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Korkean tason ryhmä korona-viruksen aiheuttaman tilanteen edellyttämien 
työmarkkinatoimien koordinoimiseksi ja valmistelemiseksi  

Asettaminen Koronavirus uhkaa aiheuttaa merkittäviä vaikutuksia työmarkkinoille lomautusten 
lisääntymisen ja työttömyyden kasvun muodossa. Hallitus pyrkii yhdessä 
työmarkkinatoimijoiden kanssa vähentämään kielteisten ilmiöiden määrää ja 
vaikutuksia. Työministeri Haatainen kutsuu ministeriöiden, viranomaisten ja 
työelämän osapuolista koostuvan korkean tason ryhmän, joka arvioi koronaviruksen 
vaikutuksia työmarkkinoiden toimintaan ja tekee esityksiä työmarkkinoiden toiminnan 
turvaamiseksi, työpaikkojen säilyttämiseksi ja elinkelpoisten yritysten konkurssien 
välttämiseksi. 

Ryhmän puheenjohtajana toimii työministeri Tuula Haatainen. 

Toimikausi  Ryhmän toimikausi on 16.3.2020 alkaen toistaiseksi. 

Korkean tason ryhmän tehtävät  

 seurata koronaviruksen aiheuttamia vaikutuksia työmarkkinoille ja tehdä tilanteen 
edellyttämiä ehdotuksia työmarkkinoiden toimivuuden turvaamiseksi  

 selvittää tarpeet ja valmistella kiireellisiksi ja välttämättömiksi katsottavat 
esitykset, joilla voidaan säilyttää työpaikkoja, tukea työntekijöiden asemaa ja 
muutosturvaa sekä ehkäistä elinkelpoisten yritysten tarpeettomia konkursseja. 

Korkean tason ryhmän kokoonpano 

Puheenjohtaja: 

 työministeri Tuula Haatainen 

Jäsenet: 

ylijohtaja Antti Neimala, työ- ja elinkeinoministeriö, Työllisyys ja toimivat markkinat  
-osasto 
ylijohtaja Marja-Riitta Pihlman, työ- ja elinkeinoministeriö, Alueet ja kasvupalvelut  
-osasto  
osastopäällikkö Raimo Antila, sosiaali- ja terveysministeriö 
finanssineuvos Ulla Hämäläinen, valtiovarainministeriö 
kansliapäällikkö Anita Lehikoinen, opetus- ja kulttuuriministeriö 
 
yksikön päällikkö Raisa Erma, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
johtaja Tiina Korhonen, Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto 
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lakiasiainjohtaja Markus Äimälä, Elinkeinoelämän keskusliitto EK  
puheenjohtaja Jarkko Eloranta, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK  
puheenjohtaja Antti Palola, STTK ry 
puheenjohtaja Sture Fjäder, Akava ry 
neuvottelupäällikkö Jorma Palola, KT Kuntatyönantajat 
hallitusneuvos Risto Lerssi, Valtion työmarkkinalaitos 
työmarkkinajohtaja Anna Kaarina Piepponen, Kirkon työmarkkinalaitos 
 
toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen, Suomen Yrittäjät 
lakiasiainjohtaja Juha Myllymäki, Suomen Kuntaliitto ry 
 

Pysyvät asiantuntijat: 
 
työmarkkinaneuvos Kimmo Ruth, työ- ja elinkeinoministeriö  
hallitusneuvos Tarja Kröger, työ- ja elinkeinoministeriö 
 

Sihteerit: 
 

hallitusneuvos Nico Steiner, työ- ja elinkeinoministeriö  
hallitusneuvos Jan Hjelt, työ- ja elinkeinoministeriö 
 

Ryhmä voi kuulla työnsä aikana asiantuntijoita. 
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