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Jakelussa mainituille Neuvottelukunnan asettaminen   
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Ulkomaalaisten työntekijöiden ja yrittäjien työehto- ja lupavalvonta-asioiden 
neuvottelukunnan asettaminen 

 
Työ- ja elinkeinoministeriö on päättänyt asettaa ulkomaalaisten työntekijöiden ja 
yrittäjien työehto- ja lupavalvonta-asioiden neuvottelukunnan 1.1.2022 – 31.12.2024 
väliseksi ajaksi.  
 
Neuvottelukunnasta säädetään ulkomaalaislain (301/2004) 211 §:ssä (sellaisena kun 
se on laissa 544/2021) sekä valtioneuvoston asetuksessa (862/2021). Neuvottelukun-
nan tehtävänä on ulkomaalaisten työntekijöiden työsuhteiden ehtojen sekä työnteki-
jöiden ja yrittäjien oleskelulupien valvontaa koskevissa asioissa edistää yhteistyötä ja 
tiedonkulkua viranomaisten välillä, seurata ulkomaalaisten työntekijöiden ja yrittä-
jien työsuhde- ja lupavalvonnan kehitystä sekä antaa lausuntoja näistä asioista. 
 
 

Neuvottelukunnan kokoonpano  
 
Jäsenet ja varajäsenet 
 
 TEM, hallitusneuvos Olli Sorainen, puheenjohtaja 
 VM, neuvotteleva virkamies Päivi Lanttola, jäsen ja neuvotteleva virkamies Nii-

na Suutarinen, varajäsen 
 OM, valtioneuvoston ihmiskaupan vastaisen työn koordinaattori, neuvotteleva 

virkamies Venla Roth, jäsen 
 UM, yksikönpäällikkö, lähetystöneuvos Virpi Kankare, jäsen ja yksikön päälli-

kön sijainen, lähetystöneuvos Krista Napola, varajäsen 
 SM/maahanmuutto-osasto, erityisasiantuntija Berit Kiuru, jäsen ja erityisasian-

tuntija Roope Jokinen, varajäsen 
 SM/poliisiosasto, poliisitarkastaja Juha Tuovinen, jäsen ja poliisitarkastaja 

Kimmo Halme, varajäsen 
 SM/rajavartio-osasto, rajaturvallisuusasiantuntija Seppo Häkkinen, jäsen ja raja-

turvallisuusasiantuntija Tomi Kivenjuuri, varajäsen 
 STM, ylitarkastaja Tapani Aaltela, jäsen ja ylitarkastaja Kirsi Kyrkkö, varajäsen 
 MMM, maatalousneuvos Kirsi Heinonen, jäsen ja neuvotteleva virkamies Sanna 

Paanukoski, varajäsen 
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 Maahanmuuttovirasto, ylitarkastaja Heikki Salovaara, jäsen ja ylitarkastaja Ansa 
Mäntysola, varajäsen 

 Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä, apulaisjohtaja Katri Lyijynen, jäsen ja 
ylitarkastaja Terhi Tafari, varajäsen 

 Helsingin poliisilaitos, rikoskomisario Pekka Hätönen, jäsen ja rikosylikomisario 
Hannu Kortelainen, varajäsen 

 ELY-keskukset/Uudenmaan ELY-keskus, Kari Koivisto, jäsen ja Katja Kulta-
lahti, varajäsen 

 TE-toimistot/Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto, palvelujohtaja Pirjo Juntunen, 
jäsen ja palvelujohtaja Mari Tuomikoski, varajäsen 

 TEM, erityisasiantuntija Ariann Grandell, sihteeri 
 
 
Edustajat ja varaedustajat 
 
 Elinkeinoelämän keskusliitto EK, asiantuntija Mikko Räsänen, edustaja ja asian-

tuntija Suvi Lahti-Leeve, varaedustaja 
 Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry, maahanmuuttopolitiikan asi-

antuntija Eve Kyntäjä, edustaja ja koulutus- ja työvoimapoliittinen asiantuntija 
Mikko Laakkonen, varaedustaja 

 Akava ry, yhteiskunta-asioiden päällikkö Piia Rekilä, edustaja ja johtava asian-
tuntija Miika Sahamies, varaedustaja 

 STTK, johtaja Taina Vallander, edustaja ja juristi Katariina Kainu, varaedustaja 
 Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT, kehittämispäällikkö Sirpa Sivonen, 

edustaja ja työelämän kehittämisen asiantuntija Minna Salli, varaedustaja 
 Suomen Yrittäjät, asiantuntija Albert Mäkelä, edustaja ja asiantuntija Karoliina 

Katila, varaedustaja 
 Business Finland, Annamari Soikkeli, edustaja ja Santeri Ojala, varaedustaja 
 Elintarviketeollisuusliitto ry, apulaisjohtaja Antti Hakala, edustaja ja toimiala-

päällikkö Nora Wetterstrand, varaedustaja 
 Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry, työvoimapalveluasiantuntija 

Kati Kuula, jäsen 
 Maaseudun Työnantajaliitto MTA, toimitusjohtaja Kristel Nybondas, edustaja ja 

puutarhaneuvos Pasi Hakkarainen, varaedustaja 
 
 

Neuvottelukunnan työskentely 
 
Neuvottelukunnan kokoukset järjestetään siten, että niihin voi osallistua myös etäyh-
teyden välityksellä. Osallistumisesta neuvottelukunnan tai sen jaostojen työskente-
lyyn ei makseta palkkiota.  
 
 
Sonja Hämäläinen  
maahanmuuttojohtaja 
 
 
Anna Bruun 
neuvotteleva virkamies 
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JAKELU Jäsenet ja varajäsenet 
Edustajat ja varaedustajat 

 
 
 
TIEDOKSI 

Erityisavustajat Piritta Jokelainen, Iiris Niinikoski ja Mikko Heinikoski 
KP Raimo Luoma 
TEM/osastot ja yksiköt  
Kirjaamo/TEM 


