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THL:N PÄÄJOHTAJAN ILMOITUS SIDONNAISUUKSISTA 
 

Ilmoitus toimitetaan STM:öön. Ilmoituksen kopio arkistoidaan THL:n asianhallintajärjestelmään. 

Ilmoituksen salassapito määräytyy lain viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999) ja muun 

relevantin lainsäädännön mukaisesti. 

 

Lomakkeessa on eritelty otsikoittain seikkoja, jotka voivat olla merkityksellisiä arvioitaessa 

viranhaltijan riippumattomuutta. Ilmoitus annetaan kuitenkin vain niistä seikoista, joilla voi 

objektiivisesti arvioiden olla merkitystä, kun harkitaan henkilön edellytyksiä hoitaa 

asianomaisen viran tehtäviä. Tämän vuoksi THL:n lomakkeen alussa antamalla, tehtäviä ja 

sidosryhmiä koskevalla selvityksellä on olennainen merkitys ilmoituksen antajalle lomaketta 

täytettäessä. Sidonnaisuusilmoituksen täyttäminen ja sisältö perustuu THL:n sisäiseen ohjeeseen. 

 

 

Ilmoituksen antaja 

 Markku Tervahauta 
 

Ilmoituksen vastaanottaja  

Sosiaali ja terveysministeriö /Jaana Koski 

 

 

Viran tai virkasuhteen keskeiset tehtävät  

 Pääjohtaja 

 

Virkaan tai tehtävään liittyvät sidonnaisuusilmoituksen kannalta keskeiset sidosryhmät:   

Valtionhallinnon organisaatiot, kunnat, kuntayhtymät, sosiaali- ja terveyspalveluiden julkiset ja 

yksityiset tuottajat, tutkimusrahoittajat, alan järjestöt, lääketeollisuus ja muu sosiaali- ja 

terveysalalla vaikuttava elinkeinoelämä, alan ammatilliset järjestöt, media, tavaroiden ja 

palveluiden tuottajat THL:n toimialalla. 

 

Sidonnaisuudet kotimaassa ja ulkomailla:  

 

Elinkeinon ja ammatin harjoittaminen - yrityksen nimi ja toimiala:  

Ei sidonnaisuuksia 

 

Luottamus- ja hallintotehtävät yrityksissä ja yhteisöissä: 

Alko Oyj:n hallituksen jäsen 

Kelan neuvottelukunnan jäsen 

Helsingin Diakonissalaitoksen säätiön valtuuskunnan jäsen 

Kansanterveyden neuvottelukunnan jäsen. Hyvinvointi- ja terveyspolitiikan. arviointi- ja 

seurantajaosto, puheenjohtaja 

Tampereen yliopiston työelämäyhteyksien neuvottelukunnan jäsen 

Valtion ravitsemusneuvottelukunnan puheenjohtaja 
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Valtion virkamieslain 18 §:ssä tarkoitetut sivutoimet:  

Ei sivutoimia 

 

Muut virkaan kuulumattomat tehtävät: 

Kv. kansanterveyslaitosten yhteisön (IANPHI) hallituksen jäsen. 

THL-säätiö, puheenjohtaja 

 

Muut sidonnaisuudet, joilla voi olla merkitystä arvioitaessa edellytyksiäni hoitaa viran 

tehtäviä (myös mm. taloudelliset sidonnaisuudet, joilla voi olla merkitystä arvioitaessa edellytyksiä 

hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä):   

Ei ole. Vähäinen määrä osake- ja rahastosijoituksia. 

 

 

 

 

  

Helsinki 25.2.2022 

Paikka ja päiväys     

     

Allekirjoitus 
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Dokumentet inneholder 2 sider før denne siden Dette dokument indeholder 2 sider før denne side

authority to sign asemavaltuutus ställningsfullmakt autoritet til å signere myndighed til at underskrive

representative nimenkirjoitusoikeus firmateckningsrätt representant repræsentant

custodial huoltaja/edunvalvoja förvaltare foresatte/verge frihedsberøvende
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