1(4)
VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Asettamispäätös

VM116:00/2019
VM/1461/00.01.00.01/2019

12.9.2019

ALUEELLISTAMISEN KOORDINAATIORYHMÄ
Asettaminen
Valtiovarainministeriö on tänään asettanut alueellistamisen koordinaatioryhmän valtion
yksikköjen ja toimintojen sijoittamisasioiden valmistelua varten

Toimikausi
Alueellistamisen koordinaatioryhmä asetetaan 12.9.2019 alkaen uuden valtioneuvoston
nimittämiseen saakka

Tausta
Valtion yksikköjen ja toimintojen sijoittamista koskevasta toimivallasta annetun lain
(362/2002) tavoitteena (2§) on, että sijoittumispäätökset:
-

turvaavat valtion tehtävien tuloksellisen hoitamisen;
edistää maan tasapainoista alueellista kehitystä, tukevat työllisyyttä maan eri osissa ja
turvaavat työvoiman saantia valtion tehtäviin; sekä
perustuvat kaikkia hallinnonaloja koskevaan yhtenäiseen käytäntöön ja kansanvaltai
seen päätöksentekoon.

Alueellistamisen tavoitteiden toteuttamiseksi käytetään hyväksi myös mahdollisuudet
työn siirtoon ja tasaamiseen, erikoistumiseen valtakunnallisissa tehtävissä alue-ja paikal
lishallinnossa sekä toimintojen kokoamiseen yhteispalvelupisteisiin.
Valtion työtehtäviä tulee organisoida monipaikkaisuutta ja älyteknologian mahdollista
maa paikkariippumattomuutta hyödyntäen.
Asianomaisen ministeriön on aina selvitettävä valtion keskushallinnon yksikköjen ja val
takunnallisesti tai keskitetysti hoidettavien valtion toimintojen sijoittamismahdollisuudet
pääkaupunkiseudun sijasta maan muihin osiin, kun:
- perustetaan uusi yksikkö tai toiminto;
- laajennetaan olemassa olevaa toimintaa olennaisesti; tai
organisoidaan olemassa olevaa toimintaa merkittävästi uudelleen.

Valtiovarainministeriö
Snellmaninkatu 1 A, Heisinki
PL 28, 00023 Valtioneu-

Puh 0295 16001 (vaihde)
Faksi 09 160 33123
valtiovarainministerio@vm.fi
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Selvittäminen tulee toteuttaa valtion yksikköjen ja toimintojen sijoittamista koskevasta
toimivallasta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (567/2002, muutettu 201/2006,
349/2008 ja 350/2011) säädetyn prosessin mukaisesti.
Lisäksi ministeriöiden tulee soveltaa asetuksessa säädettyä menettelyä myös silloin, kun
pääkaupunkiseudun ulkopuolella sijaitsevia alueellisia ja paikallisia valtion yksikköjä ja
toimintoja lakkautetaan tai supistetaan.
Pääministeri Antti Rinteen hallitusohjelman mukaan edistetään uuden teknologian hyö
dyntämistä tehokkaasti joustavan elämisen, työskentelyn ja yrittämisen mahdollista
miseksi paikasta riippumatta. Alueellistamislainsäädäntö on uudistettava vuoden 2019
loppuun mennessä laadittavan strategian puitteissa.

Tehtävät
Alueellistamisen koordinaatioryhmän tehtävänä on:

-

pitää luetteloa ministeriöiden tekemistä ilmoituksista asetuksen mukaisten asioiden
vireilletulosta,
päättää sijoittamisselvityksen ja supistamis- tai lakkauttamissuunnitelman tekemättä
jättämistä koskevan esityksen hyväksymisestä,
antaa lausunto sijoittamisselvitykseen valittavista sijoituspaikkavaihtoehdoista,
antaa lausunto sijoittamisselvityksistä ja lakkauttamis- tai supistamissuunnitelmista,
tehdä aloitteita valtion yksikköjen ja toimintojen uudelleen sijoittamista koskevan
strategian kehittämiseksi ja toteuttamiseksi, sekä
pyytää määräajoin maakuntien liitoilta esitykset valtion yksikköjen ja toimintojen si
joittamisesta maakunnan alueelle.

Organisointi
Puheenjohtaja
Valtiosihteeri Valtteri Aaltonen, valtiovarainministeriö

Varapuheenjohtaja
Finanssineuvos Anu Nousiainen, valtiovarainministeriö

Jäsenet
Osastopäällikkö Janne Kerkelä, valtioneuvoston kanslia
(Lainsäädäntöneuvos Maaret Suomi), valtioneuvoston kanslia
Hallintojohtaja Ari Rouhe, ulkoministeriö
(Henkilöstöjohtaja Pirjo Tulokas, ulkoministeriö)
Neuvotteleva virkamies Jouni Rutanen, oikeusministeriö
(Erityisasiantuntija Sanna Appelberg, oikeusministeriö)
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Kehittämisjohtaja Harri Martikainen, sisäministeriö
(Osastopäällikkö Jukka Aalto, sisäministeriö)
Neuvotteleva virkamies Olli Suonio, puolustusministeriö
(Neuvotteleva virkamies Ville Vilen, puolustusministeriö)
Hallinto-ja kehitysjohtaja Irja Peltonen, valtiovarainministeriö
(Talouspäällikkö Jan Holmberg, valtiovarainministeriö)
Neuvotteleva virkamies Iiris Patosalmi, opetus-ja kulttuuriministeriö
(Neuvotteleva virkamies Merja Niemi, opetus-ja kulttuuriministeriö)
Ylijohtaja Pentti Lähteenoja, maa-ja metsätalousministeriö
(Maatalousneuvos Esa Hiiva, maa-ja metsätalousministeriö)
Liikenneneuvos, strategia)ohtaja Anna Similä, liikenne-ja viestintäministeriö
(Hallintojohtaja Jussi Luomajärvi, liikenne-ja viestintäministeriö)
Neuvotteleva virkamies Tarja Reivonen, työ-ja elinkeinoministeriö
(Neuvotteleva virkamies Mika Pikkarainen, työ-ja elinkeinoministeriö)
Hallintoylijohtaja Jaana Koski, sosiaali- ja terveysministeriö
(Hallitusneuvos Liisa Perttula, sosiaali-ja terveysministeriö)
Ympäristöneuvos Pirkko Oilinki-Nenonen, ympäristöministeriö
(Asiantuntija Johanna Lehtonen, ympäristöministeriö)
Valtiosihteeri Jari Partanen, työ-ja elinkeinoministeriö
Erityisavustaja Timo Juurikkala, ympäristöministeriö
Valtiosihteeri Saila Ruuth, sosiaali-ja terveysministeriö
Valtiosihteeri Malin Brännkärr, oikeusministeriö
Ylijohtaja Terttu Savolainen, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto
(Ylijohtaja Mikael Luukanen, Lounais-Suomen aluehallintovirasto)
Ylijohtaja Mika Soininen, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
(Ylijohtaja Jaana Korhonen, Kainuun ELY-keskus)
Maakuntajohtaja Esa Halme, Pirkanmaan liitto
Maakuntajohtaja Jaakko Mikkola, Kymenlaakson liitto
(Viestintäjohtaja Inka Kanerva, Uudenmaan liitto)
Yhteyspäällikkö Sami Laakkonen, Pohjois-Karjalan liitto
Maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen, Keski-Pohjanmaan liitto.
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Sihteeri
Neuvotteleva virkamies Mikko Saarinen, valtiovarainministeriö
Koordinaatioryhmä voi asettaa jaostoja asioiden valmistelua varten.
Koordinaatioryhmä voi kuulla asiantuntijoita.

Kustannukset ja rahoitus
Työ tehdään virkatyönä. Kukin taustayhteisö vastaa edustajiensa kaikista matkakuluista.
Koordinaatioryhmän muut kustannukset maksetaan momentilta 28.01.01.

Kunta-ja omistajaohjausministeri

Ylijohtaja, osastopäällikkö

JAKELU

Koordinaatioryhmän puheenj ohtaj a, varapuheen] ohtaj a, j äsenet, varaj äsenet j a sihteeri

TIEDOKSI Ministeriöt
Aluehallintovirastot
Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukset
Maakuntien liitot
Valtiovarainministeriö / KHT
Valtiovarainministeriö / kirjaamo

