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ASUNTOPOLIITTISEN KEHITTÄMISOHJELMAN VALMISTELUN PARLAMENTAARISEN SEURANTARYHMÄN ASETTAMINEN
Ehdotus
Asuntopoliittista kehittämisohjelmaa valmistelemaan asetetulle työryhmälle ehdotetaan asetettavaksi parlamentaarinen seurantaryhmä.
Parlamentaarisessa seurantaryhmässä on jäsen kaikista eduskuntapuolueista. Seurantaryhmän tehtävänä on tukea asuntopoliittisen kehittämisohjelman valmistelua, ottaa kantaa ohjelman päälinjauksiin, arvioida ohjelman valmistelutyötä, edistää ohjelman valmistelua palvelevaa vuorovaikutusta
erityisesti poliittisten toimijoiden kesken sekä osallistua asiaa koskevaan yhteiskunnalliseen keskusteluun.
Seurantaryhmän ja työryhmän toimikaudet kestävät 30. lokakuuta 2020 saakka. Ohjelman valmistelussa kuullaan laajasti alan toimijoita, etujärjestöjä ja muita sidosryhmiä.
Parlamentaarisen seurantaryhmän asiantuntijoina toimivat työryhmän puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä sihteereinä työryhmän sihteerit. Jäsenet tekevät työnsä ilman erillistä korvausta.
Tausta
Pääministeri Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelmassa todetaan, että asuntopolitiikasta laaditaan kokonaisvaltainen ja tavoitteellinen kahdeksan vuoden kehittämisohjelma (s. 51). Ohjelman
pohjaksi tehdään kattava selvitys asuntopolitiikan keskeisistä kehittämiskohteista.
Ympäristöministeriö on 18.12.2019 asettanut työryhmän valmistelemaan asuntopoliittista kehittämisohjelmaa vuosille 2021-2028. Työryhmän puheenjohtajana toimii ympäristöministeriön kansliapäällikkö Hannele Pokka ja varapuheenjohtajana valtiovarainministeriön osastopäällikkö Mikko
Spolander. Työryhmässä ovat edustettuina asuntopolitiikasta vastaavat ministeriöt ja virastot.
Ohjelma annetaan selontekona eduskunnalle vuoden 2020 loppuun mennessä.
Ohjelma toteuttaa hallitusohjelman sekä eduskunnan tarkastusvaliokunnan lokakuussa 2018 antaman mietinnön asuntopolitiikkaa koskevia kirjauksia. Hallitusohjelmakirjauksen taustalla on eduskunnan syksyllä 2018 hyväksymä tarkastusvaliokunnan mietintö asuntopolitiikan kehittämiskohteista (EK 26/2018 vp; O 61/2016 vp). Hallitusohjelmassa todetaan, että hallitus toteuttaa kyseisessä mietinnössä esitettyjen kymmenen kannanoton toimenpiteet. Ohjelmassa esitetään tavoitteet
asuntopolitiikan kehittämiselle ja toimenpiteet, joilla tavoitteisiin päästään.
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Työryhmä valmistelee asuntopoliittisen kehittämisohjelman hallitusohjelman kirjausten, tarkastusvaliokunnan mietinnön ja parlamentaarisen seurantaryhmän linjausten pohjalta. Työryhmän tehtävä
on varmistaa, että asiantuntijoita ja sidosryhmiä kuullaan kattavasti valmistelun aikana, ja että ohjelman tueksi laaditaan tarvittavat vaikutusten arvioinnit sekä muut selvitykset.
Valtioneuvoston toimivalta ja päätöksenteko
Valtioneuvoston ohjesäännön (262/2003, muut. 200/2018) 3 §:n 21 kohdan nojalla valtioneuvoston
yleisistunnossa ratkaistaan määräaikaisen komitean tai muun määräaikaisen laajapohjaisen valmisteluelimen asettaminen yhteiskuntapoliittisesti merkittävän asian valmistelua varten.
Asian valmistelu
Asia on valmisteltu ympäristöministeriössä. Puolueilta on pyydetty nimeämisesityksensä ja nimeämiset on tehty niiden perusteella.
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