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Terveysturvallisuuden ohjausryhmän asettaminen

Asettaminen
Valtioneuvosto on tänään tekemällään päätöksellä asettanut terveysturvallisuuden ohjausryhmän.

Toimikausi
Ohjausryhmän toimikausi on 1.9.2018-31.12.2023.

Tausta
Terveysturvallisuus merkitsee kykyä ennaltaehkäistä, varautua ja vastata luonnollisesti
syntyneisiin taikka vahingossa tai tahallisesti levitettyihin tarttuviin tauteihin ja
biouhkiin. Terveysturvallisuus on yksi YK:n kestävän kehityksen tavoitteita ja se liittyy
useisiin muihin tavoitteisiin. Se on olennainen osa yhteiskunnan kokonaisturvallisuutta.
Suomi on sitoutunut kansainvälisiin sopimuksiin ja mekanismeihin, joiden toimeenpano
vahvistaa valmiutta ehkäistä, seurata ja torjua uhkia, jotka voivat muodostaa rajat
ylittävän uhkatilanteen. Tällaisia ovat esimerkiksi Maailman terveysjärjestön (WHO)
kansainvälinen terveyssäännöstö (International Health Regulation, IHR), Sendain
katastrofiriskien vähentämistä koskeva strategia, biologisten aseiden kieltosopimus
sekä muut kansainväliset sopimukset ja eri hallinnonalojen alueelliset ja kahdenväliset
sopimukset. Suomi toimii YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestössä (FAO) ja Maailman
eläinterveysjärjestössä (OIE) ja pitää esillä ihmisen, eläinten ja ympäristön terveyden
yhteyttä. Suomi toimii aktiivisesti terveysturvallisuuden edistämiseksi eri globaaleissa
verkostoissa kuten maailmanlaajuisessa terveysturvaohjelmassa (Global Health Security
Agenda, GHSA) ja eri maiden terveysturvakapasiteetin rakentamista tukevassa
allianssissa (JEE Alliance).
Suomen terveysturva työtä tehdään laajassa poikkihallinnollisessa yhteistyössä
kokonaisuusturvallisuuden yhteistoimintamallin mukaisesti. Työtä tukemaan asetetaan
terveysturvallisuuden ohjausryhmä.

Ohjausryhmän tehtävät
Ohjausryhmän tehtävänä on ohjata kansallisen ja kansainvälisen terveysturvayhteistyön
valmistelua ja toimeenpanna Yhteiskunnan turvallisuusstrategiaa terveysturvallisuuden
osalta.
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Ohjausryhmä raportoi vuosittain Turvallisuuskomitealle.
Organisointi
Puheenjohtaja:
Ohjausryhmän puheenjohtajuus on kiertävä. Ohjausryhmän ptiheenjohtajana toimii
kulloinkin
puheenjohtajana toimivan
ministeriön Turvallisuuskomitean jäsen.
Ohjausryhmä valitsee puheenjohtajana toimivan ministeriön vuodeksi kerrallaan.
Toiminnan käynnistymisen ja jatkuvuuden varmistamiseksi sosiaali-ja terveysministeriö
toimii puheenjohtajana 1.9.2018-31.12.2019.
Päivi Sillanaukee, kansliapäällikkö, sosiaali-ja terveysministeriö (1.9.2018-31.12.2019)

Jäsenet (varajäsenet suluissa)
Päivi Pietarinen, tasavallan presidentin oikeudellinen neuvonantaja, tasavallan
presidentin kanslia (Juuso Rönnholm, tasavallan presidentin erityisavustaja, tasavallan
presidentin kanslia)
Timo Lankinen, alivaltiosihteeri, valtioneuvoston kanslia (Arno Liukko, hallitusneuvos,
valtioneuvoston kanslia)
Anna VVickstöm-Noejgaard, johtava asiantuntija, ulkoministeriö (Antti Vaaras,
ulkoasiainsihteeri, ulkoministeriö)
Pekka Timonen, kansliapäällikkö, oikeusministeriö (Sami Manninen, ylijohtaja,
oikeusministeriö)
Sisäministeriön pelastusylijohtaja (nimitetään 1.10.2018) (Jussi Korhonen,
varautumisjohtaja, sisäministeriö)
Helena Partanen, apulaisosastopäällikkö, puolustusministeriö (Tiina Raijas, neuvotteleva
virkamies, puolustusministeriö)
Riitta Aejmelaeus, budjettineuvos, valtionvarainministeriö (Mervi Kuittinen,
lainsäädäntöneuvos, valtionvarainministeriö)
Juho-Antti Jantunen, hallitusneuvos, opetus-ja kulttuuriministeriö (Erja Heikkinen,
tiedeasiainneuvos, ryhmän päällikkö, opetus-ja kulttuuriministeriö)
Jaana Husu-Kallio, kansliapäällikkö, maa-ja metsätalousministeriö (Sebastian Hielm,
elintarviketurvallisuusjohtaja, maa-ja metsätalousministeriö)
Elina Thorström, yksikön johtaja, hallitusneuvos, liikenne-ja viestintäministeriö (Kimmo
Kiiski, liikenneneuvos, liikenne-ja viestintäministeriö)
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Tomi Lounema, kaupallinen neuvos, työ-ja elinkeinon' inisteriö (Pauliina Kanerva,
vanhempi hallitussihteeri, työ-ja elinkeinoministeriö
Markku Tervahauta, osastopäällikkö, sosiaali-ja terveysministeriö (Outi Kuivasniemi,
kansainvälisten asiain neuvos, sosiaali-ja terveysministeriö)
Antti Autio, yliarkkitehti, ympäristöministeriö (Ella Särkkä, hallitussihteeri,
ympäristöministeriö)
Sihteeri: Ohjausryhmä voi ottaa yhden tai useamman sihteerin.

Sosiaali-ja terveysministeriö nimeää sisäministeriön jäsenen myöhemmin
sisäministeriön esityksestä.

Ohjausryhmä kokoontuu vähintään 4 kertaa vuodessa. Ohjausryhmä voi kutsua
asiantuntijoita ja muodostaa alaryhmiä. Jäsenvaihdokset tehdään sosiaali- ja
terveysministeriön päätöksellä.
Ehdotettu ohjausryhmän kokoonpano täyttää naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta
annetun lain (609/1986) 4 a §:ssä säädetyt vaatimukset. Sisäministeriön jäsenen
nimeäminen ei muuta tasa-arvolain vaatimusten täyttymistä.

Kustannukset ja rahoitus
Ohjausryhmässä työskennellään virka-aikana ilman eri palkkiota tai korvausta.
Ohjausryhmän menot maksetaan momentilta sosiaali- ja terveysministeriön
toimintamenomomentilta 33.01.01.

Hallitussihteeri

Maija Iles
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JAKELU

Päätöksessä mainitut

TIEDOKSI
Sosiaali-ja terveysministeri Pirkko Mattila
Erityisavustaja Niina Perälä
erityisavustaja Kari Synberg
STM/Osastot
STM/Viestintä
STM/Kirjaamo
Evira
Fimea
Keskusrikospoliisi
Kuntaliitto
Puolustusvoimat
Rajavartiolaitos
Säteilyturvakeskus
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Trafi
Tulli
Työterveyslaitos

