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Jakelussa mainituille

METROPOLIPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN ASETTAMINEN
Asettamispäätös
Valtioneuvosto on tänään asettanut valtioneuvoston kanslian esittelystä metropolipolitiikan yhteistyöryhmän edistämään metropolialuetta koskevien halli
tusohjelman linjausten toteuttamista sekä tiivistämään valtion ja metropolialu
een yhteistyötä ja politiikan koordinaatiota.

Toimikausi
Yhteistyöryhmän toimikausi alkaa 5.11.2020 ja päättyy vaalikauden 20192023 päättyessä.

Tavoitteet
Yhteistyöryhmän tavoitteena on edistää metropolialuetta koskevien hallitusoh
jelman linjausten toteuttamista sekä tiivistää valtion ja metropolialueen yhteis
työtä ja politiikan koordinaatiota asioissa, jotka tukevat metropolialueen kas
vua, työllisyyttä, kestävää kehitystä, globaalia kilpailukykyä ja alueen erityishaasteiden ratkaisua.

Tehtävät
Yhteistyöryhmän tehtävänä on
1. ohjata metropolipolitiikan toteuttamista ja yhteisten tavoitteiden asetta
mista;
2. käynnistää tarvittavaa yhteistä valmistelua keskeisissä metropolipolitiikan
kysymyksissä ja käsitellä konkreettisia toimenpiteitä;
3. seurata ja edistää metropolipolitiikan tavoitteiden toteuttamista ja valmiste
lun etenemistä
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4. toimia vuorovaikutusfoorumina metropolipolitiikan toimenpiteiden toteutuk
sessa ja valmistelussa.

Puheenjohtaja
Yhteistyöryhmän puheenjohtajaksi nimetään ympäristö- ja ilmastoministeri
Krista Mikkonen.

Va ra pu heenjohtajat
Yhteistyöryhmän varapuheenjohtajaksi nimetään kuntaministeri Sirpa Paatero
ja Helsingin pormestari Jan Vapaavuori.

Jäsenet
Yhteistyöryhmän jäseniksi nimetään seuraavat henkilöt:
työministeri Tuula Haatainen
elinkeinoministeri Mika Lintilä
liikenne- ja viestintä ministeri Timo Harakka
opetusministeri Li Andersson
tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko
oikeusministeri Anna-Maja Henriksson
kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä, Espoon kaupunki
kaupunginjohtaja Ritva Viljanen, Vantaan kaupunki
kaupunginjohtaja Christoffer Masar, Kauniaisten kaupunki
KUUMA-seudun edustajina:
Tuusulan kansliapäällikkö Harri Lipasti, Kuuma-seutu (31.12.2020 asti)
Hyvinkään kaupunginjohtaja Jyrki Mattila, Kuuma-seutu (vuoden 2021)
Keravan kaupunginjohtaja Kirsi Rontu, Kuuma-seutu (vuoden 2022)
Kirkkonummen kunnanjohtaja Tarmo Aarnio, Kuuma-seutu (1.1.2023 lähtien)

Sihteeristö
Valtioneuvoston kanslia ja ympäristöministeriö nimeävät yhdessä yhteistyöryh
män asioiden valmistelusta vastaavan sihteeristön, jossa edustettuina ovat
keskeisten ministeriöiden ja kaupunkien ja kuntien asiantuntijat. Yhteistyöryh
män pääsihteeriksi nimetään YM:n nimeämä henkilö ja apulaispääsihteereiksi
VNK:n nimeämä ja metropolialueen kaupunkien ja kuntien nimeämä henkilö.
Yhteistyöryhmän kokoonpano voi tarvittaessa vaihdella teemasta riippuen ja
ryhmään voidaan kutsua myös muita tahoja teeman mukaisesti. Yhteistyö
ryhmä voi kuulla asiantuntijoita sekä järjestää ad hoc ryhmiä, jaostoja, erilliskokouksia tai pyöreän pöydän tapaamisia tietyn teeman ympärille sopivaksi
katsomallaan kokoonpanolla.
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Yhteistyöryhmässä on puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat mukaan lukien
yhteensä 13 jäsentä, joista miehiä on kuusi ja naisia seitsemän. Naisten ja
miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain (609/1986) 4 §:n 1 momentin
vaatimus täyttyy jäsenten osalta.
Yhteistyöryhmän toimeksianto ei vaikuta ministeriöiden vastuunjakoon valtion
hallinnon sisällä, vaan sen tarkoitus on koordinoida ja tehostaa yhteistyötä ja
toimia vuorovaikutusfoorumina.

Rahoitus
Yhteistyöryhmässä edustettuina olevat tahot vastaavat edustajiensa työryh
män kokouksiin osallistumisesta aiheutuvista matka- ja majoituskustannuk
sista. Työryhmän kustannukset katetaan valtioneuvoston kanslian momentilta
23.01.01.
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