
 

 1 (2)  
Asettamispäätös VM037:06/2016  

VM/931/00.01.00.01/2016 
 

 

MAAKUNTAUUDISTUS 17.5.2016   
  
 

 

 
Valtiovarainministeriö Snellmaninkatu 1 A, Helsinki 

PL 28, 00023 Valtioneuvosto 
Puh 0295 16001 (Vaihde) 
Faksi 09 160 33123 

valtiovarainministerio@vm.fi 
www.vm.fi 

Y-tunnus 0245439-9 

 

Aluehallintovirastojen uudistamista valmistelevan ryhmän alaryhmäksi asetettava Kil-
pailu- ja kuluttajaviraston ja aluehallintovirastojen työnjaon kehittämistarpeita arvioiva 
ryhmä 

 
 

Tausta   Hallituksen 5.4.2016 tekemän linjauksen mukaan päällekkäisyydet aluehallin-
toviraston ja keskushallinnon virastojen välillä puretaan. 
 
Maakuntauudistuksen ja valtion aluehallinnon uudistuksen valmisteluryhmänä 
toimivan aluehallinnon uudistamista valmistelevan ryhmän tehtäväksi on an-
nettu tehdä ehdotukset uudistetun aluehallintoviraston ja keskushallinnon vi-
rastojen päällekkäisyyksien poistamisesta ja muusta valtionhallinnon virasto-
jen työnjaon kehittämisestä lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä. 

 
Tehtävät ja toimeksianto 

Aluehallintovirastojen uudistamista valmisteleva ryhmä asettaa alaryhmäkseen 
Kilpailu- ja kuluttajaviraston ja aluehallintovirastojen työnjaon kehittämistarpei-
ta arvioivan ryhmän. 
 
Ryhmän toimikausi on 17.5. - 30.8.2016 
 
Ryhmän tehtävänä on  
1. Tunnistaa mahdolliset päällekkäisyydet sekä arvioida tarkoituksenmukai-

nen työnjako KKV:n ja AVI:n tehtävissä. Tällaisia arvioitavia rajapintoja on 
ainakin seuraavissa tehtäväkokonaisuuksissa: kilpailulainsäädännön mu-
kaiset alueelliset tehtävät, hintamarkkinointivalvonta, valmismatkaliikkei-
den valvonta, kuluttajakysymyksiin liittyvät selvitykset ja vertailut, talous- ja 
velkaneuvontapalveluiden järjestäminen. 

2. Arvioida muut työnjaon kehittämisen tarpeet valtakunnallisen AVIn ja 
KKV:n välillä. 

3. Arvioida edellä todettuun liittyen mahdolliset työnjaon kehittämisen tarpeet 
maistraattien hoitamissa kuluttajaneuvontapalveluissa. 

4. Arvioida, mitkä tarkastelluista tehtävistä edellyttävät tällä hetkellä ja tule-
vaisuudessa alueellista läsnäoloa tehtävän hoidossa. 

5. Laatia ehdotukset tarkoituksenmukaiseksi työnjaoksi uudessa hallintora-
kenteessa tavoitteena menettelyiden sujuvoittaminen sekä asiakaslähtöi-
nen yhden luukun palveluiden toteuttaminen samalla varmistaen alueellis-
ta läsnäoloa edellyttävien tehtävien tehokas ja tuottava alueellinen hoito. 

6. Arvioida ehdotuksista aiheutuvat resurssien uudelleenkohdistamistarpeet 
virastojen välillä. 

7. Tunnistaa säädösmuutostarpeet sekä valmistella säädösmuutokset 
 
Alaryhmän tulee raportoida arviointinsa tuloksista aluehallintovirastojen uudis-
tamista valmistelevalle ryhmälle 7.6.2016.  
 
Ehdotukset säädösmuutoksiksi tulee valmistella 30.8.2016 mennessä (pää-
valmisteluvastuu TEM). 
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Kokoonpano 

Puheenjohtaja 
Hallitusneuvos Tarja Hyvönen, valtiovarainministeriö 
 
Jäsenet 
Neuvotteleva virkamies Jaana Salmi, valtiovarainministeriö 
Neuvotteleva virkamies Timo Moilanen, valtiovarainministeriö 
Kaupallinen neuvos Eeva-Liisa Koltta-Sarkanen, työ- ja elinkeinoministeriö 
Kaupallinen neuvos Tomi Lounema, työ- ja elinkeinoministeriö 
(TEM:n yhteinen varajäsen hallitusneuvos Elise Pekkala) 
Ylijohtaja Timo Mattila, Kilpailu- ja kuluttajavirasto 
Johtaja Maija Puomila, Kilpailu- ja kuluttajavirasto 
Yksikön päällikkö Jaska Siikavirta, Lounais-Suomen aluehallintovirasto 
Maistraatin päällikkö Kari Myllys, Uudenmaan maistraatti 
 
Ryhmä valitsee sihteerin keskuudestaan. 
 
Valtakunnallisen aluehallintoviraston valmisteluryhmään nimetty henkilöstön 
edustaja tai hänen varajäsenensä voi osallistua ryhmän kokouksiin. 
 


