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Aluehallintovirastojen uudistamista valmistelevan ryhmän alaryhmäksi asetettava  
ICT-ryhmä 
 
 
Tausta 

Hallituksen 5.4.2016 tekemän linjauksen mukaan ympäristöhallinnon luvat, 
ympäristövalvonta ja luonnonsuojelu kootaan ELY-keskuksista ja aluehal-
lintovirastoista uudistettavaan valtion valtakunnalliseen aluehallintoviras-
toon. Päällekkäisyydet aluehallintoviraston ja keskushallinnon virastojen 
välillä puretaan.  Valtiovarainministeriö on asettanut 22.4.2016 aluehallin-
tovirastojen uudistamista valmistelevan ryhmän.  
 

Tehtävät ja toimeksianto 
 
Aluehallintovirastojen uudistamista valmisteleva ryhmä asettaa alaryhmäk-
seen ICT-ryhmän valmistelemaan ehdotukset uuden organisaation tieto-
hallinnon organisoinnista ja ICT-palveluiden toteuttamismallista. 
 
Ryhmän toimikausi on 1.6.2016-31.3.2019. 
 
Ryhmän tavoitteena on suunnitella ja käynnistää toteutusprojektit niin, että 
käynnistyvällä uudella organisaatiolla on käytettävissä toiminnan edellyt-
tämät tietojärjestelmät (ydintoiminnan järjestelmät ja perustietotekniikka) ja 
niihin liittyvä tuki. 
 
Ryhmän tehtävänä on tehdä esitykset: 
- uuden organisaation tietohallinnon tehtävistä, toimintamallista, henki-

löstön määrästä ja osaamisen turvaamisesta  
- ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus KEHAn 

palveluiden korvaamisesta, niihin liittyvistä resurssisiirroista ja tietohal-
lintopalvelujen uudesta hankintamallista 

- tietohallinnon ohjausmallista ja talousarviosta vuodelle 2019. 
 

Alaryhmä raportoi työstään säännöllisesti aluehallintovirastojen uudistamis-
ta valmistelevalle ryhmälle. Ryhmän tulee tehdä tiivistä yhteistyötä maa-
kuntadigi-valmisteluryhmän kanssa. 
 

Kokoonpano 
Puheenjohtaja 
Kehittämisjohtaja Marko Puttonen, valtiovarainministeriö 
 
Jäsenet 
Kehittämispäällikkö Petteri Ohvo, työ- ja elinkeinoministeriö 
(varajäsen ylitarkastaja Kimmo Kuusela) 
Tietohallintojohtaja Jukka Litmanen, ympäristöministeriö 
Ylitarkastaja Teija Inkilä, sosiaali- ja terveysministeriö/työsuojeluosasto 
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Tietohallintopäällikkö Vesa Mettovaara, Valvira 
Kehitysjohtaja Sari-Anne Hannula, Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus 
Valtori 
Ryhmäpäällikkö Riitta Teiniranta, Suomen ympäristökeskus 
(varajäsen ryhmäpäällikkö Esa Hirvonen) 
Tietoyksikön päällikkö Maria Siurua, aluehallintovirastojen hallinto- ja kehit-
tämispalvelut 
(varajäsen kehittämispäällikkö Asko Harjukelo) 
Yleishallintoyksikön päällikkö Teijo Mustonen, aluehallintovirastojen hallin-
to- ja kehittämispalvelut  
(varajäsen erikoissuunnittelija Lauri Päivärinta) 
Tietohallintojohtaja Heikki Heikkilä, ELY-keskusten sekä TE-toimistojen 
kehittämis- ja hallintokeskus KEHA 
 
Sihteeri  
Erikoissuunnittelija Sari Björkbacka, aluehallintovirastojen hallinto- ja kehit-
tämispalvelut 
 
Aluehallintovirastojen uudistamista valmistelevaan ryhmään nimetty henki-
löstön edustaja tai hänen varajäsenensä voi osallistua ryhmän kokouksiin. 
 
Ryhmää voidaan täydentää niillä organisaatioilla, joiden tehtäviä mahdolli-
sesti siirretään uudelle aluehallintovirastolle. Ryhmä voi perustaa alaryh-
miä ja kutsua asiantuntijoita tarpeen mukaan. 
 
 


