Nimeämispyyntö

Liite
Aluehallitus 5.9.2022

1 (2)

VN/21913/2022
11.8.2022

Jäsenehdokkaiden nimeäminen hyvinvointialuetalouden ja -hallinnon neuvottelukuntaan
Valtiovarainministeriö pyytää jakelussa mainittuja tahoja nimeämään
ehdokkaansa jäseneksi ja henkilökohtaiseksi varajäseneksi
hyvinvointialuetalouden ja -hallinnon neuvottelukuntaan.
Valtioneuvosto asettaa neuvottelukunnan hyvinvointialueesta annetun lain
(611/2021) ja hyvinvointialuetalouden ja -hallinnon neuvottelukunnasta annetun
asetuksen (VM/2022/120) nojalla. Neuvottelukunnan tehtävänä on kyseisen
asetuksen nojalla:
1) seurata ja arvioida hyvinvointialuetalouden ja -hallinnon toteutunutta ja
tulevaa kehitystä;
2) seurata ja arvioida valtion hyvinvointialueille osoittaman rahoituksen ja
hyvinvointialueiden muun tulorahoituksen toteutunutta ja tulevaa kehitystä;
3) käsitellä julkisen talouden suunnitelmaa sekä valtion talousarvioehdotusta
hyvinvointialuetaloutta koskevilta osilta;
4) käsitellä lainsäädäntöä, lainsäädäntöhankkeita ja muita valtion toimenpiteitä,
jotka ovat hyvinvointialueiden talouden ja itsehallinnon kannalta
periaatteellisesti tärkeitä ja laajakantoisia;
5) käsitellä muita merkittäviä hyvinvointialueiden taloutta ja hallintoa koskevia
asioita.
Neuvottelukunnasta annetun asetuksen mukaan valtioneuvosto päättää
neuvottelukunnan toimikaudesta. Tarkoitus on, että neuvottelukunnan toimikausi
on kytköksissä aluevaltuustojen toimikauteen.
Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii kuntaministeri.
Neuvottelukunta voi asettaa asioiden valmistelua varten jaostoja. Alustavasti on
suunniteltu rahoitus- ja hallintojaoston asettamista. Neuvottelukunnalla on
pääsihteeri ja tarvittaessa muita sihteereitä, jotka valtiovarainministeriö määrää.
Jotta naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain (609/1986) 4 §:n
vaatimukset täyttyisivät, neuvottelukuntaan pyydetään ilmoittamaan jokaisen
ehdokaspaikan osalta nais- ja miesehdokas sekä ilmoittamaan kumpi heistä olisi
ensisijaisesti jäsen ja kumpi varajäsen. Jäsenehdotukset pyydetään lähettämään
31.8.2022 mennessä valtiovarainministeriön kirjaamoon osoitteella
kirjaamo.vm@gov.fi.
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Lisätietoja: Neuvotteleva virkamies Antto Korhonen (antto.korhonen@gov.fi, puh:
02955 30547)
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