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Maakuntauudistus 

  
1. Toimialakohtaisten tehtävien maakunnille siirron valmistelua koordinoiva ja ohjaava ryhmä 

(maakuntahallinnon tehtäväsiirrot -valmisteluryhmä) VM037:01/2016   
 

Osana maakuntauudistusta siirretään mittava määrä eri toimialojen tehtäviä valtiolta ja 
kunnista uusille maakunnille. Näiden tehtäväsiirtojen yhteydessä on samalla monissa ta-
pauksissa tarpeen uudistaa myös sisällöllisesti siirrettäviä tehtäviä ja niitä koskevaa lain-
säädäntöä vastaamaan toimintaympäristön muutoksia sekä uuden järjestäjätahon (maa-
kunnat) luonnetta. Päävastuu tehtäväsiirtojen ja niiden edellyttämän lainsäädännön val-
mistelusta kuuluu kullekin ministeriölle hallinnonalallaan. 

 
Ryhmän tehtävänä on koordinoida ja ohjata hallinnonaloilla tapahtuvaa maakunnille siir-
rettävien tehtävien siirto- ja uudistamisvalmistelua siten, että 
- hallituksen linjaukset toteutuvat; 
- tehtävien siirto sekä tehtäväsisältöjen uudistaminen tapahtuu yhteensopivasti maa-

kuntarakenteen ratkaisujen kanssa 
- tehtäväsiirtojen edellyttämät HE-luonnokset valmistuvat 30.11.2016 mennessä. 

 
Muutos tehtäviin, päätös projektiryhmän 7.2.2017 kokouksessa 
 

Ryhmien tehtäväksiantoa muutetaan 31.1.2017 alkaen seuraavasti: 
 
Säädösvalmisteluryhmän tehtävänä on koordinoida ja ohjata hallinnonaloilla tapahtuvaa 
maakunnille siirrettävien tehtävien siirto- ja uudistamisvalmistelua sekä valtion lupa-, oh-
jaus- ja valvontatehtävien organisoinnin valmistelua siten, että tehtäväsiirtojen edellyttä-
mät HE-luonnokset voidaan lähettää lausunnolle viimeistään maaliskuun 2017 lopussa. 
Ryhmien muut tehtävät säilyvät ennallaan. 
 
 

 Puheenjohtaja: 
Maakuntajohtaja Timo Reina, Hämeen liitto 
 
Varapuheenjohtaja: 
Ylijohtaja Tuija Oivo, työ- ja elinkeinoministeriö 
 
Jäsenet: 
Hallitusneuvos Mika Kättö, sisäministeriö 
Hallitusneuvos Tarja Hyvönen, valtiovarainministeriö 
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Neuvotteleva virkamies Katja Palonen, valtiovarainministeriö 
Neuvotteleva virkamies Merja Niemi, opetus- ja kulttuuriministeriö 
(varajäsen johtaja Jari Rajanen) 
Apulaisosastopäällikkö Taina Aaltonen, maa- ja metsätalousministeriö 
Lainsäädäntöjohtaja Silja Ruokola, liikenne- ja viestintäministeriö 
Neuvotteleva virkamies Tarja Reivonen, työ- ja elinkeinoministeriö (1.2.2017 alkaen) 
(varajäsen neuvotteleva virkamies Mika Pikkarainen) 
Johtaja Jari Keinänen, sosiaali- ja terveysministeriö 
Ylijohtaja Ari Niiranen, ympäristöministeriö  
(varajäsen ylijohtaja Helena Säteri) 
Johtaja Ilari Soosalu, Suomen Kuntaliitto 
Ylijohtaja Kari Virranta, Pohjois-Savon ELY-keskus 
(varajäsen ylijohtaja Leena Gunnar, Kaakkois-Suomen ELY-keskus) 
Maakuntajohtaja Matti Viialainen, Etelä-Karjalan maakuntaliitto 
(varajäsen maakuntajohtaja Jaakko Mikkola, Kymenlaakson liitto) 
Toimistonjohtaja Marja Perälä, Lapin TE-toimisto 
(varajäsen toimistonjohtaja Kjell Henrichson, Varsinais-Suomen TE-toimisto) 
Kuntien pääsopijajärjestöjen nimeämä yhteinen edustaja: 
Kehittämisjohtaja Jussi Salo, Super (Koho) 
(1. varajäsen: johtaja Heikki Pärnänen, Lääkäriliitto (JUKO) 2. varajäsen: lakiasianpääl-
likkö Mika Hämäläinen, JHL (Kunta-alan unioni)) 
Valtion pääsopijajärjestöjen nimeämä yhteinen edustaja: 
Neuvottelupäällikkö Mari Raininko, Agronomiliitto (JUKO) 
(1. varajäsen: puheenjohtaja Eija Tuutti, Työ- ja elinkeinohallinnon henkilöstöliitto 
THHL ( Pardia) 2. varajäsen: neuvottelupäällikkö Kristian Karrasch, JHL) 

 
Sihteerit: 
Finanssineuvos Teemu Eriksson, valtiovarainministeriö  
Ylitarkastaja Antto Korhonen, valtiovarainministeriö 
Kehittämispäällikkö Jarkko Tonttila, työ- ja elinkeinoministeriö 
Neuvotteleva virkamies Leena Westerholm, maa- ja metsätalousministeriö 
Aluesuunnitteluneuvos Ulla Koski, ympäristöministeriö 
 
Oikeusministeriön edustaja kutsutaan tarpeen mukaan asiantuntijaksi kun käsitellään asi-
oita, joissa oikeusministeriön asiantuntemusta tarvitaan. 
 

Ryhmän alatyöryhmänä toimii säädösvalmisteluryhmä, jonka tehtävänä on koordinoida siirrettäviä 
tehtäviä koskevaa substanssilainsäädännön valmistelua. 

 
Puheenjohtaja: 
Hallitusneuvos Ilkka Turunen, valtiovarainministeriö 
 
Jäsenet: 
Neuvotteleva virkamies Ilpo Helismaa, sisäministeriö 
Kulttuuriasiainneuvos Heidi Sulander, opetus- ja kulttuuriministeriö 
(varajäsen hallitussihteeri Juha Post) 
Hallitusneuvos Tanja Viljanen, maa- ja metsätalousministeriö 
Lainsäädäntöjohtaja Silja Ruokola, liikenne- ja viestintäministeriö 
Neuvotteleva virkamies Elina Isoksela, työ- ja elinkeinoministeriö 
(varajäsenet hallitussihteeri Johanna Nyberg ja hallitusneuvos Tuula Manelius) 
Hallitusneuvos Anne Kumpula, sosiaali- ja terveysministeriö 
Hallitusneuvos Jyrki Hurmeranta, ympäristöministeriö 



       3 (3) 
 
 

(varajäsen hallitussihteeri Erja Werdi) 
Johtava lakimies Kirsi Mononen, Suomen Kuntaliitto 
 
Jäsen ja sihteeri: 
Lainsäädäntöneuvos Sami Kouki, valtiovarainministeriö 
 
Sihteeri: 
Lainsäädäntöneuvos Jaska Siikavirta, valtiovarainministeriö 
 
Tekninen sihteeri: 
Hankeassistentti Pirjetta Silvast, valtiovarainministeriö 
 
Oikeusministeriön edustaja kutsutaan tarpeen mukaan asiantuntijaksi kun käsitellään asi-
oita, joissa oikeusministeriön asiantuntemusta tarvitaan. 
 
Ryhmän ja alaryhmän jäsenet toimivat hallinnonalojensa yhteyshenkilöinä ja vastaavat 
tässä roolissa hallinnonalansa sisältövalmistelun koordinoinnista, aikatauluttamisesta ja 
yhteensovittamisesta suhteessa maakuntauudistukseen ja valtion aluehallinnon uudistuk-
seen. 
 

 


