmät 
 
Alaryhmien tehtävänä on 

- kartoittaa 
o mitkä ovat toimialan/toimintayksikön tehtävät 
o miten ne on nykyisin organisoitu eri virastoihin/virastoissa 
o miten niiden prosessi kulkee eri virastoissa 
o millä menettelytavoilla tehtävää toteutetaan 
o edellyttääkö tehtävä alueellista läsnäoloa ja/tai paikallistun-

temusta vai onko sen hoitaminen paikkariippumatonta 
o millaista asiantuntemusta tehtävässä tarvitaan ja millaista 

siihen on nykyisin käytettävissä 
o miten tehtävää ohjataan ja johdetaan 
o miten tehtävää tuetaan sisäisillä palveluilla 
o mitkä ovat tehtävän sisäiset rajapinnat muihin saman orga-

nisaatioyksikön tehtäviin ja suhteet muihin toimialoihin 
o mitkä ovat tehtävän valtakunnallisen organisoinnin toimin-

nalliset tarpeet 
- suunnitella kartoituksen pohjalta perustettavan toimialan tai toi-

mintayksikön valtakunnallisen organisoitumisen perusteet ja 
vaihtoehdot sekä laatia ehdotus toteutuksen kannalta tarpeelli-
sista toimenpiteistä 

- yhteistyössä toimintatapojen kehittämistä suunnittelevan ryhmän 
kanssa kartoittaa 

o millaisia kehittämishankkeita tehtävään on vireillä ja miten 
ne suhteutuvat muutokseen 

o mitkä ovat tehtävän muut prosessikehitystarpeet. 
 
1. Sosiaali- ja terveysala 

 
Puheenjohtajat:  
Johtaja Satu Koskela, Etelä-Suomen aluehallintovirasto 
Johtaja Esa Koukkari, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavi-
rasto (Valvira) 
 
Jäsenet: 
Lääkintöneuvos Anne Nordblad, sosiaali- ja terveysministeriö 
Hallitusneuvos Anne Kumpula, sosiaali- ja terveysministeriö 
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Yksikön päällikkö, lakimies Pirjo Mäkeläinen, Pohjois-Suomen alue-
hallintovirasto 
Aluehallintoylilääkäri Raimo Jokisalo, Länsi- ja Sisä-Suomen alue-
hallintovirasto 
Sosiaalihuollon ylitarkastaja Marita Uusitalo, Itä-Suomen aluehallin-
tovirasto 
Ryhmäpäällikkö, terveydenhuoltoneuvos Eine Oinas-Soudunsaari, 
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) 
Ryhmäpäällikkö, lääkintöneuvos Markus Henriksson, Sosiaali- ja 
terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) 
Johtaja Jussi Holmalahti, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvonta-
virasto (Valvira) 

 
2. Opetus- ja kulttuuritoimi 

 
Puheenjohtaja: 
Johtaja Esko Lukkarinen, Lounais-Suomen aluehallintovirasto 
 
Jäsenet: 
Kulttuuriasiainneuvos Leena Aaltonen, opetus- ja kulttuuriministe-
riö 
Opetusneuvos Jussi Pihkala, opetus- ja kulttuuriministeriö 
Johtaja Merja Ekqvist, Etelä-Suomen aluehallintovirasto 
Johtaja Tuomo Laitila, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 
Johtaja Matti Ruuska, Itä-Suomen aluehallintovirasto 
Johtaja Elisa Suutala, Lapin aluehallintovirasto 
Johtaja Veijo Kosola, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto 
Johtaja Marianne West-Ståhl, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovi-
rasto/ruotsinkielinen opetustoimen yksikkö 

 
3. Ympäristötehtävät 

 
Puheenjohtajat:  
Johtaja Tarja Savea-Nukala, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovi-
rasto 
Johtaja Satu Pääkkönen, Uudenmaan ELY-keskus 
 
Jäsenet: 
Ylimetsänhoitaja Pirkko Isoviita, ympäristöministeriö 
Neuvotteleva virkamies Juha Lahtela, ympäristöministeriö 
Vesiylitarkastaja Katri Vasama, maa- ja metsätalousministeriö 
Johtaja Raija Aaltonen, Etelä-Suomen aluehallintovirasto 
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Johtaja Erkki Kantola, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto 
Johtaja Vesa Toivola, Itä-Suomen aluehallintovirasto 
Yksikön päällikkö Mari Rajala, Pirkanmaan ELY-keskus 
Yksikön päällikkö Janne Kärkkäinen, Pohjois-Karjalan ELY-keskus 
Ylitarkastaja Tiina Kämäräinen, Lapin ELY-keskus 

 
4. Työsuojeluhallinto 

 
Puheenjohtaja:  
Johtaja Päivi Suorsa, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto 
 
Jäsenet:  
Neuvotteleva virkamies Tarja Nupponen, sosiaali- ja terveysminis-
teriö 
Johtaja Kaarina Myyri-Partanen, Etelä-Suomen aluehallintovirasto 
Johtaja Arto Teronen, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 
Johtaja Riitta Sulameri, Lounais-Suomen aluehallintovirasto 
Johtaja Markku Rautio, Itä-Suomen aluehallintovirasto 

 
5. Oikeusturva 

 
Puheenjohtaja:  
Johtaja Leena Keituri, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 
 
Jäsenet: 
Kaupallinen neuvos Tomi Lounema, työ- ja elinkeinoministeriö 
Ylitarkastaja Linda Viitala, sisäministeriö 
Lainsäädäntöneuvos Sami Kouki, valtiovarainministeriö 
Yksikön päällikkö, lakimies Marko Peltonen, Etelä-Suomen aluehal-
lintovirasto 
Lakimies Heli Kajava, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto 
Lakimies Juha Lämsä, Lapin aluehallintovirasto 
Yksikön päällikkö Raisa Erma, Uudenmaan ELY-keskus 
Johtava lakimies Terhi Mäkinen, Uudenmaan ELY-keskus 
Johtaja Maija Puomila, Kilpailu- ja kuluttajavirasto 
 
Asiantuntija: 
Lainsäädäntöjohtaja Antti Leinonen, oikeusministeriö 
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6. Hallinto- ja kehittämispalvelut 
 
Ryhmä toimii yhteistyössä toimintaansa jatkavan ICT–alaryhmän 
kanssa, sisältäen 
• taloushallinnon 
• henkilöstöhallinnon 
• toimitilahallinnon 
• asiakirjahallinnon 
• viestinnän 
• tietohallinnon 
• muut hallinto- ja kehittämispalvelut. 

 
Puheenjohtajat:  
Hallintojohtaja Anu Nousiainen, aluehallintovirastojen hallinto- ja 
kehittämispalvelut 
Palvelujohtaja Miikka Halonen, KEHA-keskus 
Apulaisjohtaja Jussi-Pekka Moisio, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja 
valvontavirasto (Valvira) 
 
Jäsenet: 
Neuvotteleva virkamies Mikko Saarinen, valtiovarainministeriö 
Hallitusneuvos Liisa Perttula, sosiaali- ja terveysministeriö 
Apulaisjohtaja Kirsi Häkkinen, Etelä-Suomen aluehallintovirasto 
Talouspäällikkö Virpi Hasila, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja val-
vontavirasto (Valvira) 
Yksikön päällikkö Tuula-Kaarina Isosuo, aluehallintovirastojen hal-
linto- ja kehittämispalvelut 
Yksikön päällikkö Lauri Latva-Äijö, aluehallintovirastojen hallinto- 
ja kehittämispalvelut 
Yksikön päällikkö Teijo Mustonen, aluehallintovirastojen hallinto- ja 
kehittämispalvelut 
Yksikön päällikkö Päivi Kentala, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 
Neuvotteleva virkamies Eija Kariluoma, Etelä-Suomen aluehallinto-
virasto 

 
Kukin alaryhmä asettaa itselleen sihteeristön. 
 
Alaryhmien työskentelytapana on verkostomainen valmistelu, jossa py-
ritään hahmottamaan toimeenpanon eri työryhmien työn keskinäiset 
suhteet.  
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2. Palvelumalli- ja digitalisaatiotyöryhmä 
 

Työryhmän tehtävänä on 
- koordinoida ja suunnata uudelleen eri hallinnon alojen digitali-

saatio- ja muiden uuden viraston toimintaan kytkeytyvien kehit-
tämishankkeiden työtä niin, että uuden viraston toiminnalle ase-
tetut tavoitteet toteutuvat 

- ohjata hankkeiden työtä tarkempien yhteisten tavoitteiden aset-
tamiseksi, aikatauluttamiseksi sekä toteuttamiseksi 

- organisoida hankkeiden, toimeenpanon muiden ryhmien sekä 
muiden keskeisten toimijoiden väliset yhteydet. 

 
Puheenjohtaja: 
Verotusneuvos, HTM Mirjami Laitinen 
 
Jäsenet: 
Kehittämisjohtaja Marko Puttonen, valtiovarainministeriö 
Tietojohtaja Tiina Pesonen, sosiaali- ja terveysministeriö 
Projektipäällikkö Saku Härkönen, ympäristöministeriö 
Kulttuuriasiainneuvos Kirsi Kaunisharju, opetus- ja kulttuuriministeriö 
Erityisasiantuntija Jussi Korhonen, sisäministeriö 
Erityisasiantuntija Päivi Virtanen, maa- ja metsätalousministeriö 
Teollisuusneuvos Sirpa Alitalo, työ- ja elinkeinoministeriö 
Ylijohtaja Marko Pukkinen, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 
Yksikön päällikkö Maria Siurua, aluehallintovirastojen hallinto- ja kehit-
tämispalvelut 
Kehittämispäällikkö Seppo Suorsa, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto 
ja aluehallintovirastojen hallinto- ja kehittämispalvelut 
Johtaja Markku Rautio, Itä-Suomen aluehallintovirasto 
Ylijohtaja Pekka Häkkinen, Etelä-Savon ELY-keskus 
Tietohallintojohtaja Heikki Heikkilä, KEHA-keskus 
Tietohallintopäällikkö Vesa Mettovaara, Sosiaali- ja terveysalan lupa- 
ja valvontavirasto (Valvira) 
Kehittämispäällikkö Petri Huovinen, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja 
valvontavirasto (Valvira)  
Valtion pääsopijajärjestöjen nimeämä yhteinen henkilöstön edustaja: 
Luottamusmies, tarkastaja Esa Arvo, JHL ry, Etelä-Suomen aluehallin-
tovirasto 
(varajäsenet luottamusmies, kehittämispäällikkö Ulla Peltola, JUKO ry, 
Lounais-Suomen aluehallintovirasto ja suunnittelija Tiina Kaijanen, Par-
dia ry, Lounais-Suomen aluehallintovirasto) 
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Sihteerit: 
Kehittämispäällikkö Virva Hakamäki, aluehallintovirastojen hallinto- ja 
kehittämispalvelut 
Viestintäasiantuntija Mari Peltonen, Pirkanmaan ELY-keskus 
Lakimies Niina Lehtonen, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavi-
rasto (Valvira) 
 
 

3. Henkilöstötyöryhmä 
 
Työryhmän tehtävänä on 

- valmistella keskitetysti viraston valmistelussa noudatettavat 
henkilöstöpoliittiset periaatteet hyödyntämällä maakuntauudis-
tuksen yhteisiä henkilöstöpoliittisia periaatteita 

- täsmentää viraston perustamiseen liittyvät henkilöstövaikutukset 
- valmistella suunnitelma henkilöstön sijoittumisesta virastoon  
- valmistella ehdotus uuden perustettavan valtakunnallisen viras-

ton henkilöstöpoliittisiksi periaatteiksi ja henkilöstöön liittyviksi 
menettelytavoiksi  

- valmistella palkkausjärjestelmän soveltamiseen liittyviä kysy-
myksiä perustettavassa virastossa 

- valmistella ja toteuttaa muutokseen liittyvää tukea ja valmen-
nusta henkilöstön työhyvinvoinnin varmistamiseksi  

- valmistella suunnitelma henkilöstön osaamisen kehittämiseksi 
vastaamaan organisaatioryhmän ja digitalisaatioryhmän kartoit-
tamia asiantuntemuksen ja osaamisen tarpeita  

- helpottaa muutoksen toteuttamista luomalla yhteyksiä ja keskus-
telukanavia uuteen virastoon siirrettävien henkilöiden kesken jo 
valmisteluvaiheessa. 
 

Puheenjohtajat: 
Hallintojohtaja Anu Nousiainen, aluehallintovirastojen hallinto- ja ke-
hittämispalvelut 
Henkilöstöjohtaja Taina Vuorinen, KEHA-keskus 
Apulaisjohtaja Jussi-Pekka Moisio, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja val-
vontavirasto (Valvira) 
 
Jäsenet: 
Neuvotteleva virkamies Jaana Salmi, valtiovarainministeriö 
Hallitusneuvos Liisa Perttula, sosiaali- ja terveysministeriö 
Ylitarkastaja Hanna Eronen-Jarva, ympäristöministeriö 
Hallitusneuvos Riitta Itkonen, maa- ja metsätalousministeriö 
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Neuvotteleva virkamies Tiina Männikkö, sisäministeriö 
Neuvotteleva virkamies Tove Lindell, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallin-
tovirasto 
Johtaja Riitta Sulameri, Lounais-Suomen aluehallintovirasto 
Ylijohtaja Leena Gunnar, Kaakkois-Suomen ELY-keskus 
Henkilöstöyksikön päällikkö Timo Kähärä, aluehallintovirastojen hallin-
to- ja kehittämispalvelut 
Hallintojohtaja Jukka Rusanen, KEHA-keskus 
Talouspäällikkö Virpi Hasila, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvonta-
virasto (Valvira) 
Sopimustoimitsija Harri Turunen, JHL ry 
Asiantuntija Katja Aho, JUKO ry 
Lakimies Keijo Kunnari, Pardia ry 
 
Sihteerit:   
Henkilöstöpalvelupäällikkö Sari Grönqvist, aluehallintovirastojen hallin-
to- ja kehittämispalvelut 
Lakimies Niina Lehtonen, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavi-
rasto (Valvira) 
Lakimies Juha Tuukkanen, KEHA-keskus 
 
 

4. Viestintätyöryhmä 
 
Työryhmän tehtävänä on 

- suunnitella ja koordinoida viraston valmistelun aikaista hallin-
nonalojen sisäistä ja niiden välistä muutosviestintää  

- tehdä ehdotus valmistelunaikaisen viestinnän suunnitelmaksi  
- varmistaa, että aluehallintovirastoille, elinkeino-, liikenne- ja ym-

päristökeskuksille ja Sosiaali- ja terveydenhuollon lupa- ja val-
vontavirasto Valviralle sekä niistä perustettavaan virastoon siir-
tyvälle henkilöstölle tiedotetaan säännöllisesti ja samanaikaisesti 
viraston valmistelun etenemisestä 

- valmistella viraston käynnistymisvaiheen edellyttämää viestintää 
ml. asiakasviestintä 

- valmistella hankkeen ulkoisen viestinnän periaatteita 
- viraston graafisen ilmeen suunnittelu. 

 
Puheenjohtajat: 
Viestintäyksikön päällikkö Jaana Lehtovirta, aluehallintovirastojen hal-
linto- ja kehittämispalvelut 
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Viestintäpäällikkö Anna Karjalainen, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja 
valvontavirasto (Valvira) 
 
Jäsenet: 
Neuvotteleva virkamies Jaana Salmi, valtiovarainministeriö 
Tiedottaja Päivi Kaikkonen, valtiovarainministeriö 
Tiedottaja Sanna Leinonen, sosiaali- ja terveysministeriö 
Viestintäpäällikkö Katja Huumo, ympäristöministeriö 
Viestintäjohtaja Pekka Väisänen, maa- ja metsätalousministeriö 
Viestintäjohtaja Marjo Merivirta-Helle, opetus- ja kulttuuriministeriö 
Viestintäpäällikkö Milla Meretniemi, sisäministeriö 
Alueellinen viestintäpäällikkö Auli Posti, aluehallintovirastojen hallinto- 
ja kehittämispalvelut 
Apulaisjohtaja Kirsi Häkkinen, Etelä-Suomen aluehallintovirasto 
Tiedottaja Eija Kenttäkumpu, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvon-
tavirasto (Valvira) 
Verkkopalveluasiantuntija Mervi Kylmänen-Paakki, KEHA-keskus 
Tietopalvelupäällikkö Merja Haliseva-Soila, Varsinais-Suomen ELY-
keskus 
Ympäristökasvatusasiantuntija Tanja Tuulinen, Keski-Suomen ELY-
keskus 
 
Valtion pääsopijajärjestöjen nimeämä yhteinen henkilöstön edustaja: 
Pääluottamusmies, tarkastaja Jyri Saarikoski, JHL ry, Länsi- ja Sisä-
Suomen aluehallintovirasto 
(varajäsen tiedottaja Tuija Fredriksson, Pardia ry, Etelä-Suomen alue-
hallintovirasto ja varaluottamusmies, tarkastaja Maaret Kieksi, JUKO ry, 
Etelä-Suomen aluehallintovirasto) 
 
Sihteerit: 
Alueellinen viestintäpäällikkö Päivi Välimäki, aluehallintovirastojen hal-
linto- ja kehittämispalvelut 
Lakimies Marika Puusa, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviras-
to (Valvira) 
Kielenkääntäjä Åsa Teir-Bäckström, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 
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 Ryhmien toimintaperiaatteet: 
 

- Ryhmiin nimettävät jäsenet sitoutuvat toimeenpanon työskentelyyn siten, 
että he hyödyntävät laajasti oman taustaorganisaationsa sekä sen asiantun-
tijoiden osaamista ja työpanosta. 
 

- Jäsenillä on vastuu työryhmässä suunniteltavan mukaisesti osallistaa ja si-
touttaa taustaorganisaationsa tehtävien henkilöstö valmisteluun. 

 
- Jaetun puheenjohtajuuden ryhmissä puheenjohtajat sopivat keskinäisestä 

työnjaostaan ryhmän tehtävien mukaan suunnitelluin perustein (asialli-
nen/ajallinen/hierarkkinen/kollegiaalinen). 

 
- Ryhmien määrää, tavoitteita, tehtäviä ja kokoonpanoja on jatkuvasti mah-

dollista tarkastella uudelleen ryhmien toimintasuunnittelun ja tehtävien 
täsmentyessä valmistelun etenemisen myötä, ja ohjausryhmä päättää tar-
vittavista muutoksista. 

 

 

Jakelu Ryhmien puheenjohtajat, jäsenet, sihteerit ja asiantuntija 
 
Tiedoksi  Oikeusministeriö 

Sisäministeriö 
Opetus- ja kulttuuriministeriö 
Maa- ja metsätalousministeriö 
Työ- ja elinkeinoministeriö 
Sosiaali- ja terveysministeriö 
Ympäristöministeriö 
Valtiovarainministeriö 
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto 
Kilpailu- ja kuluttajavirasto 
Aluehallintovirastot 
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset 
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimisto-
jen kehittämis- ja hallintokeskus KEHA 

 Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL 
Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO 
Palkansaajajärjestö Pardia 
Valtion lupa- ja valvontavirastoa valmistelevan ryhmän jäsenet 
 
 

 

 


