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Laki
valtion palveluiden saatavuuden ja toimintojen sijoittamisen perusteista

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Lain tarkoitus ja soveltamisala

Tässä laissa säädetään valtion palveluiden saatavuuden järjestämistä sekä valtion yksi-
köiden ja toimintojen sijoittamista koskevista yleisistä tavoitteista, niitä koskevasta valta-
kunnallisesta suunnittelusta ja yhteensovittamisesta sekä päätöksenteosta.

Tätä lakia ei sovelleta eduskuntaan ja eduskunnan alaisiin virastoihin, tasavallan presi-
dentin kansliaan, tuomioistuimiin ja valitusasioita käsittelemään perustettuihin lautakun-
tiin, Suomen ulkomaanedustustoihin, julkisoikeudellisiin laitoksiin, säätiöihin ja muihin
julkisoikeudellisiin rahastoihin, valtion omistamiin osakeyhtiöihin tai valtion talousarvion
ulkopuolisiin rahastoihin. Sen 3 ja 5 §:ää ei sovelleta valtion liikelaitoksiin.

Tämän lain soveltamisalaan kuuluva viranomainen vastaa siitä, että palveluiden saata-
vuus on järjestetty 2 §:ssä säädettyjen tavoitteiden mukaisesti myös sellaisen palveluteh-
tävän osalta, jonka se on siirtänyt lain soveltamisalaan kuulumattomalle taholle.

2 §

Tavoitteet

Valtion palveluiden saatavuus tulee järjestää sekä yksiköt ja toiminnot sijoittaa siten,
että koko maan kattavasti valtion tehtävät hoidetaan tuloksellisesti ja palvelun saatavuus
vastaa eri asioinnin keinoja käyttäen eri asiakasryhmien palvelutarpeeseen perusoikeudet
turvaavalla tavalla.

Valtion palveluiden saatavuutta ja yksiköiden ja toimintojen sijoittamista koskevien
päätösten ja suunnitelmien tulee lisäksi vahvistaa elinvoimaisuutta, turvallisuutta ja val-
tion kilpailukykyä työnantajana maan eri osissa.

3 §

Valtakunnallinen suunnitelma

Valtioneuvosto laatii toimikautensa ajaksi suunnitelman 2 §:ssä säädettyjen tavoittei-
den toteuttamiseksi. Suunnitelma perustuu hallinnonalarajat ylittävälle kokonaiskuvalle
valtion palveluiden tarpeen ja saatavuuden sekä yksiköiden ja toimintojen sijoittumisen ti-
lasta. Suunnitelma sisältää valtionhallinnon yhteisiä tai hallinnonalakohtaisia strategisen
tason linjauksia yksiköiden ja toimintojen sijoittamiselle sekä strategisia kehittämistavoit-
teita palveluiden saatavuudelle ja toiminnan tuloksellisuudelle. Suunnitelma sisältää arvi-
on toimintaympäristön kehittymisestä suunnitelman laadintaa seuraavan kahdeksan vuo-
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den aikana. Suunnitelmaan on sisällytettävä tieto 2 §:ssä säädettyjen tavoitteiden kannalta
erityisen merkityksellisestä uuden yksikön tai toiminnon perustamisesta tai lakkauttami-
sesta sekä merkittävimmistä palveluiden saatavuutta muuttavista hankkeista. Suunnitel-
massa voi olla valtakunnallisia tai alueellisia painotuksia.

Suunnitelma voi sisältää tavoitteita yhteisten palveluiden ja tilojen taikka monipaikkai-
sen työskentelyn järjestämiselle ja vastaavalle palvelurakenteeseen ja toimintojen sijoitta-
miseen vaikuttavalle kehittämiselle. Suunnitelmaa laadittaessa otetaan huomioon Kansan-
eläkelaitoksen, kuntien ja muun julkisen hallinnon yksiköiden, palveluiden ja muiden toi-
mintojen sijoittumista koskevat suunnitelmat.

Suunnitelma sovitetaan yhteen julkisen talouden suunnitelman kanssa. Valtioneuvosto
seuraa ja arvioi suunnitelman toteutumista ja tarkistaa suunnitelman tarvittaessa. Valtio-
neuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä suunnitelman valmistelusta ja
aikataulusta.

4 §

Valtion palveluiden saatavuuden ja toimintojen sijoittumisen yhteistyöryhmä

Edellä 3 §:ssä tarkoitetun suunnittelun ja seurannan yhteensovittamisen tueksi valtiova-
rainministeriö asettaa valtioneuvoston toimikaudeksi Valtion palveluiden saatavuuden ja
toimintojen sijoittumisen yhteistyöryhmän (yhteistyöryhmä), jossa ovat edustettuina mi-
nisteriöt, Kansaneläkelaitos ja Suomen kuntaliitto sekä sellaiset valtion viranomaiset ja
valtion liikelaitokset, joilla on laaja toimipaikkaverkosto tai jotka hoitavat laajasti asiakas-
palvelutehtäviä. Yhteistyöryhmä kuulee ainakin maakuntien liittoja, Valtion yhteispalve-
luiden neuvottelukuntaa ja muita valtion palveluiden ja alueiden kehittämiseksi perustet-
tuja toimielimiä, valtion kokonaisturvallisuuden ja varautumisen asiantuntijaelimiä sekä
valtion henkilöstöä edustavia pääsopijajärjestöjä.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä yhteistyöryhmän ko-
koonpanosta ja tarkemmista tehtävistä.

5 §

Toimivalta

Jollei muualla laissa toisin säädetä, valtion yksiköiden ja toimintojen sijoittamisesta
päättää se ministeriö, jonka toimialaan viranomainen pääasiallisesti kuuluu. Edellä tarkoi-
tettu toimivaltainen ministeriö voi kuitenkin sen estämättä, mitä muualla laissa säädetään,
pidättää itselleen toimialaansa kuuluvan viranomaisen päätösvallan yksiköiden ja toimin-
tojen sijoittumista sekä yksiköissä annettavan palvelun laajuutta, aukioloa tai muuta pal-
velun saatavuutta koskevassa asiassa, jos ministeriö katsoo päätöksen merkittävästi vai-
kuttavan 2 §:ssä säädettyjen tavoitteiden toteutumiseen.

Ministeriössä 1 momentissa tarkoitetun asian ratkaisee ministeri. Asian siirtämisestä
valtioneuvoston yleisistunnon ratkaistavaksi säädetään valtioneuvostosta annetun lain
(175/2003) 14 §:ssä.

Ennen valtion yksiköiden ja toimintojen sijoittamista ja yksiköissä annettavan palvelun
saatavuutta koskevan päätöksen tekemistä tulee arvioida sen vaikutukset 2 §:ssä säädetty-
jen tavoitteiden ja 3 §:ssä tarkoitetun suunnitelman tavoitteiden toteutumisen kannalta.
Vaikutusarviointi tulee pyynnöstä toimittaa valtiovarainministeriölle.
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6 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2022.
Tällä lailla kumotaan valtion yksikköjen ja toimintojen sijoittamista koskevasta toimi-

vallasta annettu laki (362/2002).

Naantalissa 15.7.2021

Tasavallan Presidentti

 Sauli Niinistö

Kuntaministeri Sirpa Paatero
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