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Valtion toimitilastrategian uudistaminen
Toimikausi

Valtiovarainministeriö on asettanut hankkeen valtion toimitilastrategian (valtioneuvoston päätös 18.12.2014) uudistamiseksi. Hankkeen toimikausi on 15.2.2021 –
31.5.2021.

Tausta

Valtion voimassaolevan toimitilastrategian lähtökohtana on, että tilat tukevat tuloksellista toimintaa kustannustehokkaalla tavalla. Etätyö ja digitalisoituminen ovat
muuttaneet kansalaisten palvelutarvetta ja valtiolla tehtävän työn tapoja jo pitkään.
Vuonna 2020 käynnistyneen koronapandemian aikana etätyö on laajentunut merkittävästi ja digitalisaatiota on voitu hyödyntää aiempaa selvästi enemmän. Valtion
työn muuttuessa on tarpeen tarkastella myös tiloja ja niiden käyttöä uudelleen.
Muutokset vaikuttavat erityisen voimakkaasti asiakaspalvelu- ja toimistotiloihin,
mutta näkyvät myös erilaisissa käyttösidonnaisissa tiloissa. Jo tunnistettuja keskeisiä teemoja toimitilastrategian uudistamisessa ovat toimistotilojen konsepti (mitä
toimistoissa tehdään) ja oikea mitoitus, tilojen yhteiskäytön lisääminen koko julkisen hallinnon piirissä, tietotyö ja työympäristö sekä tilaturvallisuuden yhteiset käytännöt. Tärkeä kokonaisuus ovat myös käyttösidonnaisten tilojen (esimerkiksi museot, vankilat, kasarmit, poliisi- ja oikeustalot ja laboratoriot) tietopohjaisen suunnittelun kehittäminen sekä toiminnan ja tilojen yhtäaikainen kehittäminen. Lisäksi
uusituksessa tulee huomioida Suomen hiilineutraalisuustavoitteet.
Hanke tukee Julkisen hallinnon strategian tavoitteita ja liittyy läheisesti alueellisen
läsnäolon, valtion palvelu- ja toimitilaverkoston sekä monipaikkaisen työn edistämisen hankkeisiin (”Yhteistyötä palveluissa ja toimitiloissa”-hankekokonaisuus).

Tavoite/tehtävä

Hankkeen tehtävänä on tuottaa ehdotus uudistetuksi valtion toimitilastrategiaksi
esitettäväksi valtioneuvoston periaatepäätökseksi. Hanke voi järjestää tarpeellisiksi katsomiaan seminaari- ja työpajatilaisuuksia sekä kuulla asiantuntijoita.

Organisointi

Hankkeelle asetetaan työryhmä:
Neuvotteleva virkamies Pauliina Pekonen, valtiovarainministeriö (pj)
Neuvotteleva virkamies Jaana Salmi, valtiovarainministeriö
Rakennusneuvos Juha Hovinen, valtioneuvoston kanslia
Everstiluutnantti Arjo Kaarre, Puolustusvoimat
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Neuvotteleva virkamies Jouni Rutanen, oikeusministeriö
Hallintojohtaja Joanna Autiovuori, syyttäjälaitos
Johtava asiantuntija Ari-Pekka Dag, sisäministeriö
Teknologiajohtaja Jyrki Wasastjerna, Poliisihallitus
Kiinteistöpäällikkö Erno Nolvi, Museovirasto
Palvelujohtaja Miikka Halonen, KEHA-keskus
Talousjohtaja Jutta Petäjä, Luonnonvarakeskus
Ylijohtaja Aino Jalonen, Digi- ja väestötietovirasto
Toimitilapäällikkö Olli Aalto, Verohallinto
Kiinteistöpäällikkö Mervi Roiha-Muilu, Kansaneläkelaitos
Yhteiskuntavastuu- ja laatujohtaja Juha Lemström, Senaatti-kiinteistöt
Kehitysjohtaja Jyrki Nurminen, Puolustuskiinteistöt
Asiantuntija Malla Mälkki, Senaatti-kiinteistöt (sihteeri)
Selvitystyöhön osallistuvien valtion organisaatioiden osalta selvitystyö tehdään ilman erillistä korvausta.

Kuntaministeri

Sirpa Paatero

Osastopäällikkö, ylijohtaja

Juha Sarkio

Jakelu

Hankkeen puheenjohtaja, jäsenet ja sihteeri

Tiedoksi

Valtion virastot ja laitokset

