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Jakelussa mainituille

Metropolipolitiikan yhteistyöryhmän sihteeristön edustajan nimeäminen
Metropolipolitiikan avulla pyritään ratkaisemaan Helsingin seutuun liittyviä
erityiskysymyksiä Suomen kilpailukyvyn vahvistamiseksi. Hallitusohjelman mukaisesti
vahvistetaan metropolialueen kykyä kilpailla muiden eurooppalaisten metropolien kanssa
niin osaavasta työvoimasta, yrityksistä kuin kulttuurisesta vetovoimasta ja mahdollistetaan
metropolialueen tasapainoisen kehityksen vaatimat erityisratkaisut. Hallitusohjelman
metropolialuetta koskevien linjausten toteuttamista ja muuta metropolipolitiikan valmistelua
edistetään tiiviissä valtion ja kaupunkien kumppanuudessa.
Asetettava metropolipolitiikan yhteistyöryhmän sihteeristö tukee metropolipolitiikan
yhteisestä toteutuksesta vastaavia tahoja metropolipolitiikan valmistelussa, huolehtii
sisällöllisten painopistealueiden yhteensovituksesta, valmistelee asetettavalle
metropolipolitiikan yhteistyöryhmälle esiteltävät asiat sekä seuraa metropolipolitiikan
toimeenpanoa. Sihteeristöön nimetään edustajat asian kannalta keskeisistä ministeriöistä ja
kunnista / kuntaryhmistä.
Valtioneuvoston kanslia ja ympäristöministeriö pyytävät jakelussa mainittuja tahoja
tekemään esityksensä edustajastaan asetettavaan metropolipolitiikan yhteistyöryhmän
sihteeristöön. Pyydämme myös esittämään varajäsenen. Pyydämme esittämään sekä naisettä miesehdokkaita.
Ehdotukset pyydetään toimittamaan ympäristöministeriöön 16.11.2020 mennessä
osoitteella: kirjaamo@ym.fi. Lisätietoja asiassa antavat neuvotteleva virkamies Olli Maijala
(p. 0295 250 174, olli.maijala@ym.fi) ja erityisasiantuntija Kimmo Hyrsky
(p. 0295 160 191, kimmo.hyrsky@vnk.fi).
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Jakelussa mainituille
METROPOLIPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN SIHTEERISTÖ
Asettamispäätös:
Valtioneuvoston kanslia ja ympäristöministeriö ovat tänään asettaneet metropolipolitiikan
yhteistyöryhmän sihteeristönä toimivan työryhmän tukemaan metropolipolitiikan
yhteisestä toteutuksesta vastaavia tahoja metropolipolitiikan valmistelussa, huolehtimaan
metropolipolitiikan sisällöllisten painopistealueiden yhteensovituksesta, valmistelemaan
asioiden käsittelyä metropolipolitiikan yhteistyöryhmässä sekä seuraamaan
metropolipolitiikan toimeenpanoa.
Toimikausi:
Sihteeristön toimikausi alkaa xx.11.2020 ja päättyy vaalikauden 2019-2023 päättyessä.
Tausta ja tehtävä:
Valtioneuvosto päätti xx.11.2020 asettaa metropolipolitiikan yhteistyöryhmän
vaalikaudeksi 2019-2023 edistämään metropolialuetta koskevien hallitusohjelman
linjausten toteuttamista sekä tiivistämään valtion ja metropolialueen yhteistyötä ja
politiikan koordinaatiota asioissa, jotka tukevat metropolialueen kasvua, työllisyyttä,
kestävää kehitystä, globaalia kilpailukykyä ja alueen erityishaasteiden ratkaisua.
Asioiden valmistelua ja yksityiskohtaista käsittelyä varten valtioneuvoston kanslia ja
ympäristöministeriö asettavat sihteeristön, jonka tehtävänä on:
1. edistää metropolipolitiikkaa koskevien tavoitteiden toteuttamista;
2. tukea ja avustaa metropolipolitiikan yhteisestä toteutuksesta vastaavia tahoja, kuten
asianomaisia ministeriöitä, metropolialueen kaupunkeja ja kuntia sekä muita
toimijoita metropolipolitiikan valmistelussa ja toteutuksessa;
3. huolehtia metropolipolitiikan sisällöllisten painopistealueiden yhteensovituksesta
sekä asiaa koskevasta tiedonvaihdosta;
4. valmistella asioiden käsittelyä metropolipolitiikan yhteistyöryhmässä sekä
raportoida yhteistyöryhmälle metropolipolitiikan toteutumisesta;
5. arvioida ja kehittää metropolipolitiikan toteuttamisvälineiden toimivuutta
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Kustannukset:
Sihteeristössä edustettuina olevat tahot vastaavat edustajiensa sihteeristön kokouksiin
osallistumisesta aiheutuvista matka- ja majoituskustannuksista. Sihteeristöllä on oikeus
kutsua kokouksiinsa asiantuntijoita. Sihteeristön menot maksetaan ympäristöministeriön
momentilta xxxxxxx.
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