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Linjaukset asioiden käsittelemisestä alueellistamisen koordinaatioryhmässä

Asian tausta ja käsittely

Tämä muistio on tarkoitettu hallinnon sisäiseksi ohjeeksi alueellistamisen koordinaatioryh-
män työskentelystä.

Muistio on käsitelty ja hyväksytty alueellistamien koordinaatioryhmässä 9.3.2016. Linjaukset
ovat voimassa toistaiseksi koskien alueellistamisen koordinaatioryhmän työskentelyä.

Alueellistamisen koordinaatioryhmän toimiala, rooli ja tehtävät

Alueellistamisen koordinaatioryhmä käsittelee asioita, jotka koskevat valtion keskushallin-
non yksikköjen ja valtakunnallisten tai keskitetysti hoidettavien valtion toimintojen si-
joituspaikkoja sekä pääkaupunkiseudun ulkopuolella sijaitsevien alueellisten ja pai-
kallisten valtion yksikköjen ja toimintojen lakkauttamista tai supistamista. Alueellista-
misen koordinaatioryhmä ei käsittele asioita, jotka koskevat Suomen ulkomaanedustustoja,
eduskunnan alaisia laitoksia, Kansaneläkelaitosta, Suomen Pankkia, yliopistoja tai valtion lii-
kelaitoksista annetun lain (627/1987) mukaisia liikelaitoksia.

Alueellistamisen koordinaatioryhmällä on lausunnonantajan rooli. Ministeriöiden on
pyydettävä ennen päätöksentekoa koordinaatioryhmän lausunto sijoittamisselvityksistä ja
lakkauttamis- tai supistamissuunnitelmista. Näiden laatimisen edellytyksistä ja prosessista
säädetään valtioneuvoston asetuksessa valtion yksikköjen ja toimintojen sijoittamista koske-
vasta toimivallasta (567/20021, ks. myös oheinen lausuntoprosessista).

Koordinaatioryhmän keskeisimmät tehtävät ovat
· lausunnon antaminen sijoittamisselvitykseen valittavista sijoituspaikkavaihtoeh-

doista; sekä
· lausunnon antaminen sijoittamisselvityksistä (ml. sijoittamisesitys) ja lakkauttamis-

tai supistamissuunnitelmista.

Lisäksi koordinaatioryhmän tehtävänä on
· pitää luetteloa ministeriöiden tekemistä ilmoituksista asetuksen mukaisten asioiden vireil-

le tulosta,
· päättää sijoittamisselvityksen ja supistamis- tai lakkauttamissuunnitelman teke-

mättä jättämistä koskevan esityksen hyväksymisestä,
· tehdä aloitteita valtion yksikköjen ja toimintojen uudelleen sijoittamista koskevan strate-

gian kehittämiseksi ja toteuttamiseksi, sekä
· pyytää määräajoin maakuntien liitoilta esitykset valtion yksikköjen ja toimintojen sijoitta-

misesta maakunnan alueelle.

1 Muutettu 201/2006, 349/2008 ja 350/2011.
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Tavoite

Tämän muistion tavoitteena on
· edistää yhtenäisiä menettelyjä hallinnonalojen välillä alueellistamisen koordinaatioryh-

män toimivaltaan kuuluvissa asioissa; sekä
· mahdollistaa koordinaatioryhmän lausuntojen antaminen koherentteja, läpinäkyviä ja

alueellistamislainsäädännöstä nousevia perusteita sekä hallitusohjelmaan perustuvia
näkökulmia painottaen.

Toimintatapoja koskevat linjaukset

Koordinaatioryhmälle toimitettavan sijoittamisselvityksen tai lakkauttamis- tai supistamis-
suunnitelman tulee aina sisältää seuraavat tiedot:
· Arviointi esityksen toiminnallisista, taloudellisista, alueellisista ja henkilöstöön liittyvistä

vaikutuksista (ks. liite 1). Mikäli esitys laaditaan sijoittamisselvityksen muotoon, tulee si-
joittamisselvityksen laatimisessa hyödyntää soveltuvilta osin Alueellistamisen käsikirjaa
(VM julkaisuja 25/2008).

· Taulukkomuotoinen arvio esityksen maakuntakohtaisista henkilötyövuosivaikutuksista
kehyskauden mittaisessa tarkastelussa, nykytilaan verrattuna (ks. oheinen liite).

Sisältöpainotuksia koskevat linjaukset

Alueellistamislainsäädännön tavoitteiden mukaisesti koordinaatioryhmä arvioi lausuntoa an-
taessaan ensisijassa, miten hyvin esitys
· turvaa valtion tehtävien tuloksellisen hoitamisen,
· edistää maan tasapainoista alueellista kehitystä, tukee työllisyyttä maan eri osissa ja tur-

vaa työvoiman saantia valtion tehtäviin.

Näiden näkökulmien lisäksi koordinaatioryhmä painottaa asioita käsitellessään seuraavia
hallitusohjelmaan perustuvia näkökulmia:
· vaikutukset digitalisaation hyödyntämiseen julkisessa hallinnossa,
· vaikutukset julkisten palveluiden saavutettavuuteen,
· vaikutukset asiakkaiden (kansalaiset, yritykset ja yhteisöt) hallinnolliseen taakkaan,
· esityksen mahdolliset yhtymäkohdat ja yhteensopivuus hallitusohjelman mukaisten hal-

linnon rakenteellisten muutosten kanssa.

Linjaukset on tiivistetty oheisen tarkistus- ja arviointikehikon muotoon (ks. oheinen liite).


