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Lähiöohjelma 2020-2022

ASETTAMISPÄÄTÖS

Asettaminen
Ympäristöministeriö on asettanut Lähiöohjelma 2020‒2022 yhteistyöryhmän poikkihallinnollisen lähiökehittämisohjelman toteuttamiseksi.
Toimikausi
Toimikausi on 25.11.2019‒31.5.2023.
Tausta
Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelmassa (s. 52) todetaan:
”Lähiöiden kokonaisvaltaista kehittämistä jatketaan ja samalla edistetään lähidemokratiaa. Edistetään sosiaalista eheyttä ja pysäytetään asuinalueiden eriytymiskehitys. Lisäksi edistetään kestävien
liikenneratkaisujen luomista, täydennysrakentamista, viihtyisyyttä, yhteisöllisyyttä ja turvallisuutta ja
torjutaan syrjäytymistä. Varataan tähän riittävät resurssit. Hiilineutraalisuus ja viheralueet ovat keskiössä, kun asuinalueita kehitetään.
Käynnistetään poikkihallinnollinen lähiöohjelma, jolla edistetään asukkaiden hyvinvointia ja osallisuutta sekä asuinalueiden elinvoimaa ja ehkäistään segregaatiota.”
Myös Eduskunnan tarkastusvalokunta on mietinnössään (TrVM 3/2018 vp─ O 61/2016 vp) asuntopolitiikan kehittämiskohteista kiinnittänyt huomiota asuinalueiden eriytymiskehitykseen ja erityisesti
1960- ja 1970-lukujen lähiöiden kehittämistarpeisiin sekä todennut tarpeen kattavalle ja yli hallinnonalojen ulottuvalle yhteistyölle lähiöiden kehittämiseksi.
Hallitusohjelman kirjauksen toteuttamiseksi ympäristöministeriö käynnistää lähiöohjelman
2020‒2022, joka toteutetaan ministeriöiden välisenä yhteistyönä. Tätä yhteistyötä varten ympäristöministeriö nimeää lähiöohjelman yhteistyöryhmän, joka muodostuu lähiöiden kehittämisen kannalta keskeisten ministeriöiden edustajista.
Tavoite
Hallitusohjelman mukaisesti ympäristöministeriön johdolla laaditulla vuosina 2020‒2022 toteutettavan lähiöiden kehittämisohjelman toimenpiteillä pyritään segregaation vähenemiseen ja lähiöiden
hyvinvoinnin parantamiseen pidemmällä aikavälillä. Ohjelma korostaa lähiöiden kehittämistä kokonaisvaltaisesti, suunnitelmallisesti ja strategisesti, laaja-alaista yhteistyötä sekä tietoon perustuvaa
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suunnittelua ja kehittämistä. Ohjelman kehittämisteemat vahvistavat lähiöiden viihtyisyyttä, toimivuutta ja turvallisuutta ja hiilineutraalisuutta sekä asukkaiden hyvinvointia ja osallisuutta.
Tehtävä
Yhteistyöryhmän tehtävänä on laatia ja hyväksyä poikkihallinnollinen ohjelma lähiöiden elinvoiman ja
asukkaiden hyvinvoinnin edistämiseksi sekä segregaation ehkäisemiksi vuosille 2020‒2022 sekä ohjata ja tukee ohjelman toteuttamista. Lähiöohjelman yhteistyöryhmä myös hyväksyy kuntien ohjelmakaudelle laatimat kolmevuotiset hankekokonaisuudet sekä ohjelmaa tukevat tutkimushankkeet.
Organisointi
Yhteistyöryhmän kokoonpano on seuraava:
Puheenjohtaja:
Neuvotteleva virkamies Jaana Nevalainen, ympäristöministeriö
Jäsenet
Neuvotteleva virkamies Merja Niemi, opetus- ja kulttuuriministeriö, jäsen
Erityisasiantuntija Olli Voutilainen, työ- ja elinkeinoministeriö, jäsen
(varajäsen: johtava asiantuntija Katja Palonen, työ- ja elinkeinoministeriö)
Asiantuntija Mia Luhtasaari, oikeusministeriö, jäsen
(varajäsen: erityisasiantuntija Markus Alanko, oikeusministeriö)
Poliisiylitarkastaja Heidi Kankainen, sisäministeriö, jäsen
(varajäsen: poliisitarkastaja Jari Pajunen, sisäministeriö)
Neuvotteleva virkamies Vesa Pekkola, sosiaali- ja terveysministeriö, jäsen
(varajäsen: neuvotteleva virkamies Heli Hätönen, sosiaali- ja terveysministeriö)
Sihteeri:
Hankekoordinaattori Vilja Kamppila, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA
Yhteistyöryhmä kuulee tarvittaessa asiantuntijoita ja tekee yhteistyötä lähiökehittämisen sidosryhmien, ml. kuntien ja Kuntaliiton, kanssa.
Kustannukset ja rahoitus
Yhteistyöryhmän työ tehdään virkatyönä.

Ympäristö- ja ilmastoministeri

Krista Mikkonen

Ylijohtajan sijainen

Teppo Lehtinen
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LIITTEET
Ei liitteitä

JAKELU
Yhteistyöryhmän puheenjohtaja, jäsenet, varajäsenet ja sihteeri.
TIEDOKSI
Oikeusministeriö
Opetus-ja kulttuuriministeriö
Sisäministeriö
Sosiaali- ja terveysministeriö
Työ-ja elinkeinoministeriö
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA)

