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Maakuntauudistuksen projektiryhmän valmisteluryhmät
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 tapauksissa tarpeen uudistaa myös sisällöllisesti siirrettäviä tehtäviä ja niitä koskevaa lainsäädäntöä vastaamaan toimintaympäristön muutoksia sekä uuden järjestäjätahon (maakunnat) luonnetta. Päävastuu tehtäväsiirtojen ja niiden edellyttämän lainsäädännön valmistelusta kuuluu kullekin ministeriölle hallinnonalallaan.
Ryhmän tehtävänä on koordinoida ja ohjata hallinnonaloilla tapahtuvaa maakunnille siirrettävien tehtävien siirto- ja uudistamisvalmistelua siten, että
- hallituksen linjaukset toteutuvat;
- tehtävien siirto sekä tehtäväsisältöjen uudistaminen tapahtuu yhteensopivasti maakuntarakenteen ratkaisujen kanssa
- tehtäväsiirtojen edellyttämät HE-luonnokset valmistuvat 30.11.2016 mennessä.
Puheenjohtaja:
Maakuntajohtaja Timo Reina, Hämeen liitto
Varapuheenjohtaja:
Ylijohtaja Tuija Oivo, työ- ja elinkeinoministeriö
Jäsenet:
Hallitusneuvos Mika Kättö, sisäministeriö
Hallitusneuvos Tarja Hyvönen, valtiovarainministeriö
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
Teollisuusneuvos Marja-Riitta Pihlman, työ- ja elinkeinoministeriö
(varajäsen neuvotteleva virkamies Mika Pikkarainen)
Johtaja Jari Keinänen, sosiaali- ja terveysministeriö
Ylijohtaja Timo Tanninen, ympäristöministeriö
(varajäsen ylijohtaja Helena Säteri)
Johtaja Ilari Soosalu, Suomen Kuntaliitto
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Ylijohtaja Kari Virranta, Pohjois-Savon ELY-keskus
(varajäsen ylijohtaja Leena Gunnar, Kaakkois-Suomen ELY-keskus)
Maakuntajohtaja Matti Viialainen, Etelä-Karjalan maakuntaliitto
(varajäsen maakuntajohtaja Pauli Harju, Pohjois-Pohjanmaan liitto)
Toimistonjohtaja Marja Perälä, Lapin TE-toimisto
(varajäsen toimistonjohtaja Kjell Henrichson, Varsinais-Suomen TE-toimisto)
xx, kuntien pääsopijajärjestöjen nimeämä yhteinen edustaja (nimetään myöhemmin)
xx, valtion pääsopijajärjestöjen nimeämä yhteinen edustaja (nimetään myöhemmin)
Sihteerit:
Finanssineuvos Teemu Eriksson, 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 asioita, 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 hallitusneuvos Päivi Kerminen ja hallitusneuvos Tuula Manelius)
Hallitusneuvos Anne Kumpula, sosiaali- ja terveysministeriö
Hallitusneuvos Jyrki Hurmeranta, ympäristöministeriö
(varajäsen hallitussihteeri Erja Werdi)
Johtava lakimies Kirsi Mononen, Suomen Kuntaliitto
Jäsen ja sihteeri:
Lainsäädäntöneuvos Sami Kouki, valtiovarainministeriö
Tekninen sihteeri:
Hankeassistentti Pirjetta Silvast, valtiovarainministeriö
Oikeusministeriön edustaja kutsutaan tarpeen mukaan asiantuntijaksi kun käsitellään asioita, 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 uudistukseen.
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2. Ohjaus- ja rahoitusjärjestelmää sekä uudistuksen edellyttämiä rahoitusjärjestelyjä valmisteleva ryhmä (maakuntahallinnon ohjauksen ja rahoituksen valmisteluryhmä) VM037:02/2016
Ryhmän tehtävänä on kiinteässä yhteistyössä sote- ja itsehallintoalueuudistuksen rahoitus- ja resurssiohjaus -valmisteluryhmän kanssa hallituksen 5.4.2016 maakunnille siirrettäväksi linjaamien tehtävien osalta
- laatia ehdotus maakuntien ohjausjärjestelmäksi sekä luonnokset sen toteuttamisen
edellyttämistä säädösmuutoksista;
- koordinoida ja ohjata maakunnille siirrettävien tehtävien ohjauksen hallinnonaloittaista valmistelua;
- laatia ehdotus maakuntien rahoitusjärjestelmästä ottaen huomioon hallituksen
5.4.2016 tekemät linjaukset sekä luonnokset sen toteuttamisen edellyttämistä säädösmuutoksista;
- kartoittaa ja laatia ehdotukset uudistuksen edellyttämistä määrärahasiirroista ja momenttimuutoksista valtion talousarviossa;
- valmistella hallituksen esityksen muotoon luonnokset ehdotusten toteuttamiseksi
30.11.2016 mennessä.
Puheenjohtaja:
Maakuntajohtaja Kari Häkämies, Varsinais-Suomen liitto
Varapuheenjohtaja:
Finanssineuvos Teemu Eriksson, valtiovarainministeriö
Jäsenet:
Hankejohtaja, neuvotteleva virkamies Taito Vainio, sisäministeriö
Talousjohtaja Jukka Nummikoski, maa- ja metsätalousministeriö
Neuvotteleva virkamies Katariina Kilpeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö
Talousjohtaja Mika Niemelä, työ- ja elinkeinoministeriö
(varajäsenet työmarkkinaneuvos Kimmo Ruth ja teollisuusneuvos Antti Valle)
Talouspäällikkö Timo Jaakkola, ympäristöministeriö
(varajäsen ylitarkastaja Hanna Eronen-Jarva)
Maakuntajohtaja Asko Peltola, Etelä-Pohjanmaan liitto
(varajäsen aluekehitysjohtaja Satu Vehreävesa, Pohjois-Savon liitto)
Kehityspäällikkö Jarkko Huovinen, Suomen Kuntaliitto
Jäsen ja sihteeri:
Neuvotteleva virkamies Tanja Rantanen, valtiovarainministeriö
Muut sihteerit:
Neuvotteleva virkamies Mikko Saarinen, valtiovarainministeriö
Neuvotteleva virkamies Ville-Veikko Ahonen, valtiovarainministeriö
Neuvotteleva virkamies Sanna Sihvola, maa- ja metsätalousministeriö
Neuvotteleva virkamies Anu Jänkälä, työ- ja elinkeinoministeriö
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3. Valtiolta siirtyvän henkilöstön asemaa ja työhyvinvoinnin turvaamista muutostilanteessa
valmisteleva valmisteluryhmä (henkilöstösiirrot valtiolta - valmisteluryhmä) VM037:03/2016
Ryhmän tehtävänä on valmistella valtiolta maakuntiin sekä toisiin valtion viranomaisiin
siirtyvän henkilöstön osalta ehdotukset
- siirtyvästä henkilöstöstä;
- siirtyvän henkilöstön asemasta ja palvelussuhteiden ehdoista uudistuksessa;
- siirtyvän henkilöstön eläkkeiden määräytymisestä;
- keskeisiksi linjauksiksi ja toimenpiteiksi työhyvinvoinnin turvaamiseksi muutostilanteessa.
Työryhmä voi asettaa alatyöryhmiä, jotka hallinnonalakohtaisesti arvioivat ja valmistelevat henkilöstövaikutukset.
Puheenjohtaja:
Ylijohtaja Kimmo Puolitaival, Varsinais-Suomen ELY-keskus
Varapuheenjohtaja:
Neuvotteleva virkamies Jaana Salmi, valtiovarainministeriö
2. varapuheenjohtaja:
Johtaja Mikko Salmenoja, ELY-keskusten kehittämis- ja hallintokeskus
(varajäsen henkilöstö- ja hallintojohtaja Heidi Nummela, työ- ja elinkeinoministeriö)
Jäsenet:
Neuvotteleva virkamies Lauri Liusvaara, valtiovarainministeriö
Lainsäädäntöneuvos Marja Isomäki, valtiovarainministeriö
Hallintojohtaja Eeva Pystynen, maa- ja metsätalousministeriö
Hallitusneuvos Katja Viertävä, liikenne- ja viestintäministeriö
Hallitusneuvos Jan Hjelt, työ- ja elinkeinoministeriö
(varajäsen hallitusneuvos Tarja Kröger)
Erityisasiantuntija Tuija Ahonen, ympäristöministeriö
(varajäsen henkilöstöpäällikkö Heidi Sederholm)
Henkilöstöjohtaja Taina Vuorinen, ELY-keskusten kehittämis- ja hallintokeskus
(varajäsen henkilöstöryhmän ryhmäpäällikkö Ritva Kettunen)
Henkilöstöyksikön päällikkö Timo Kähärä, Aluehallintovirastojen hallinto- ja kehittämispalvelut
(varajäsen hallintojohtaja Anu Nousiainen)
Toimistonjohtaja Tiina Veijola, Kainuun TE-toimisto
(varajäsen toimistonjohtaja Juha Kouvo, Kaakkois-Suomen TE-toimisto)
Työmarkkina-asiamies Kirsi Korppi, KT Kuntatyönantajat
Neuvottelupäällikkö Markku Nieminen, JUKO ry
Neuvottelujohtaja Harri Sirén, Pardia ry
Lakimies Päivi Ahonen, JHL ry
(varajäsen neuvottelupäällikkö Kristian Karrasch)
Sihteerit:
Ylitarkastaja Miira Lehto, valtiovarainministeriö
Ylitarkastaja Johanna Ylitepsa, työ- ja elinkeinoministeriö
Neuvotteleva virkamies Leena Westerholm, maa- ja metsätalousministeriö
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4. Maakuntien tiedonhallintaa ja yhteisiä tietojärjestelmiä ja digitalisaatiota valmisteleva ryhmä (Maakuntadigi -valmisteluryhmä) VM037:04/2016
Ryhmän tehtävänä on valmistella hallituksen 5.4.2016 linjauspäätöksen mukaan maakunnille siirtyviä tehtäviä koskien ehdotukset maakuntien
- tietohallinnon kansallisesta ohjauksesta;
- yhteisistä tietojärjestelmistä sekä näiden omistajuus- ja kehittämismallista;
- ICT-palveluiden integraatiosta maakuntien välillä;
- ICT-palveluiden integraatiosta maakunta-valtio –suhteessa;
- määritellä ehdotustensa mukaisten ratkaisujen rajapinnat ja riippuvuussuhteet suhteessa soten digitalisaatio, ICT-palvelut ja tietohallinto –ryhmään
Ryhmän tulee toimia tiiviissä yhteistyössä sote-uudistuksen digitalisaatio- valmisteluryhmän kanssa.
Puheenjohtaja:
Valtiosihteeri Olli-Pekka Heinonen, valtioneuvoston kanslia
Varapuheenjohtaja:
Ylijohtaja Anna-Maija Karjalainen, valtiovarainministeriö
Jäsenet:
Erityisasiantuntija Teemu Luukko, sisäministeriö
(varajäsen pelastuspäällikkö Jukka Kangasvieri, Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos)
Kehittämisjohtaja Marko Puttonen, valtiovarainministeriö
Lainsäädäntöneuvos Sami Kivivasara, valtiovarainministeriö
(varajäsen erityisasiaintuntija Juha Redsven)
Tietohallintojohtaja Antti Vertanen, maa- ja metsätalousministeriö
Tietohallintopäällikkö Pekka Sinkkilä, liikenne- ja viestintäministeriö
Neuvotteleva virkamies Päivi Tommila, työ- ja elinkeinoministeriö
(varajäsen työmarkkinaneuvos Kari Rintanen)
Kehittämispäällikkö Maritta Korhonen, sosiaali- ja terveysministeriö
(varajäsen erityisasiantuntija Jari Porrasmaa)
Tietohallintojohtaja Jukka Litmanen, ympäristöministeriö
(varajäsen erityisasiantuntija Riitta Autere)
Hallinto- ja talousjohtaja Paula Autioniemi, Uudenmaan liitto
(varajäsen vs. maakuntajohtaja Tapani Mattila, Keski-Suomen liitto)
Maakuntajohtaja Risto Poutiainen, Pohjois-Karjalan liitto
(varajäsen maakuntajohtaja Pentti Malinen, Kainuun liitto)
Tietohallintojohtaja Heikki Heikkilä, ELY-keskusten kehittämis- ja hallintokeskus
(varajäsen ryhmäpäällikkö Mika Koskinen)
Erityisasiantuntija Karri Vainio, Suomen Kuntaliitto
xx, valtion ja kuntien pääsopijajärjestöjen nimeämä yhteinen henkilöstön edustaja (nimetään myöhemmin)
Sihteerit:
Erityisasiantuntija Päivi Virtanen, maa- ja metsätalousministeriö
Projektipäällikkö Vesa Lipponen, työ- ja elinkeinoministeriö
Asiakkuuspäällikkö Mika Vahala, ELY-keskusten kehittämis- ja hallintokeskus
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5. Valmius- ja varautumistehtävien organisointia valmisteleva valmisteluryhmä (alueellisten
varautumistehtävien valmisteluryhmä) VM037:05/2016
Ryhmän tehtävänä on
- laatia ehdotukset yhteiskunnan turvallisuusstrategian toteuttamisen ja häiriö- ja poikkeustilanteisiin varautumisen koordinaation alueellisen tason järjestämiseksi
- selvittää, vastaavatko nykyiset viranomaisten toimivaltuudet nopeasti kehittyviin ja
monitahoisiin vakaviin häiriötilanteisiin sekä
- tehdä ehdotukset uudistuksen toimeenpanon edellyttämäksi lainsäädännöksi.
Puheenjohtaja:
Kansliapäällikkö Päivi Nerg, sisäministeriö
Varapuheenjohtaja:
Vanhempi osastoesiupseeri Jukka Kotilehto, puolustusministeriö
Jäsenet:
Lainsäädäntöneuvos Tuula Majuri, oikeusministeriö
Pelastusylijohtaja Esko Koskinen, sisäministeriö
Finanssineuvos Teemu Eriksson, valtiovarainministeriö
Kaupallinen neuvos Tomi Lounema, työ- ja elinkeinoministeriö
(varajäsen hallitusneuvos Kari Mäkinen)
Neuvotteleva virkamies Merja Rapeli, sosiaali- ja terveysministeriö
Logistiikkapäällikkö Raija Viljanen, Huoltovarmuuskeskus
(varajäsen toimitusjohtaja Raimo Luoma)
Ylijohtaja Mikael Luukanen, Lounais-Suomen aluehallintovirasto
Ylijohtaja Matti Räinä, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
(varajäsen ylijohtaja Pekka Savolainen, Hämeen ELY-keskus)
Pelastustoimen kehittämispäällikkö Vesa-Pekka Tervo, Suomen Kuntaliitto
Maakuntajohtaja Mika Riipi, Lapin liitto
(varajäsen hallintojohtaja Jukka Mäkilä, Satakuntaliitto)
Pelastusjohtaja Seppo Lokka, Etelä-Savon pelastuslaitos
(varajäsen pelastusjohtaja Jukka Koponen, Pohjois-Savon pelastuslaitos, 31.12.2016
saakka)
Turvallisuus- ja valmiusjohtaja Aaro Toivonen, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri
Yleissihteeri Tatu Mikkola, Turvallisuuskomitea
Jäsen ja sihteeri:
Esittelijä Inka Lilja, puolustusministeriö
Muut sihteerit:
Erityisasiantuntija Jussi Korhonen, sisäministeriö
Suunnittelija Nina Lehtimäki, työ- ja elinkeinoministeriö
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6. Aluehallintovirastojen uudistamista valmisteleva ryhmä (valtakunnallisen aluehallintoviraston valmisteluryhmä) VM037:06/2016
Ryhmän tehtävänä on laatia ehdotukset
- tarvittavista hallinnollisista muutoksista ja järjestelyistä, jotka aiheutuvat aluehallintovirastojen toimivallan muuttamisesta valtakunnalliseksi ja kokoamisesta uudeksi
valtakunnalliseksi virastoksi, jolla on alueellisia toimipisteitä sekä aluehallintoviraston tehtävämuutoksista (mm. viraston toiminta-, palvelu-, ohjaus- ja organisaatiomalli sekä päätoimipaikka ja muut toimipaikat);
- keskeisistä linjauksista ja toimenpiteistä digitalisaation tarjoamien mahdollisuuksien
täysimääräiseksi hyödyntämiseksi uudistetun aluehallintoviraston toiminnassa;
- uudistetun aluehallintoviraston ja keskushallinnon virastojen päällekkäisyyksien poistamisesta ja muusta valtionhallinnon virastojen työnjaon kehittämisestä lyhyellä ja
keskipitkällä aikavälillä;
- siirtymisestä uuteen rakenteeseen, mukaan lukien vaiheistus ja siirtymäkauden järjestelyt;
- uuden valtakunnallisen viraston nimeksi ja ohjausmallin perusteiksi
- aluehallintoviraston uudistamisen myötä mahdollistuvista säästöistä ja näiden talousarvio- ja kehysvaikutuksista;
- uudistuksen toimeenpanon edellyttämäksi lainsäädännöksi mukaan lukien Ahvenanmaan valtionvirastoa koskeviksi säännöksiksi.
Ehdotukset ja HE-luonnokset niiden toteuttamiseksi tulee laatia 30.11.2016 mennessä.
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
Valvontajohtaja Raimo Antila, sosiaali- ja terveysministeriö (työsuojelu)
Ylijohtaja Tuula Varis, ympäristöministeriö
(varajäsen kehittämispäällikkö Juho Korpi)
Hallintojohtaja Anu Nousiainen, aluehallintovirastojen hallinto- ja kehittämispalvelut
Ylijohtaja Minna Karhunen, Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Ylijohtaja Kaisa Ainasoja, Lapin aluehallintovirasto
Ylijohtaja Ari Niiranen, Pohjois-Karjalan ELY-keskus
(varajäsen johtaja Jonas Liimatta, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)
xx, valtion pääsopijajärjestöjen sopima yhteinen henkilöstön edustaja (nimetään myöhemmin)
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Sihteerit:
Ylitarkastaja Miira Lehto, valtiovarainministeriö
xx, valtiovarainministeriö (nimetään myöhemmin)
Talousyksikön päällikkö Tuula-Kaarina Isosuo, aluehallintovirastojen hallinto- ja kehittämispalvelut
Oikeusministeriön edustaja kutsutaan tarpeen mukaan asiantuntijaksi kun käsitellään asioita, joissa oikeusministeriön asiantuntemusta tarvitaan.
Ryhmä voi asettaa itselleen alatyöryhmiä. Ryhmä kuulee sidosryhmiä asiantuntijoina uuden aluehallintoviraston tehtäväalalta.

Jo asetettujen sote- ja itsehallintoalueuudistuksen valmisteluryhmien tehtäviä täydennetään lisäksi seuraavasti:

Omaisuusjärjestelyt
Omaisuusjärjestelyt -ryhmän tehtävänä on määritellä hallituksen 5.4.2016 linjauspäätöksen mukaan maakunnille siirtyviä tehtäviä koskien tarvittavat järjestelyt
- valtiolta siirrettäviin tehtäviin kytkeytyvän omaisuuden, tukitoimintojen, sopimusten
ja investointien; sekä
- kunnilta ja kuntayhtymiltä siirrettäviin tehtäviin kytkeytyvän omaisuuden, yhtiöitettyjen toimintojen, tukitoimintojen, sopimusten sekä investointien osalta.
Maakuntien liitoista ja kunnista siirtyvä henkilöstö
Maakunnille maakuntien liitoista ja kunnista hallituksen 5.4.2016 linjauspäätöksen mukaan siirtyvän henkilöstön siirron valtakunnallisen ohjauksen valmistelu hoidetaan osana
sote-uudistuksen vastaavia siirtoja sen henkilöstöpolitiikkaryhmissä siten, että valmistelussa on mukana maakuntien liittojen ja kuntien edustus.

