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Sote- ja maakuntauudistuksen henkilöstöpolitiikkaryhmän asettaminen  

 
Asettaminen Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen, itsehallintoalueiden perustami-

sen ja aluehallintouudistuksen valmistelun projektiryhmä sekä maakunta-
uudistuksen projektiryhmä ovat asettaneet yhdessä sote- ja maakuntauu-
distuksen henkilöstöpolitiikkaryhmän. 

 
Toimikausi Henkilöstöpolitiikkaryhmän toimikausi on 15.6.2016 – 15.4.2019 
 
Tavoite/tehtävä Henkilöstöpolitiikkaryhmän tehtävänä on 

- koordinoida sote- ja maakuntauudistuksen henkilöstöasioiden valmiste-
lua 

- valmistella perustettavien maakuntien henkilöstöpoliittisia linjauksia 
- seurata sote-uudistuksen henkilöstön asema – työryhmän aiemmin te-

kemien esitysten etenemistä 
- valmistella ehdotukset asetettavan alatyöryhmän esityksestä maakun-

tien liitoista ja kunnista siirtyvän muita kuin sote-tehtäviä hoitavan hen-
kilöstön asemasta ja palvelussuhteiden ehdoista uudistuksessa sekä 
ehdotukset maakuntien palvelukseen siirtyviksi ryhmiksi ja eläkkeiden 
määräytymiseksi sekä 

- valmistella asetettavan alatyöryhmän esityksestä mahdolliset muut so-
te- ja maakuntauudistuksen edetessä esille nousevat maakuntien lii-
toista ja kunnista siirtyvää henkilöstöä koskevat asiat. 

 
Organisointi Puheenjohtaja 

Päivi Laajala, osastopäällikkö, ylijohtaja, valtiovarainministeriö 
 
Jäsenet 
Marja Isomäki, lainsäädäntöneuvos, valtiovarainministeriö 
Jaana Salmi, neuvotteleva virkamies, valtiovarainministeriö 
Lauri Liusvaara, neuvotteleva virkamies, valtiovarainministeriö 
Hanna-Mari Talka, erityisasiantuntija, sisäministeriö 
Erik Strömberg, hallitusneuvos, sosiaali- ja terveysministeriö 
Eila Mustonen neuvotteleva virkamies, sosiaali- ja terveysministeriö 
Mari Anttikoski, henkilöstöpäällikkö (1.9.2016 ->), työ- ja elinkeinoministe-
riö 
Johanna Ylitepsa hallitussihteeri, työ- ja elinkeinoministeriö 
Henrika Nybondas-Kangas, neuvottelupäällikkö, KT Kuntatyönantajat  
 
Anu Hernesmaa, neuvotteleva virkamies, valtiovarainministeriö, jäsen ja 
sihteeri 
 
Kuntien pääsopijajärjestöjen edustajat:  
Anne Sainila-Vaarno, johtaja, SuPer ry (KoHo ry) 
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Kirsi Sillanpää, johtaja, Tehy ry (KoHo ry) 
Päivi Ahonen, lakimies, JHL ry (Kunta-alan unioni) 
Marja Lounasmaa, edunvalvontajohtaja, Jyty ry (Kunta-alan unioni) 
Jukka Kauppala, neuvottelujohtaja, JUKO ry 
Risto Kangas, neuvottelujohtaja, JUKO ry 
 
Valtion pääsopijajärjestöjen edustajat: 
Markku Nieminen, neuvottelupäällikkö, JUKO ry 
Kristian Karrasch, neuvottelupäällikkö, JHL ry 
Harri Sirén, neuvottelujohtaja, Pardia ry 
 
Pysyvä asiantuntija: Kimmo Mikander, varatoimitusjohtaja, Keva 
 
Kutsuttuna: Leena Salonen, tiedottaja, sosiaali- ja terveysministeriö 
 

Kustannukset ja rahoitus 
Työryhmän työ tehdään virkatyönä. Kukin organisaatio maksaa osallis-
tujansa matkakulut. Muut kulut maksetaan VM:n toimintamenomomen-
tilta 28.01.01. 
 

JAKELU  Henkilöstöpolitiikkaryhmän jäsenet ja pysyvä asiantuntija 
 
TIEDOKSI  Valtiovarainministeriö 

Työ- ja elinkeinoministeriö 
Sisäministeriö 
Maa- ja metsätalousministeriö 
Sosiaali- ja terveysministeriö 
KoHo ry 
Kunta-alan unioni 
JUKO ry 
JHL ry 
Pardia ry 
KT Kuntatyönantajat 
Keva 

 Projektinjohtaja, alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti, sosiaali- ja terveysmi-
nisteriö ja valtiovarainministeriö 
Maakuntauudistuksen projektiryhmä  
Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen, itsehallintoalueiden perus-
tamisen ja alue-hallintouudistuksen valmistelun projektiryhmä 


