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1 Tiivistelmä
Tämä väliraportti sisältää Tukesin ja aluehallintovirastojen tehtävien päällekkäisyyttä ja muita työn-
jaon kehittämistarpeita arvioivalla ryhmälle asetettujen tehtävien mukaisen arvioinnin sekä työ-
ryhmän ehdotukset.

Työryhmä on toteuttanut arvioinnin muodostamalla kolme eri perusvaihtoehtoja tehtävienjaon jär-
jestämiseksi virastojen välillä. Vertaillut vaihtoehdot ovat:
A. Tukesin ja uuden viraston yhdistäminen
B. Tukesin eräiden tehtävien siirtäminen uuteen virastoon
C. Ei muutoksia tehtävänjakoon, kehittämistoimia tehostetaan

Työryhmä on kirjannut raporttiin näkemyksenä keskeisistä synergioista virastojen välillä sekä arvioi-
nut kaikkia kolmea vaihtoehtoja eri näkökulmista sen suhteen, mitä vahvuuksia/mahdollisuuksia ja
toisaalta mitä heikkouksia/riskejä kuhunkin vaihtoehtoon sisältyy.

Työryhmä kuuli työnsä aikana yhteensä kuutta eri sidosryhmätahoa. Raportti sisältää lyhyet yhteen-
vedot näiden tahojen kannoista ja kommenteista. Lisäksi raportin liitteenä on kunkin tahon toimit-
tamat esitysmateriaali.

Tehdyn synergiatarkastelun, vaihtoehtojen arvioinnin sekä käytyjen kuulemisen perusteella työ-
ryhmä ehdottaa, että ensisijaisesti että Tukesin toiminnot ja uuden hallituksen linjauksen 5.4.2016
mukaisen viraston toiminnot yhdistetään yhdeksi virastoksi 1.1.2019 alkaen (rakennevaihtoehto A).
Yhdistäminen tulisi linjata selkeästi ja asettaa yhteiseksi julkilausutuksi tavoitteeksi, johon kaikki
osapuolet sitoutuvat. Lisäksi työryhmä ehdottaa tiettyjä periaatteita sovellettavaksi yhdistämisen
valmistelussa ja että virastojen yhdistämisen myötä erillisrahoitusratkaisut pysyväisluonteisten teh-
tävien kohdalla puretaan.

Työryhmä ei ollut yksimielinen raportin ehdotuksesta, jonka mukaan Tukesin toiminnot ja uuden
hallituksen linjauksen 5.4.2016 mukaisen viraston toiminnot yhdistetään yhdeksi virastoksi 1.1.2019
alkaen (rakennevaihtoehto A). Raporttiin sisältyvät eriävät mielipiteet työ- ja elinkeinoministeriöltä,
sosiaali- ja terveysministeriöltä ja Tukesilta.

2 Työryhmän tehtävät ja työn lähtökohdat	
Aluehallintovirastojen uudistamista selvittävä ryhmä asetti 17.5.2016 alatyöryhmäkseen Tukesin ja
aluehallintovirastojen tehtävien päällekkäisyyttä ja muita työnjaon kehittämistarpeita arvioivan
ryhmän. Ryhmän toimikausi on 17.5. - 30.8.2016.

Ryhmän tehtävänä on
· Tunnistaa päällekkäisyydet sekä muut työnjaon kehittämisen tarpeet valtakunnallisen AVIn ja

Tukesin välillä luvitus-, valvonta-, seuranta- ja raportointimenettelyissä sekä laatia ehdotukset
päällekkäisyyksien poistamiseksi ja muuksi työnjaon kehittämiseksi uudessa hallintorakentees-
sa tavoitteena menettelyiden sujuvoittaminen, asiakaslähtöinen yhden luukun palveluiden to-
teuttaminen ja toimintojen synergioista saatavat edut sekä alueellista läsnäoloa edellyttävien
tehtävien tehokas ja tuloksellinen hoito.

· Selvitystyössä tulee hyödyntää jo aiemmin laadittuja raportteja aihepiiriin liittyen (mm. valtio-
neuvoston TEAS–hanke ympäristöllisten menettelyjen yhden luukun palveluista).

· Tehdä ehdotukset erillisrahoitettavien markkinavalvontatehtävien järjestämisestä.
· Arvioida ehdotusten vaikutukset valtakunnallisen AVIn ja Tukesin toimintaan ja asiakkaisiin.
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· Tunnistaa säädösmuutostarpeet sekä valmistella säädösmuutokset.

Ryhmä kuuli työnsä aikana sidosryhmien edustajia.

Valtakunnallisen aluehallintoviraston valmisteluryhmään nimetyllä henkilöstön edustajalla tai hänen
varajäsenellään oli mahdollisuus osallistua ryhmän kokouksiin.

Alatyöryhmä on kokoontunut toistaiseksi neljä kertaa: torstaina 19.5.2016 klo 9.00–11.00, keskiviik-
ko 25.5.2016 klo 11.00–13.30, keskiviikkona 1.6.2016 klo 9.00–12.00 ja perjantaina 3.6.2016 klo
15.30–17.30. Alatyöryhmän tuli asettamispäätöksen mukaan raportoida arviointinsa tuloksista
aluehallintovirastojen uudistamista valmistelevalle ryhmälle 7.6.2016.

Tämä väliraportti toimii asettamispäätöksessä tarkoitettuna raportointina. Koska arviointiin Tukesin
ohella sisältyvä virasto ei ole hallituksen 5.4. linjaamien tehtäväsiirtojen johdosta tehtäviltään suo-
raan verrannollinen nykyiseen aluehallintovirastoon, ei tässä raportissa käytetä virastosta nimeä
aluehallintovirasto tai AVI. Uuden nimen työnimen ollessa toistaiseksi määrittelemättä, käytetään
virastosta tässä raportissa pääsääntöisesti termejä uusi virasto, uusi valtakunnallinen virasto ja halli-
tuksen 5.4. linjauksen mukainen virasto.

Alatyöryhmän kokoonpano

Puheenjohtaja
Verotusneuvos, HTM Mirjami Laitinen

Jäsenet
Neuvotteleva virkamies Mikko Saarinen, valtiovarainministeriö, sihteeri
Ylitarkastaja Hanna Paakkolanvaara, valtiovarainministeriö
Kaupallinen neuvos Tomi Lounema, työ- ja elinkeinoministeriö
(varajäsen ylijohtaja Pekka Timonen)
Hallitusneuvos Oili Rahnasto, ympäristöministeriö
(varajäsen lainsäädäntöjohtaja Riitta Rönn)
Neuvotteleva virkamies Hanna Korhonen, sosiaali- ja terveysministeriö
Johtaja Päivi Rantakoski, Tukes
Johtaja Erkki Kantola, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto
Johtaja Jonas Liimatta, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Valtionhallinnon rakenteellisessa kehittämisessä hallituksen linjausten mukaan noudatettavat
periaatteet

Hallituksen reformit uudistavat merkittävällä tavalla julkishallinnon rakenteita. Maakuntauudistuk-
sessa mm. sosiaali- ja terveyspalvelut siirretään kunnista maakuntien järjestämisvastuulle, mikä vai-
kuttaa myös kuntien asemaan ja tehtäviin. Samalla eräitä valtion vastuulla olevia tehtäviä siirretään
maakuntien hoidettavaksi. Näiden uudistusten tuloksena kunnille, maakunnille ja valtiolle muodos-
tuu selkeä rakenne ja työnjako. Hallitus uudistaa myös valtion keskus-, alue- ja paikallishallintoa se-
kä selvittää valtioneuvoston rakenteellisen uudistamisen vaihtoehtoja. Eri reformit liittyvät toisiinsa
ja niitä tulee tarkastella kokonaisuutena.

Rakenteellisessa kehittämisessä noudatettavat periaatteet on määritelty pääministeri Sipilän halli-
tusohjelmassa (27.5.2015) ja hallituksen tarkentavassa linjauksessa maakuntahallinnon tehtävistä
(5.4.2016). Hallitusohjelman mukaan keskushallinnon uudistuksessa tukeudutaan Kehu- ja Virsu-
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hankkeissa omaksuttuihin kehittämisperiaatteisiin. Ne ovat (1) selkeä rakenne ja ohjaus, (2) valta-
kunnallinen toimivalta, (3) asiakasnäkökulma, (4) sähköiset palvelut, (5) kyky muutokseen ja riskien-
hallintaan ja (6) julkisen hallinnon yhteistyö asiakaspalvelussa. Uudistuksessa kiinnitetään erityistä
huomiota johtamisjärjestelmän selkiinnyttämiseen ja kokonaisuuden hallintaan hallinnolliset sekto-
rirajat ylittäen. Hallitus toteuttaa uudistuksen noudattamalla hyvää henkilöstöpolitiikkaa.

Hallituksen 5.4. tekemien linjausten mukaan valtion hallintotehtävissä on periaatteena valtakunnal-
linen toimivalta silloinkin, kun tehtävät edellyttävät alueellista tai paikallista läsnäoloa. Toisena pe-
riaatteena valtion hallintotehtävissä on valtakunnallisesti yhtenäisen toimintatavan ja ratkaisukäy-
tännön soveltaminen. Nykyisestä kuudesta aluehallintovirastosta muodostetaan yksi valtakunnalli-
sen toimivallan omaava viranomainen, joka toimii alueellisissa yksiköissä / toimipaikoissa. Päällek-
käisyydet aluehallintoviraston ja keskushallinnon virastojen välillä puretaan. Uudistuksessa henki-
löstöä ei keskitetä yhteen toimipisteeseen.

Edellä todettujen linjausten toimeenpanon seurauksena jaottelu valtion keskushallinnon, aluehal-
linnon ja paikallishallinnon virastoihin käy tarpeettomaksi; jatkossa on vain valtion virastoja.

Muita tehtävien kokoamisessa noudatettavia periaatteita

Virastorakennetta kehitettäessä tulee arvioida mahdollisuudet tehtävien luonteeseen perustuvaan
kokoamiseen. Virastolla tulee olla selkeä päätehtävä. Päätehtävään voi liittyä sitä tukevia muita teh-
täviä siten, että tehtävistä muodostuu synergiaetuja ja viraston johtaminen on selkeää ja tehokasta.
Eri virastojen vastuulla olevien tehtävien päällekkäisyydet tulee poistaa.

Tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden näkökulman tulee olla ratkaiseva arvioitaessa, kootaanko tehtä-
vät monialaiseen virastoon vai yhden hallinnonalan virastoon.

Valtionhallinnossa on ministeriöiden alaisuudessa 26 keskushallinnon virastoa, joiden htv-määrä on
alle 100 ja lisäksi seitsemän virastoa, joissa se on yli 100, mutta alle 200 htv:tä. Muita kuin kirjanpi-
toyksiköinä toimivia tulosohjattuja virastoja on 24 ja ne toimivat oikeusministeriön (12) ja opetus- ja
kulttuuriministeriön (8), sisäministeriön (2) ja sosiaali- ja terveysministeriön (2) hallinnonaloilla*. Vi-
rastokokoa on tehtävien tehokkaan ja taloudellisen hoitamisen saavuttamiseksi tarpeen kasvattaa
ja ottaa kirjanpitoyksikkönä toimiminen pääperiaatteeksi.

Asiakaslähtöisyys ja toimivien ja sujuvien prosessien rakentaminen ovat hallinnon rakenteellisia uu-
distuksia toteutettaessa peruslähtökohtana, samoin julkisten palveluiden digitalisoinnin edistämi-
nen rakenneratkaisuilla.

Alueellisia toimipisteitä ei ole tarkoituksenmukaista eikä taloudellista perustaa nykyisille keskushal-
linnon virastoille, joilla ei niitä entuudestaan ole.

3 Valvontatehtävien organisoinnin nykytila valtionhallinnossa
Keskushallinnon uudistushanketta pohjustavan esiselvityksen mukaan valvontatehtäviä hoidetaan
kaikkiaan 27 keskushallinnon virastossa eli 38 %:ssa kaikista tarkastelluista virastoista (71 kpl). Pää-
tehtävänä valvontatehtävät olivat yhdellätoista virastolla, näistä neljän osalta valvontatehtävään
käytettävä henkilötyömäärä oli kuitenkin alle 10 viraston pienuudesta johtuen. Merkittävän osuu-
den (yli 10 % viraston toiminnasta) valvontatehtävä muodosti lisäksi kahdeksassa virastossa. Piene-
nä tehtävänä (alle 10 %) valvontaa hoidettiin kahdeksassa virastossa. Esitettyjen lukujen tulkinnassa
on huomioitava, että tiedot on kerätty kyselyllä virastojen tulosohjaajilta, eivätkä ne siten ole täysin
yhteismitallisia.
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Keskushallinnon virasto* Hallinnonala %-osuus viraston
toiminnasta

Valvonta-
tehtävät HTV

Tulli VM 30 % 659,2
Elintarviketurvallisuusvirasto Evira MMM 35 % 221,0
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes TEM 62 % 147,9
Säteilyturvakeskus STM 40 % 130,9
Kilpailu- ja kuluttajavirasto TEM 69 % 94,1
Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi LVM 14 % 77,1
Viestintävirasto Ficora LVM 31 % 73,2
Liikennevirasto LVM 11 % 71,7
Valvira STM 38 % 56,2
Rikosseuraamuslaitos OM 2 % 50,3
Maaseutuvirasto MMM 16 % 34,2
Energiavirasto TEM 46 % 32,5
Museovirasto OKM 12 % 31,6
Patentti- ja rekisterihallitus TEM 5 % 18,8
Fimea STM 6 % 13,3
Poliisihallitus SM 5 % 11,9
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus YM 22 % 11,8
Tietosuojavaltuutetun toimisto OM 40 % 8,6
Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto OM 40 % 6,3
Suomen ympäristökeskus SYKE YM 1 % 5,9
Konkurssiasiamiehen toimisto OM 50 % 5,4
Tasa-arvovaltuutetun toimisto OM 40 % 4,6
Valtakunnansyyttäjänvirasto OM 12 % 4,4
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti KAVI OKM 5 % 4,4
Onnettomuustutkintakeskus OM 30 % 4,3
Valtakunnanvoudinvirasto OM 5 % 1,3
Tuomioistuinlaitos OM 0 % 0,6
Henkilötyövuodet yhteensä 1781,6
*Viraston päätehtävä, merkittävä tehtävä yli 10 %, pieni tehtävä alle 10 % viraston toiminnasta

Eniten valvontatehtäviä hoitavia keskushallinnon virastoja löytyy oikeusministeriön (9 virastoa), toisiksi
eniten työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalta (4 virastoa). Sosiaali- ja terveysministeriön sekä lii-
kenne- ja viestintäministeriön hallinnonaloilta löytyy valvontatehtäviä kolmessa virastossa. Maa- ja
metsätalousministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön ja ympäristöministeriön hallinnonaloilla val-
vontatehtäviä suositetaan kahdessa virastossa ja sisäministeriön ja valtiovarainministeriön hallin-
nonaloilla kummassakin yhdessä virastossa.

4 Uuden viraston ja Tukesin tehtävät sekä näiden väliset synergiat ja päällek-
käisyydet

4.1 Hallituksen 5.4.2016 linjauksen mukaisen uuden viraston tehtävät

Manner-Suomessa toimii kuusi aluehallintovirastoa, joilla on 12 varsinaista toimipaikkaa ja lisäksi 14
muuta työskentelypaikkaa. Aluehallintovirastojen henkilötyövuosikehys vuonna 2016 on 1219 htv,
joista 775 htv rahoitetaan aluehallintovirastojen toimintamenomomentilta, 429 htv työsuojelun alue-
hallintoviranomaisten toimintamenomomentilta ja 20 htv muilta momenteilta. Vuoden 2015 tilinpää-
töksen mukaan pienin aluehallintovirasto on Lapin aluehallintovirasto, 39,5 htv ja suurin Etelä-Suomen
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aluehallintovirasto, 500,3 htv. Lisäksi aluehallintovirastojen toimintamenomomentilta rahoitetaan Ah-
venanmaan valtionviraston toiminta. Valtionviraston henkilötyövuosimäärä on vaihdellut viime vuosi-
na 16-17 htv:n välillä.

Aluehallintovirasto toteuttaa alueellista yhdenvertaisuutta edistämällä oikeusturvaa ja turvallisuutta
sekä kehittämällä ja tukemalla taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävää hyvinvointia yhteis-
työssä muiden toimijoiden kanssa. Aluehallintovirastot hoitavat tehtäviä seuraavilla toimi- ja tehtävä-
aloilla: sosiaali- ja terveydenhuolto, ympäristöterveydenhuolto, opetus- ja kulttuuritoimi, kuluttaja- ja
kilpailuhallinto, ympäristönsuojelu- ja vesilainsäädännön alaan kuuluvat lupa- ja muut hakemusasiat,
työsuojelun valvonta ja kehittäminen, työssä käytettävien tuotteiden tuotevalvonta sekä työsuojelu-
lainsäädännön noudattamisen valvonta työsuojeluviranomaisena, pelastustoimi, varautumisen yh-
teensovittaminen alueella, peruspalvelujen alueellisen saatavuuden arviointi ja maistraattien ohjaus,
valvonta ja kehittäminen.

Aluehallintoviraston tehtävissä toiminta kohdistuu tehtävästä riippuen kansalaisiin, yrityksiin ja yhtei-
söihin, kuntiin ja kuntien yhteistoimintaan, muihin valtion viranomaisiin tai muihin tahoihin. Useissa
tehtävissä / tehtäväryhmissä toiminta kohdistuu useampaan kuin vain yhteen kohderyhmistä.

Aluehallintovirastojen nykyisistä tehtävistä selvästi suurin osa on valvonta- ja lupatehtäviä. Tehtävät
jakautuvat henkilötyövuosiosuuksilla mitaten eri toimintoihin kuvan 1 mukaisesti. Maakuntauudistuk-
sen yhteydessä toteutettavat tehtäväsiirrot tulevat lisäämään valvonta- ja lupatehtävien osuutta enti-
sestään.

Kuva 1. Aluehallintovirastojen nykyisten tehtävien jakautuminen eri toiminnoittain1

1 Lähde: Etelä-Suomen aluehallintovirasto kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2015

Ohjaus ja
valvonta 617 htv

65 %

Lupatehtävät
224 htv
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28 htv ,3 %

Varautuminen
10 htv, 1 %

Tehtävät
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Aluehallintovirastot ovat monialaisia viranomaisia eli ne hoitavat monen eri hallinnonalan tehtäviä.
Tehtävät jakautuvat tällä hetkellä henkilötyövuosilla mitaten substanssiohjauksesta vastaavan ministe-
riön mukaan kuvassa 2 esitetyllä tavalla ja substanssitehtävittäin suhteellisesti kuvassa 3 esitetyllä ta-
valla. Hallituksen 5.4.2016 linjaamien, maakuntauudistuksen yhteydessä toteutettavien tehtäväsiirto-
jen seurauksena sosiaali- ja terveysministeriön (alkoholihallinto) ja maa- ja metsätalousministeriön
(ympäristöterveydenhuolto) hallinnonalojen tehtävien osuudet tulevat vähenemään ja ympäristömi-
nisteriön hallinnonalan tehtävien (ympäristövalvonta ja luonnonsuojelu) osuus lisääntymään nykytilan-
teeseen verrattuna.

Kuva 2. Aluehallintovirastojen nykyisten tehtävien jakautuminen hallinnonaloittain2

Kuva 3. Aluehallintovirastojen työn suhteellinen jakautuminen substanssitehtävittäin3

2 Etelä-Suomen aluehallintovirasto kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2015
3 Etelä-Suomen aluehallintovirasto kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2015
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Kun maakuntauudistuksen yhteydessä toteutetaan hallituksen 5.4.2016 tekemien linjausten mukaiset
tehtäväsiirrot aluehallintovirastolta maakunnille ja ELY-keskuksilta aluehallintovirastolle, valtakunnalli-
sen aluehallintoviraston henkilötyövuosimäärä tulee nousemaan vajaalla 300:lla noin 1 500 henkilö-
työvuoteen:

· ELY-keskuksilta aluehallintovirastolle siirtyvät tehtävät
o Ympäristövalvonnan ja luonnonsuojelun tehtävät (n. +366 htv)

· Aluehallintovirastoilta maakunnille siirtyvät tehtävät:
o Alueellinen alkoholihallinto (n. -52 htv)
o Aluehallintovirastojen tehtävät ympäristöterveydenhuollossa ja elintarvikevalvonnas-

sa, eläinten terveyden ja hyvinvoinnin tehtävissä ja sen valvonnassa (MMM:n hallin-
nonalan tehtävät aluehallintovirastoissa n. -57 htv)

Maakuntauudistuksen yhteydessä perustettavan valtakunnallisen aluehallintoviraston tehtävät edellä
mainittujen tehtäväsiirtojen jälkeen on esitetty kuvassa 4.

Kuva 4. Uuden valtakunnallisen viraston tehtävät henkilötyövuosina

Uudelle valtion viranomaiselle siirretään nykyisten aluehallintovirastojen ympäristölupavastuualueen
ympäristö- ja vesilupatehtävät, ELYjen Y-vastuualueella olevat lupa- ja valvontatehtävät sekä luonnon-
suojelua, YVA-menettelyä, ympäristönsuojelua sekä rakennussuojelua koskevat tehtävät. Valtakunnal-
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linen virasto toimii ympäristönsuojelu- ja vesilain sekä luonnonsuojelulain mukaisena yleisen edun val-
vojana ja lupaviranomaisena suhteessa yksityisiin toimijoihin.

Yksi valtion viranomainen vastaa keskeisten ympäristöllisten lupien käsittelystä ja niiden valvonnasta.
Uuden valtion viranomaisen näkökulmasta yhden luukun palvelun ytimen muodostavat ympäristömi-
nisteriön hallinnonalalta nykyiset ympäristövaikutusten arviointimenettelylain, ympäristönsuojelulain,
vesilain ja luonnonsuojelulain mukaiset tehtävät.

Kuva. AVIen henkilöstön koulutusaste4

4.2 Tukesin tehtävät

Tukesin henkilöstövuositoteuma v. 2015 oli 238,6 henkilötyövuotta. Viraston toiminta rahoitetaan val-
taosin viraston omalta työ- ja elinkeinoministeriön pääluokan toimintamenomomentilta 32.40.05. Vi-
rastolla on toimipaikat Helsingissä (164 htv), Tampereella (634 htv) ja Rovaniemellä (8 htv).

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on 267 hengen valtakunnallinen, eri hallinnonaloja palveleva,
erityisesti vaarallisiin, riskialttiisiin tuotteisiin, aineisiin, laitoksiin, toimintoihin tai palveluihin keskitty-
nyt valvontavirasto, joka valvoo ja edistää monialaisesti teknistä turvallisuutta ja vaatimustenmukai-
suutta sekä kuluttaja- ja kemikaaliturvallisuutta. Tukes valvoo toimialojensa tuotteita, palveluita ja tuo-
tantojärjestelmiä ja toimeenpanee niihin liittyvää lainsäädäntöä. Tukesin toiminnan tarkoituksena on
suojella ihmisiä, omaisuutta ja ympäristöä turvallisuusriskeiltä. Tukesin toimialoja ovat mm. sähkö ja
hissit, kemikaalituotantolaitokset, kaivosasiat, räjähteet, ilotulitteet, painelaitteet, mittauslaitteet, ja-
lometallituotteet, pelastustoimen laitteet, rakennustuotteet, kuluttajaturvallisuus sekä tuotteiden
energia- ja ekologinen tehokkuus. Tukesin tehtäviä ovat myös teollisuus- ja kuluttajakemikaalien ja
biosidien tuotevalvontatehtävät, kasvinsuojeluaineiden riskinarviointi-, hyväksymis- ja valvontatehtä-
vät sekä kemikaalirekisteri. Tukes on kemikaalien tuotevalvonnan kansallinen vastuutaho ja Helsingissä
toimivan Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) tärkeä yhteistyökumppani erityisesti EU:n REACH- ja CLP-
asetusten sekä biosidiasetuksen toimeenpanossa. Tukes toimii kaivoslain (621/2011) mukaisena lupa-
ja valvontaviranomaisena. Kaivosasioita hoidetaan lähinnä Tukesin Rovaniemen toimipaikassa. FINAS-
akkreditointipalvelu toteaa päteväksi kalibrointi- ja testauslaboratorioita, sertifiointielimiä, tarkastus-
laitoksia, vertailumittausten järjestäjiä sekä päästökauppa- ja EMAS-todentajia. Tukes toimii usean mi-
nisteriön ohjauksessa. Tukesin hallinnollisesta ohjauksesta ja valvonnasta vastaa työ- ja elinkeinominis-
teriö (TEM). Lisäksi TEM sekä LVM, MMM, SM, STM ja YM ohjaavat virastoa yhteistoiminnassa kukin

4 Lähde: Netra-palvelu 3.6.2016. Tiedot koskevat nykyistä AVI-virastokokonaisuutta.

Perusaste; 1%

Keskiaste; 13%

Alin korkea-
aste; 20%
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korkeakouluast

e; 16%
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korkeakouluast

e; 47%

Tutkijakoulutus
aste; 3%

Tutkintotiedot 2016
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omalla toimialallaan. Tukesin päätoimipaikat ovat Helsingissä, Tampereella ja Rovaniemellä. Työ- ja
elinkeinoministeriö asettaa neuvottelukunnan aina kolmeksi vuodeksi kerrallaan tukemaan Tukesin
strategista suunnittelua ja edistämään viraston ja sen sidosryhmien välistä yhteistyötä.

Muutoksia Tukesin tehtäviin 2010-luvulla

Tukesiin on 2010-luvulla siirretty uusina tehtävinä seuraavat tehtäväkokonaisuudet
· 2010 kuluttajaturvallisuusvalvonta (12 htv) Kuluttajavirastosta

o osa tuotevalvontaa
· 2011 kemikaalituotevalvonta (75 htv) Valvirasta, SYKEstä ja Evirasta

o yhden katon alle, yhteys teollisuusvalvontaan ja markkinavalvontaan
· 2011 kaivosviranomaistehtävät (12 htv) TEM:stä

o kaivosoikeudet ja kaivosturvallisuus yhdessä paikassa, kaivoksissa myös kemikaaleja ja rä-
jähteitä

· 2015 Finas (22 htv) Mittatekniikankeskus MIKES:stä
o riippumattomuusroolin turvaaminen akkreditointielimenä

· 2016 kuluttajapalveluiden turvallisuuden valvonta (15 htv) kunnista ja AVI:ista

Valvontatehtävät
62,0 %

Lupatehtävät
20,0 %

Tilasto- ja
rekisteriviran-
omaistehtävät

2,5 %

Ohjaustehtävät
0,5 %

Viraston sisäinen
hallinto ja

tukipalvelut
13,0 %

Hallinnonalan
kehittämistehtävät

1,0 %

Tutkimus- ja
arviointitehtävät

0,5 % Maksulliset
palvelutehtävät

0,5 %
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Tukesin organisaatiorakenne 2016

Kemikaaliyksikkö hoitaa mm. kemikaalituoteluvitukseen ja valvontaan, EU:n REACH- ja CLP-asetuksiin
sekä biosidilainsäädäntöön liittyviä toimeenpanotehtäviä ja valvontaa sekä kasvinsuojeluaineiden ris-
kinarviointiin, hyväksymiseen ja rekisteröintiin liittyviä tehtäviä. Kemikaaliyksikköön kuuluu myös jalo-
metallituotteiden vaatimustenmukaisuuden luvitus ja valvonta.
Kemikaaliyksikön rajapinnat muihin viranomaisiin: myös AVI ja ELY-keskus valvovat REACH-asetusta.

Teollisuusyksikkö valvoo tuotantolaitosten ja laitteistojen turvallisuutta, kaivostoimintaa, urakointi- ja
asennustoimintaa sekä tarkastuspalveluja. Luvitus- ja valvontakohteina ovat vaarallisia kemikaaleja kä-
sittelevät teollisuuslaitokset, neste- ja maakaasukohteet, räjähdetehtaat ja -varastot, painelaitteet ja
näitä käyttävät tuotantolaitokset, kaivokset, malminetsintä- ja kullanhuuhdontakohteet.  Jakeluverkko-
jen ja kiinteistöjen sähkölaitteistojen asentaminen, käyttö ja tarkastaminen sekä hissiurakointi ja -
huolto ovat niin ikään valvontakohteitamme. Myös mittauslaitelain (707/2011) mukaiset mittauslait-
teet ja –menetelmät (mm. vaa'at, polttoaine- ja nestemittarit) sekä torikaupan mitat kuuluvat valvon-
nan piiriin.
Teollisuusyksikön rajapinnat muihin viranomaisiin: Kemikaaliturvallisuuslailla toimeenpannaan Seveso-
direktiivi. Toinen toimeenpaneva viranomaistaho ovat pelastuslaitokset. Luvan käsittelyvaiheessa lau-
sunto pyydetään sekä pelastuslaitokselta että ELY-keskukselta. Aluehallintovirastojen kanssa tehtäväs-
tä yhteistyöstä ei ole säädetty. Trafi valvoo satamia ja ratapihoja, Tukesilla ei ole roolia valvonnassa,
työ on kuitenkin samantyyppistä kuin teollisuusvalvonta. Kaivosoikeuksien hallinnassa keskeisiä toimi-
joita ovat Maanmittauslaitos ja GTK. Kaivos-, malmietsintä- ja kullanhuuhdontalupien käsittelyyn kuu-
luu lausuntojen pyytämien eELY-keskuksilta.

Tuoteyksikkö valvoo tuotteiden turvallisuutta ja teknistä luotettavuutta mm. tekemällä valvontakäyn-
tejä vähittäismyyjien, maahantuojien ja valmistajien luo. Tuotevalvonnan kohteina ovat mm. sähkölait-
teet, CE-merkittävät rakennustuotteet sekä pelastustoimen laitteet. Markkinoilla olevien tuotteiden on
oltava vaatimustenmukaisia. Myös vaa'at, polttoaine- ja nestemittarit sekä torikaupan mitat kuuluvat
valvonnan piiriin. Turvallisuuden lisäksi valvotaan sähkömagneettisia häiriöominaisuuksia ja energia-
merkintöjä, yleisiä kulutustavaroita, leluja, henkilönsuojaimia ja koneita. Sähkölaitteistojen asentami-
nen, käyttö ja tarkastaminen sekä hissiurakointi ja -huolto ovat niin ikään valvontakohteita.
Tuoteyksikön rajapinnat muihin viranomaisiin: muut EU-viranomaiset ja EU-komissio, muut Tukesin
ohella markkinavalvontaa Suomessa tekevät viranomaiset (joita ovat mm. Trafi, Valvira,
STM/Työsuojeluosasto, STUK  ja Tullilaboratorio) sekä muut viranomaiset kuten Tulli, pelastuslaitokset
ja poliisi.
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FINAS-akkreditointipalvelu on Suomen kansallinen akkreditointielin, joka toteaa päteväksi kalibrointi-
ja testauslaboratorioita, sertifiointielimiä, tarkastuslaitoksia, vertailumittausten järjestäjiä se-
kä päästökauppa- ja EMAS-todentajia. FINAS-akkreditointipalvelun tehtäviin kuuluu myös esim. viran-
omaisten asettamiin vaatimuksiin perustuvia pätevyyden arviointeja. FINAS toimii itsenäisenä ja puo-
lueettomana yksikkönä Tukesin organisaatiossa.

Tieto- ja kehitysyksikkö hoitaa viraston hallinto- ja talouspalvelutehtäviä, osallistuu toimialuetta kos-
kevien säädösten ja toimintamallien kehittämiseen ja tiedon hankintaan sekä tuottaa oikeudellisia asi-
antuntijapalveluja ja tietopalveluja. Valvonnassa saatua tietoa ja kokemuksia sekä tutkimus- ja kehit-
tämistoiminnan tuottamaa tietoa välitetään eteenpäin. Aktiivisella viestintä- ja koulutustoiminnalla
edistetään valvonnan tavoitteiden toteutumista, erityisesti onnettomuuksien ennaltaehkäisyä.

Alueellisesti tarkasteluna Tukesin henkilöstö sijoittui seuraavasti vuoden 2014 lopussa:

Lahden ja Oulun toimipaikat on sittemmin lakkautettu ja Kuopio lakkautetaan vuoden 2016 aikana. Li-
säksi uutena tehtävänä on virastoon tullut Finas vuoden 2015 alusta. Kyseisiä tehtäviä hoitavat henki-
löt (22 htv) sijoittuivat Helsinkiin.

Kuva Tukesin henkilöstön koulutusaste5

5 Netra-palvelu 3.6.2016.

Perusaste; 0%

Keskiaste; 7%

Alin korkea-
aste; 7%
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Tutkintotiedot 2016

Toimipaikat 2014
Helsinki 141
Tampere 69
Rovaniemi 9
Lahti, Kuopio, Oulu 3
Yhteensä 222
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Tukesin ohjaamat virastot, tehtävät tai toiminnot:
· Aluehallintovirastot: Mittauslaitteissa AVIen ohjaus- ja yhtenäistämistehtävä n. 2 htkk.
· ELY-keskukset: Kasvinsuojeluvalvonnassa ELY-keskusten ohjaus n. 6 htkk. Kasvinsuojeluainei-

den valvonta on osa Eviran koordinoimaa tulossopimusta; valvontavuosisuunnitelma ELYille.
· Pelastusviranomaiset; Pelastuslaitosten ohjaus (koordinointi) <2 htkk. Pelastuslaitosten kemi-

kaalien käytön valvonnan ohjaus ja yhtenäistäminen.
· Kunnat ja AVIt: 1.5.2016 asti kuluttajapalveluiden turvallisuuden valvonta, johon on aiemmin

kunnissa käytetty laskentatavasta riippuen n. 20-40 htv, ja kuntien ohjaukseen AVIssa n. 2 htv.
Kuluttajapalveluiden turvallisuusvalvonta keskitettiin Tukesiin 1.5.2016 alkaen. Asiaa on taus-
toitetu HE 46/2015 vp. Noin 15 henkilötyövuoden lisäys Tukesin henkilömäärään. Tämän joh-
dosta AVIen ja kuntien ohjaus tämän substanssin osalta päättyi.

4.3 Synergiatarkastelu

Nykyisillä aluehallintovirastoilla ja Tukesilla on useita synergioita ja yhtymäkohtia muihin vi-
ranomaisiin. Kuvat 1 ja 2 kuvaavat tätä viranomaisverkostoa kummankin nykymuotoisen viras-
ton näkökulmasta.

Kuva. AVIen viranomaisverkostoa
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Kuva. Tukesin viranomaisverkostoa

Kuvilla kuvataan kummankin viraston vironamaisyhteyksiä yleisellä tasolla, mutta ne eivät ole
tyhjentäviä tai täysin kattavia kuvauksia. Lisäksi molemmilla virastoilla on merkittäviä kansain-
välisiä yhteistyökumppaneita. Kuvissa on samalla vaaleansinisellä värillä korostettu virastojen
yhteiset yhteistyökumppanit. Tämä kuvaa virastojen yhteisiä yhteistyökumppaneita karkealla
virastotasolla, mutta samalla kuvien tulkinnassa on tärkeää huomata, että yhteistyö ei näissä
tapauksissa välttämättä kohdistu samoihin toimintoihin kussakin kyseessä olevassa virastossa.

Työryhmän tehtävänä on ollut selvittää tarkemmin nimenomaisesti uuden hallituksen 5.4. lin-
jausten mukaisen viraston ja Tukesin välisiä synergioita. TUKES Näitä työryhmä on tunnistanut
kuvan 3 mukaisesti.

Tukes

AVI

Trafi

Tulli

MML

GTK

ValviraSTUK

Poliisi

Kunnat

Pelas-
tuslai-
tokset

ELY-
keskuk-

set
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Kuva. Synergiatarkastelu: uusi valtakunnallinen virasto - Tukes

Kuten kuviosta voidaan havaita arvio työryhmä synergioita olevan uuden valtakunnallisen vi-
raston ja Tukesin tehtävien välillä uudessa valtakunnallisessa virastossa erityisesti seuraavissa
tehtäväkokonaisuuksissa:

· Ympäristölupa-asiat ja näihin liittyvät koetoimintailmoitukset sekä ympäristönsuojelu-
lain ja vesilain mukaiset ns. sekahankkeet suhteessa Tukesin kaivos- ja teolliset proses-
sit –tehtäviin sekä osin myös eräisiin muihin tehtäviin.;

· Ympäristönsuojelu- ja vesilain valvonta suhteessa Tukesin kemikaalituote-, kaivos- ja
teolliset prosessit –tehtäviin sekä osin myös eräisiin muihin tehtäviin;

· Ympäristövaikutusten arviointi –menettely suhteessa Tukesin kaivos- ja teolliset pro-
sessit –tehtäviin;

· Hallinto- ja tukitehtävät.

Lisäksi seuraavissa tehtävissä on tiettyihin tehtäväkokonaisuuksiin liittyviä synergioita, joita ei
voi kuitenkaan luonnehtia niin vahvoiksi, kuin yllä listattuja::

· Luonnonsuojelutehtävät suhteessa Tukesin kaivos- ja teolliset prosessit -tehtäviin;
· Työsuojelun valvonta ja työsuojeluviranomaisena toimimisen tehtävät suhteessa Tuke-

sin kemikaali- ja teollisuusyksiköiden kaikkiin tehtäviin sekä ammattilaistuotetehtäviin;
· Pelastustoimen ja varautumisen tehtävät suhteessa Tukesin Tukesin kemikaali- ja teol-

lisuusyksiköiden kaikkiin tehtäviin sekä ammattilaistuotetehtäviin;
· Elinkeino- ja kilpailuhallinnon tehtävät suhteessa teolliset prosessit, ammattilaistuot-

teet ja FINAS-arviointi –tehtäviin.
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Synergiat ja menettelyjen päällekkäisyydet ympäristöllisen päätöksenteon näkökulmasta

Eri virastoihin organisoitujen tehtävien välisten synergioiden kääntöpuolena ovat nykyisten
tehtävien väliset menettelyjen päällekkäisyydet. Näitä on tunnistettavissa erityisesti ympäris-
töllisessä päätöksenteossa, jossa on nykyisellä tehtävänjaolla mukana lukuisia viranomaisia:

· aluehallintovirastot (AVI) käsittelevät laaja-alaiset ympäristölupahakemukset sekä ve-
sitalouslupahakemukset;

· kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset käsittelevät pienempien toimintojen ympäris-
tölupahakemukset, maa-aineslupahakemukset sekä rakentamisen luvat. Lisäksi kunnat
vastaavat maankäytön suunnittelusta

· Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) käsittelee kemikaaliturvallisuuslain mukaiset
lupahakemukset (mutta ei ilmoituksia) sekä toimii viranomaisena kaivoslain mukaisissa
menettelyissä;

· Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä (YVA) elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskus (ELY-keskus) toimii yhteysviranomaisena (ydinvoimahankkeissa työ- ja elinkei-
noministeriö).

Samalla on huomattava, että vaikka eri menettelyt edellyttävät joiltain osin samojenkin tieto-
jen pyytämistä toiminnanharjoittajalta, on eri lainsäädäntöjen mukaisissa luvituksissa ja val-
vonnoissa eri tulokulma. Ympäristönsuojelun ja turvallisuuden varmistaminen edellyttää toisi-
naan eri tulokulmaa vaikka itse tarkasteltava toiminto olisikin sama. Samoin viranomaisluvituk-
sen tai -valvonnan vaihe esim. teollisuuslaitoksen rakentamisvaiheessa voi olla eritahtinen ym-
päristö- ja turvallisuusasioiden osalta.

Ympäristömenettelyistä säädetään useissa erityislaeissa, joita on valmisteltu eri aikoina ja eri
ministeriöissä ja joita sovelletaan eri hallinnonaloilla. Näissä laeissa on vain harvoja säännöksiä
menettelyjen yhteensovittamisesta. Eri lakien menettelysäännöksiä ei ole juuri koordinoitu
keskenään, vaan pikemmin kunkin lain säätämisen yhteydessä säännöksiä on lähestytty lain
omasta näkökulmasta kiinnittämättä huomiota menettelyjen kokonaisuuteen. Samalla on syy-
tä huomata että lainsäädännön kehittäminen on ministeriöiden vastuulla. Lupa- ja valvontavi-
ranomaiset soveltavat kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä Riittävän kattavan tarkastelun
kannalta ovat seuraavan taulukon mukaisten lakien menettelyt relevantteja:

Ympäristön-
suojelulaki
(527/2014)

Ympäristönsuojelulaki on pilaantumisen torjunnan yleislaki, jota sovelle-
taan kaikkeen pilaantumista tai sen vaaraa missä tahansa ympäristön
osassa aiheuttavaan toimintaan. Lain lähtökohtana on päästöperäisten
vaikutusten ehkäisy ja vähentäminen.

Kaivoslaki
(621/2011)

Kaivoslain tarkoituksena on edistää kaivostoimintaa ja järjestää sen edel-
lyttämä alueiden käyttö ja malminetsintä niin, että ne ovat yhteiskunnal-
lisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestäviä.

Kemikaali-
turvallisuuslaki
(390/2005)

Kemikaalien käsittelyä ja varastointia säädellään lailla vaarallisten kemi-
kaalien ja räjähteiden turvallisesta käsittelystä ja varastoinnista.

Luonnonsuojelu-
laki (1096/1996)
ja –asetus
(160/1997)

Luonnonsuojelulakia ja -asetusta sovelletaan luonnon ja maiseman suoje-
luun ja hoitoon. Luonnonsuojelulain tavoitteena on luonnon monimuo-
toisuuden ylläpitäminen, luonnonkauneuden ja maisema-arvojen vaali-
minen, luonnonvarojen ja luonnonympäristön kestävän käytön tukemi-
nen, luonnontuntemuksen ja yleisen luonnonharrastuksen lisääminen
sekä luonnontutkimuksen edistäminen.
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Vesilaki
(587/2011)

Vesilaki ohjaa vesien käyttöä ja rakentamista. Sen tavoitteina ovat kestä-
vä vesivarojen käyttö, vedestä ja vesiympäristön käytöstä aiheutuvien
haittojen ehkäisy sekä vesivarojen ja vesiympäristön tilan parantaminen.

Ympäristö-
vaikutusten arvi-
ointi (468/1994)

Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain tavoitteena on
parantaa vaikutusten yhtenäistä huomioon ottamista suunnittelussa ja
päätöksenteossa sekä lisätä kansalaisten osallistumismahdollisuuksia.
Arvioinnin yhteysviranomaisena toimii yleensä ELY –keskus.

Kemikaalilaki
(599/2013)

Kemikaalilain tarkoituksena on terveyden ja ympäristön suojelu kemikaa-
lien aiheuttamilta vaaroilta ja haitoilta. Euroopan yhteisön kemikaalilain-
säädäntö on uusiutunut merkittävästi viimevuosina. REACH-asetuksen
lisäksi voimassa on useita muitakin kemikaaleja koskevia yhteisötason
asetuksia, jotka ovat suoraan sovellettavaa lainsäädäntöä jäsenmaissa.

Käytännössä kaikki ympäristölliset hankkeet, joissa voidaan hahmottaa tarve menettelyjen yh-
dentämiseen, tarvitsevat luvan ympäristönsuojelulain, maa-aineslain tai vesilain perusteella.
Esimerkiksi kaivoslain tai kemikaaliturvallisuuslain perusteella luvanvaraisiin hankkeisiin tarvi-
taan käytännössä aina ympäristölupa.

Uuden laitoksen rakentamiseen liittyy useita menettelyjä, jotka tyypillisesti kukin sisältävät lu-
kuisia eri vaiheita. Hallintolain pohjalta viranomaismenettelyissä noudatetaan samaa perus-
prosessia, joten ympäristöllisten menettelyjen vaiheet muistuttavat pääpiirteissään toisiaan.
Näihin vaiheisiin kuuluvat hieman prosessista riippuen hakemuksen vireille tulo, tiedottami-
nen, kuuleminen, katselmus ja neuvottelu, lausuntomenettely, lupaharkinta sekä päätöksen
antaminen ja julkipano sekä valvonta. Menettelyjen yksityiskohdat eroavat toisistaan ja vähäi-
sissä asioissa joitakin menettelyvaiheita voidaan jättää väliin.

Ympäristöön vaikuttavien hankkeiden arviointi tapahtuu itsenäisesti kussakin viranomaisessa
sen toimialan rajoissa eikä millään viranomaisella ole kokonaisvastuuta lupamenettelystä. Vi-
ranomaisyhteistyö perustuu tyypillisesti muodollisiin lausuntomenettelyihin. Menettelyjen
moninaisuus on ongelmallista paitsi toiminnanharjoittajalle myös kansalaisille, joita esimerkiksi
kuullaan useassa eri menettelyissä ja niiden vaiheissa.

Hallinnollisen menettelyn kokonaiskestosta merkittävä osa muodostuu päätöksen täytäntöön-
panokelpoiseksi tulemisesta mukaan lukien muutoksenhaun kesto. Yhden luukun periaatteen
yksi keskeinen vahvuus liittyy mahdollisuuteen rajoittaa menettelyjen kokonaiskestoa yhte-
näistämällä valitusaikataulut ja mahdollistamalla päätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta
huolimatta. Jos sama viranomainen tekee lupa- ja muut hyväksymispäätökset, on eri menette-
lyjen yhteensovittaminen yksinkertaisempaa kuin eri viranomaisten välillä, mikä puolestaan
osaltaan edistää yhden luukun periaatteen toteutumista. Samalla on kuitenkin tiedostettava
eri prosessien ajalliset eriaikaisuudet, käytännössä tarkoittaa, että eri luvissa ja päätöksissä
menettelyn vaiheet (esimerkiksi kuuleminen) voivat tapahtua peräkkäin. Näissä yhden luukun
periaatetta toteutetaan muun muassa yhteisten järjestelmien, yhteisten asiakirjojen ja viran-
omaisen laajemman asiantuntemuksen ja osaamisen kautta.  Käytännössä sellaisissa proses-
seissa, joissa myönnetään lupia peräkkäin, mutta mahdollisesti useiden vuosien viiveellä, ei
kuulemismenettelyitä ole juuri mahdollista yhdistää. Esimerkiksi kemikaali- ja ympäristölupien
hakemisessa on keskimäärin aikaeroa 2 vuotta. Vastaava viive kaivosvarauksissa on 2 vuotta ja
malminetsintäluvissa enimmillään 15 vuotta. Vuosittain on yhteensä noin 25 kemikaali- tai kai-
voshanketta, joissa edellytetään sekä ympäristölupaa että lupaa Tukesilta.
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Kaivosturvallisuuden ja kemikaalien käyttöön liittyvässä Tukesin sekä Tukesin kaivosviranomai-
sen tehtävissä on hyvin paljon samanlaisia elementtejä kuin valtion virastoon siirtyvien ELY-
keskuksen ympäristö- ja vesitalouslupien valvonnassa. Kyseisissä tehtävissä tuntuisi olevan
mahdollisuuksia synergia- ja voimavarahyötyjen saavuttamiseen esim. eri lakien mukaisten
tehtävien (nykyään eri viranomaisilla) järjestämisessä laitoskohtaisesti samalle/samoille viran-
haltijoille. Yhteisiä valvontaprosesseja ovat muun muassa laite-, laitos- ja maastotarkastukset,
toimitettujen tietojen ja vuosiraporttien tarkastaminen, tarkkailu- ja seurantatulosten seuraa-
minen, yleisöilmoitusten käsitteleminen, suunnitelmien ja selvitysten tarkastaminen ja hyväk-
syminen, vakuuden asettamiseen liittyvät toimet, suojausrakenteiden valvonta, häiriö- ja mui-
den poikkeavien tilanteiden hoitaminen, kemikaalien käytön ja haitallisten aineiden päästöjen
valvonta.

Kemikaalilain ja ympäristönsuojelulain mukainen valvonta nivoutuvat tiiviisti toisiinsa, mutta
lakien yhteensovittamisessa on ollut käytännön ongelmia. Kemikaalilaissa säädetään Tukesin,
ELY-keskusten, AVIn ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävistä lain valvonnassa.
Valvonta kohdistuu toiminnanharjoittajan velvoitteeseen huolehtia ympäristöhaittojen ehkäi-
semisestä ja torjumisesta kemikaalin käytössä. Kemikaalilainsäädännön osalta AVIn ja Tukesin
välillä on synergioita myös työsuojelun osalta.

Valvonta toteutetaan ympäristönsuojelulain mukaisen laitosvalvonnan yhteydessä ja valvon-
nassa käytetään muutoksenhakua lukuun ottamatta kemikaalilain mukaisia menettelyjä. Val-
vonnan toteuttamisessa sovelletaan ympäristönsuojelulaissa esitettyä jakoa viranomaisten
tehtävistä. Valvonta toteutetaan tekemällä tarkastuksia kemikaaleja valmistavien, varastoivien
ja käyttävien toiminnanharjoittajien tiloihin ja/tai tutustumalla asiakirjoihin. Jos valvonnassa
havaitaan toisen viranomaisen toimivaltaan kuuluvia puutteita, niistä on ilmoitettava kyseiselle
viranomaiselle.

Lisäksi ELY-keskus ohjaa kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen toimintaa kemikaalilain sään-
nösten noudattamisen valvonnassa, kun on kyse kemikaalien aiheuttamien ympäristöhaittojen
ehkäisemisestä ja torjumisesta.
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4.4 Asiakasnäkökulma-esimerkkejä virastorajat ylittävistä hankkeista

Kuva. Kaivoksen viranomaisverkostoa (lähde: Tukes)

Kuva. Kaivoslaki (621/2011) / kaivoslupa suhteessa muuhun lupaprosessiin (lähde: Tukes)

Valmistelevat hallinnolliset menettelyt

Hakija ja ELY/
YVA-menettely

Tukes/ Kaivoslupa
Tukes/ Kaivos-
turvallisuuslupa

AVI/ Ympäristö- ja
vesitalouslupa

Kaavoitusmenettely:
Maakunnanliitto/ Maakuntakaava,
Kunta/ Yleiskaava, Asemakaava yms.

Kunta/
Rakennusluvat

ELY/
Luonnonsuojelulain

mukaiset
poikkeusluvat

ELY/ Yksityisen
luonnonsuojelualueen

lakkauttaminen

ELY
Patoturvallisuusasiakirjat ja

selvitykset

Tukes/Kemikaali-
lainsäädännön
mukaiset luvat

/Räjähdys-
suojausasiakirja

Kaivostiesuunnitelmat

Kaivoslaki (621/2011)/kaivoslupa vs. pääosin muu lupaprosessi

Valvonta

Tukes

ELY

Maanmittauslaitos

KAIVOSTOIMITUS

TurvallisuusluvitusKaivostoimitus
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Kuva. Polttolaitosten turvallisuus- ja ympäristöviranomaiset (lähde: Energiateollisuus)

Kuva. Kemikaalien käytön ja ympäristönsuojelun sääntely päällekkäistä – case-esimerkki: mistä vaa-
timukset polttoöljyn varastointiin? (lähde: Energiateollisuus)

HL

Polttolaitosten turvallisuus- ja
ympäristöviranomaiset

LAITOS

Painelaitteiden
käyttö

Räjähdys-
vaaralliset

tilat

Vaarallisten
kemikaalien
käsittely ja
varastointi

Ympäristön-
suojelu

Työsuojeluviranomaiset
TUKES / pelastusviranomaiset

TUKES / pelastusviranomaiset

TUKES
Tarkastuslaitokset

AVI ja ELY
Kunnan ymp.suojeluviranomainen

HL

TUKES:n
lupa

(pelastusviranomaisen päätös)

AVI:n
ympäristölupa

(kunnan ymp.suojeluviranomaisen
päätös)

Teollisuuspäästö-
direktiivin (IED)
BREF-asiakirjat

Tekniset
standardit

TUKES-ohjeet VNA pienten
polttolaitosten
ymp.suojelu-
vaatimuksista
(750/2013)

Kemikaali-
turvallisuusasetus

(856/2012)
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4.5 Päällekkäisiksi uudessa rakenteessa muodostuvat tehtävät

Uuden valtakunnallisen viraston ja Tukesin nykyisistä tehtävistä muodostuu uudessa rakenteessa
keskenään päällekkäiseksi mittauslaitteiden käytön valvonnan tehtävä. Muita suoranaisia päällekkäi-
syyksiä työryhmä ei ole tunnistanut. Kyseinen tehtävä on hyvin pieni osa kummankin viraston tehtä-
väkenttää. Aluehallintovirastoissa tehtävään käytetään vuosittain 2-3 henkilötyövuotta, Tukesissa
mittauslaitelain mukaisiin tehtäviin käytetään puolestaan noin 3 henkilötyövuotta, joista mittauslait-
teiden käytön valvontaan on alle 1 henkilötyövuotta.

Aluehallintovirastoissa tehtävää toteutetaan konkreettisesti samassa yhteydessä kuin muitakin eri
elinkeinonharjoittajiin kohdistuvia valvontoja, eli esim. alkoholivalvonnan ja kilpailuvalvonnan tarkas-
tusten yhteydessä. Tehtävä on siten asiakasnäkökulmasta luonteva osa AVIen nykyistä toimintaa ja
pystytään nykymuodossaan toteuttamaan tehokkaasti yhtenä osana AVIen suorittamaa valvonta- ja
tarkastustoimintaa.

Tukesissa mittauslaitteiden käytön valvontatehtävää toteutetaan valtakunnallisesti ohjaamalla, kou-
luttamalla ja yhtenäistämällä mittauslaitteiden käytön valvontaa Tukesissa ja Aluehallintovirastoissa,
vetämällä yhteisiä valvontaprojekteja ja osin käsittelemällä loppuun AVIen aloittamat valvontatapa-
ukset. AVIen valvonta keskittyy mm. päivittäistavarakaupan vaakojen ja huoltoasemien polttoneste-
mittareiden sekä muiden kuluttajapalveluiden, mutta myös teollisuuden varmennusten valvontaan.
Tukesissa valvotaan ja ohjataan lisäksi mm. teollisuuden ja yritysten mittauksia sekä kulutusmittauk-
sia (veden, kaasun, sähkö- ja lämpöenergian mittaus).

Lisäksi Tukes ja AVIt hoitavat mittauslaitteille ja niiden käytölle asetettujen vaatimusten viestintää eri
kohderyhmille (esim. yritykset, valmistajat ja maahantuojat, edunvalvontajärjestöt) ja tekevät asia-
kasneuvontaa. Tukes hyväksyy mittauslaitteita varmentavat yksityiset tarkastuslaitokset ja huol-
tosinetöintiliikkeet sekä valvoo ja ohjaa niiden toimintaa.  Tukes tekee markkinoilla olevien mittaus-
laitteiden markkinavalvontaa. Tukes osallistuu mittauslaitteiden lakisääteisiä vaatimuksia koskevaan
kansainväliseen yhteistyötoimintaan Euroopan talousalueella Euroopassa WELMECissä, ADCOssa ja
EU:n direktiivityöryhmässä wgMI:ssä sekä globaalilla tasolla OIML:n jäsenenä. Tukes osallistuu kan-
salliseen sidosryhmäyhteistyöhön standardisointityöryhmissä ja Metrologian neuvottelukunnassa.
Tukes avustaa TEMiä kansallisen lainsäädännön kehittämisessä.

Jatkossa tehtävä voidaan hoitaa kokonaan jommankumman viraston toimesta keskittämällä resurssit
kyseiseen virastoon. Näiden tehtävien keskittämisen olisi järkevintä seurata kokonaisrakenneratkai-
sun linjaa ja ne tulisi keskittää samaan virastoon, joka jatkossa hoitaa muitakin tuoteturvallisuusteh-
täviä. Samalla valvonnassa voitaisiin siirtyä uudentyyppisiin valvontamenetelmiin, kuten on tehty ku-
luttajapalveluiden turvallisuuden valvontatehtävissä niiden Tukesiin keskittämisen yhteydessä.
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5 Rakennevaihtoehtojen kuvaus
Työryhmä määritteli työnsä aluksi kolme perusrakennevaihtoehtoa ja kiinnitti työnsä sekä tekemän-
sä arvioinnin ensisijassa näihin vaihtoehtoihin.

Rakennevaihtoehdot ovat:

A. VAIHTOEHTO: TUKESIN JA UUDEN VIRASTON YHDISTÄMINEN

Tukesin tehtävät yhdistetään kokonaisuudessaan hallituksen linjausten 5.4.2016 mukaiseen val-
takunnalliseen aluehallintovirastoon.

Vaihtoehdon toteutuessa Tukes virastona lakkautettaisiin ja tehtävien siirtäminen hallituksen linja-
usten 5.4.2016 mukaiseen valtakunnalliseen uuteen virastoon kasvattaisi sen henkilötyövuosimää-
rän noin 1 750 henkilötyövuoteen.

B. VAIHTOEHTO: TUKESIN ERÄIDEN TEHTÄVIEN SIIRTÄMINEN UUTEEN VIRASTOON

Tukesin kemikaaliturvallisuuslain ja kaivoslain mukaiset sekä painelaitteisiin liittyvät tehtävät siir-
retään hallituksen linjausten 5.4.2016 mukaiseen valtakunnalliseen aluehallintovirastoon.

Vaihtoehdon toteutuessa Tukes jatkaisi toimintaansa. Mainittujen tehtävien siirtäminen hallituksen
linjausten 5.4.2016 mukaiseen valtakunnalliseen aluehallintovirastoon kasvattaisi sen henkilötyö-
vuosimäärän noin 1 530 - 1550 henkilötyövuoteen. Tukesin henkilötyövuosimäärä laskisi noin 190-
210 henkilötyövuoteen.

C. VAIHTOEHTO: EI MUUTOKSIA TEHTÄVÄNJAKOON, KEHITTÄMISTOIMIA TEHOSTETAAN

Tukes ja AVI jatkavat toimintaansa nykyisillä tehtävillä ja toimivalloilla huomioiden kuitenkin
AVIn kohdalla hallituksen linjausten 5.4.2016 mukaiset muutokset. Toiminnan ja tehtävien yhteis-
tä kehittämistä asiakaslähtöisiksi prosesseiksi ja yhteiseksi asiakasrajapinnaksi tehostetaan halli-
tuksen 5.4.2016 linjaamien toimivaltojen ja rakenteiden puitteissa.

Vaihtoehdossa virastot jatkaisivat toimintaansa hallituksen 5.4.2016 linjaaman mukaisissa raken-
teissa. Uuden valtakunnallisen viraston henkilötyövuosimäärä olisi noin 1 500 htv ja Tukesin henki-
lötyövuosimäärä nykyinen noin 240.
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6 Rakennevaihtoehtojen vertailu

A VAIHTOEHTO
TUKESIN JA AVIN YHDISTÄMINEN

B VAIHTOEHTO
TUKESIN ERÄIDEN TEHTÄ-
VIEN SIIRTÄMINEN AVIIN

C VAIHTOEHTO
EI MUUTOKSIA TEHTÄ-
VÄNJAKOON, KEHITTÄ-
MISTOIMIA TEHOSTE-
TAAN

MUUTA KAIKISSA
VERTAILUVAIHTOEH-
DOISSA YHTEISESTI
HUOMIOITAVAA

NÄKÖKULMA: ASIAKASLÄHTÖISYYDEN TOTEUTUMINEN ML. YHDEN LUUKUN PERIAATE

Vahvuudet / mahdollisuudet
+ Kokoaa valtion lupa- ja valvontatehtä-
viä laajasti yhden luukun periaatteen
mukaisesti.
+ Mahdollistaa eri hallinnonalojen toteut-
taman tarkastustoiminnan nykyistä
tehokkaamman yhteensovittamisen
parantaen toiminnan asiakaslähtöisyyttä.
+ Mahdollistaa alueella oikea-aikaisesti
toteutettavan vuorovaikutteisen valvon-
nan (läheisyysperiaate).
+ Mahdollistaa asiakkaalle monialaisen
palvelun ja keskitetyt palvelukanavat,
myös laajan alueellisen verkoston hyö-
dyntämisen.
+ Teollisuuden toimijoiden lupia ja val-
vontaa hoidetaan erittäin kattavasti
yhden luukun periaatteella.
+ Yksi valtion viranomainen, jonka kans-
sa toiminnanharjoittaja asioi.
+ Mahdollistaa yritysten hallinnollisen
taakan vähentämisen, koska yksi ja
sama viranomainen toimeenpanee ja
kehittää lupaprosesseja.
+ Yksi luukku kokonaisturvallisuuden
saralla, henkilö- (työsuojelu), prosessi-,
kemikaali-, laite- ja ympäristöturvallisuus
yhdessä paikassa.
+ Asiakkaalle ylivoimaisesti selkein
kokonaisuus uuden viraston vakiinnuttua
toimijana.
+ Samantyyppiset asiat loogisesti sa-
massa paikassa.

Heikkoudet / uhat
- Toimivat prosessit ja käytännöt hidastu-
vat hetkellisesti muutostilanteesta johtu-
en.
- Asiakkaan voi olla pian muutoksen
jälkeen nykyistä vaikeampaa löytää oikea
asiantuntija.
- Vanhoista organisaatioista periytyvät
toimintakulttuurit ja niiden erot voivat
alussa heijastua asiakkaalle asti sillä
yhtenäisen virastokulttuurin ja toimintata-
pojen yhdenmukaistaminen vie vuosia.

Vahvuudet / mahdollisuudet
+ Osa hyödyistä saavutetaan,
mutta vähäisemmin kuin A-
vaihtoehdossa.
+ Kokoaa kattavasti ympäris-
töllisiin menettelyihin liittyvät
valtion lupa- ja valvontatehtä-
vät yhden luukun periaatteen
mukaisesti
+ Teollisuuden toimijoiden
lupia ja valvontaa hoidetaan
nykyistä kattavammin yhden
luukun periaatteella
+ Yksi luukku henkilö (työsuo-
jelu), prosessi, kemikaali ja
ympäristöturvallisuuden saral-
la.
+ Asiakkaalle selkeä kokonai-
suus uuden viraston vakiinnut-
tua toimijana.

Heikkoudet / uhat
- Valvonnan kannalta katkeaa
yhteys kemikaaliturvallisuuden
ja kemikaalituotevalvonnan
välillä eikä synny yhteyttä
ympäristönsuojelun ja näiden
kahden muun välillä (huom!
ympäristönsuojelulaissa val-
vonnan mekanismeja myös
kemikaalituotevalvonnalle).
- Toiminnanharjoittaja joutuu
edelleen asioimaan  kahden
viranomaisen kanssa ympäris-
tönsuojelun, kemikaaliturvalli-
suuden ja kemikaalituoteval-
vonnan asioissa.
- Toimivat prosessit ja käytän-
nöt hidastuvat hetkellisesti
muutostilanteesta johtuen.
- Asiakkaan voi olla pian
muutoksen jälkeen nykyistä
vaikeampaa löytää oikea
asiantuntija.
- Erona vaihtoehtoon A tässä
vaihtoehdossa asiakas saattaa
joutua edelleen jakamaan
lupahakemuksensa kahdelle
eri viranomaiselle.
- Vanhoista organisaatioista
periytyvät toimintakulttuurit ja
niiden erot voivat alussa hei-
jastua asiakkaalle asti.

Vahvuudet / mahdolli-
suudet
+ Yhteisen kehittämisen
toimiessa, digitalisaatio
mahdollistaa valtion lupa-
ja valvontatehtävien
kokoamisen laajasti yhden
luukun periaatteella.
+ Ei muutoksesta aiheutu-
via väliaikaisia toiminnalli-
sia riskejä.
+ Helppo ylläpitää nykyisiä
toimivia asiakassuhteita.
+ Verkostojen luominen ja
yhteydenpito moderni tapa
toimia.
+ Työrauha meneillään
olevilla organisaatioiden
kehittämishankkeilla.

Heikkoudet / uhat
- Ympäristöllisiin menette-
lyihin liittyvä tehtävät
pysyvät hajallaan kahdes-
sa eri virastossa
- Ei edistä rakennetasolla
yhden luukun periaatetta
nykytilaan nähden.
- Aineellisen lainsäädän-
nön menettelyjen yhdistä-
minen huomattavasti
haastavampaa kuin vaih-
toehdoissa A tai B.
- Valvovia viranomaisia
useita, lisäksi osin pääl-
lekkäisiä raportointitarpeita
säilyy.
- Lupaprosessit saattavat
säilyä sirpaleisina,  lupa-
prosessin kokonaisaikaa ei
välttämättä voida ennakol-
ta tietää/arvioida.
- Asiakas saattaa joutua
toimittamaan samantyyli-
siä selvityksiä usealle
viranomaiselle
- Useita neuvovia viran-
omaisia kuten nykyään,
myös ohjeet erillisiä.
- Jälkivalvonta säilyy
edelleen useilla viran-
omaisilla.
- Ei tosiasiallista muutosta
nykytilaan verrattuna:
digitalisaatiohankkeet

Yhden luukun periaatet-
ta tulee toteuttaa kaikis-
sa vaihtoehdoissa myös
sähköisesti hyödyntä-
mällä kansallista palve-
luarkkitehtuuria (Kapa)
ja palveluväylää.

Yrityksissä ja viranomai-
sissa käsiteltävät asiat
ovat asiantuntijatason
tehtäviä. Harvoin samal-
la henkilöllä kummalla-
kaan puolella on kaikki-
en substanssiasioiden
osaamista.
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ovat hitaita, asiakkaille
yhtenä näkyvä yhteinen
palvelut kattavasti sisältä-
vä digitaalinen rajapinta ei
ole valmis vielä vuosiin.

A VAIHTOEHTO
TUKESIN JA AVIN YHDISTÄMINEN

B VAIHTOEHTO
TUKESIN ERÄIDEN TEHTÄ-
VIEN SIIRTÄMINEN AVIIN

C VAIHTOEHTO
EI MUUTOKSIA TEHTÄ-
VÄNJAKOON, KEHITTÄ-
MISTOIMIA TEHOSTE-
TAAN

MUUTA KAIKISSA
VERTAILUVAIHTOEH-
DOISSA YHTEISESTI
HUOMIOITAVAA

NÄKÖKULMA: VAIKUTUKSET TULOKSELLISUUTEEN (TUOTTAVUUS, TALOUDELLISUUS, LAATU ML. YHDEMUKAISET RAT-
KAISUT, VAIKUTTAVUUS)

Vahvuudet / mahdollisuudet
+ Poistaa nykyiset päällekkäisyydet, mikä
lisää toiminnan tuloksellisuutta, vaikutta-
vuutta, taloudellisuutta ja laatua.
+ Hallinnollisten tehtävien sulauttamisella
ja rationalisoinnilla saavutettavissa
.tuottavuus- ja taloudellisuushyötyjä
+ Laaja tehtävien ja resurssien kokoami-
nen luo skaalaetuja.
+ Mahdollistaa yhtenäisen johtamisjärjes-
telmän yhdenmukaisen valvonnan var-
mistamiseksi.
+ Mahdollistaa erillisten raportointijärjes-
telmien integraation.
+ Yleisesti riskienhallinnan näkökulmasta
iso virastokonaisuus on turvallisempi
ratkaisu.
+ Mahdollistaa säästöjä henkilöstö- ja
toimitilakuluissa.
+ Mahdollistaa resurssien ja asiantunte-
muksen laajan verkostomaisen ja monia-
laisen hyödyntämisen.
+ Ydintehtäviä tukevien tietoteknisten
ratkaisujen mittakaavaedut (asiallinen
massa ja monialaisuus).
+ Olemassa oleva alueellinen infrastruk-
tuuri mahdollistaa alueella toteutettavan
toiminnan taloudellisesti.
+ Eri hallinnonalojen välisen yhteyden
transaktiokustannukset pienenevät.
+ mahdollisuus hyödyntää voimavaroja
joustavasti ja kohdentaa sinne, missä
tarvitaan valtakunnallisesti.
+ Yleishallintotehtäviä voidaan tehostaa
saman viraston sisällä joutavasti.
+ Lupaprosessien sisällöllisten vaatimus-
ten yhteensovittaminen helpompaa kuin
vaihtoehdoissa B & C.
+ Voidaan hyödyntää ja kehittää samoja
tietojärjestelmiä sekä yhteisiä toiminta-
malleja.
+ Mahdollistaa eri lupa- ja valvontame-
nettelyjen vähentämisen.
+ Kehitystyö suuntautuu kokonaistarkas-
teluun, ei yksittäisiin lupakokonaisuuk-
siin.
+ Mahdollisuus ottaa käyttöön hyviä
toimintatapoja ristiin
+ Ratkaisujen yhdenmukaisuus paranee.
+ Laadunvalvonta helpompaa, sillä
laajempi tehtäväkokonaisuus yhden
johdon alaisuudessa.

Vahvuudet / mahdollisuudet
+ Ympäristöllisten menettelyi-
den lupa- ja valvontaprosessiin
valtakunnassa käytettävät
resurssit kootaan yhteen
viranomaiseen, millä positiivi-
sia vaikutuksia niin tuottavuu-
teen, taloudellisuuteen, laatuun
kuin vaikuttavuuteenkin näiden
tehtävien näkökulmasta.
+ Osa hyödyistä saavutetaan
mutta vähäisemmin kuin A-
vaihtoehdossa.
+ Mahdollisuus ottaa käyttöön
hyviä toimintatapoja ristiin.
+ Mahdollisuus hallinnon
keskittämiseen.
+ Isomman organisaation
tuomat tehokkuusedut.
+ Ratkaisujen yhdenmukaisuus
paranee.
+ Laadunvalvonta helpompaa.
+ Virkamiesten asiantuntijuutta
voidaan tarvittaessa hyödyntää
laajemmassa yhteydessä, mikä
lisää toiminnan laatua sekä
tuottavuutta
+ Vähentää päällekkäistä
työtä.
+ Erillisten lupamenettelyiden
sekä erillisten valvontatehtävi-
en yhdistäminen tehostaa ao.
toimintoja sekä lisää vaikutta-
vuutta.

Heikkoudet / uhat
- Voi siirtää nykyisiä raja-aitoja
uusiin kohtiin kun viranomaisia
on edelleen useita.
- Kertaluonteiset muutoskus-
tannukset (tosin pienemmät
kuin A vaihtoehdossa).
- Organisaatioyhteys teknilli-
seen turvallisuuteen häviää.
- Yhteistyöverkostoja täytyy
rakentaa ainakin osin uudel-
leen tai uusista lähtökohdista.
- Prosessien laatu voi ainakin
hetkellisesti heiketä monien
samanaikaisten muutosten
takia.
- Jäljelle jäävä Tukes on viras-

Vahvuudet / mahdolli-
suudet
+ Ei kertaluonteisia muu-
toskustannuksia
+ Nykyisten viranomaisten
toimialueet säilyvät.
+ Ympäristöhallinnon
uudistustyö ei heikentäisi
toimivia prosesseja
+ Tuloksellisuuden kehit-
täminen jatkuu aikaisem-
min tehtyyn pidemmän
aikavälin suunnitteluun
perustuen
+ Työrauha meneillään
olevilla organisaatioiden
kehittämishankkeilla
+ Tukesia on kehitetty
aktiivisesti ja hallinnon ja
tukitehtävien osuus on
pieni (yhdistämisen kautta
ei syntyisi miljoonaluokan
säästöjä niissä).

Heikkoudet / uhat
- Ei rakenteellisia toimia
tuloksellisuuden edistämi-
seksi nykytilanteeseen
nähden, vaikka näille on
uudessa julkisen hallinnon
rakenteessa selvä tilaus.
- Muutoksenhakumahdolli-
suuksia säilyy useita,
menettelyjen kehittäminen
haastavampaa kuin A&B
vaihtoehdossa
- Asiantuntemuksen
hyödyntäminen vaatii
virastorajojen yli menemis-
tä, valtio rekrytoi saman-
kaltaista osaamista use-
aan virastoon
- Ei pystytä nopeuttamaan
lupaprosessia samalla
tavalla kuin vaihtoehdoissa
A & B
- Ratkaisukäytännöt
saattavat olla kirjavia,
johtaa viranomaisten
välisiin neuvotteluihin sekä
valituksiin eri päätöksistä.
- Hallinnolliset tuotta-

Tuloksellisuuteen ja
taloudellisuuteen vaikut-
taa kaikissa vaihtoeh-
doissa ympäristölain-
säädännön uudistami-
nen sekä ympäristöluvi-
tuksen ja -valvonnan
yhdistäminen
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+ Virkamiesten asiantuntijuutta voidaan
tarvittaessa hyödyntää laajemmassa
yhteydessä, mikä lisää toiminnan laatua
sekä tuottavuutta.
+ Erillisten lupamenettelyiden sekä
erillisten valvontatehtävien yhdistäminen
tehostaa ao. toimintoja sekä lisää vaikut-
tavuutta.

Heikkoudet / uhat
- Kertaluonteiset muutoskustannukset.
- palkkausjärjestelmien harmonisointitar-
peesta aiheutuvat kustannukset
- muutostilanne sinänsä haaste toimin-
nan tuloksellisuuden säilyttämiselle
nykytasolla
- tuottavuudella tavoiteltavat hyödyt
realisoituvat viiveellä
- prosessien laatu voi ainakin hetkellisesti
heiketä monien samanaikaisten muutos-
ten takia
- resursseja kuluu sisäiseen kehitystyö-
hön
-osa tehdyistä tuloksellisuuden paranta-
miseen tähtäävistä toimista ja suunnitel-
mista täytyy arvioida uudelleen
- eri aikakausina rakennettujen tietojär-
jestelmien yhdenmukaistaminen on
kallista
- erilaisten työkulttuurien yhdistäminen on
haaste tuloksellisuuden näkökulmasta

tona mahdollisesti liian pieni
toimimaan hallinnollisesti
tehokkaasti.
- Erilaisten työkulttuurien
yhdistäminen on haaste tulok-
sellisuuden näkökulmasta.

vuusedut, mitä olisi saavu-
tettavissa viranomaisten
yhdistämisestä menete-
tään tai niiden käyttöönotto
on haastavampaa (yhte-
näiset tietojärjestelmät,
prosessit, hallinto, jne)
- Viranomaisten välinen
neuvottelu- ja lausuntotar-
ve säilyy entisellään
kuluttaen aikaa ja resurs-
seja.
- Riski, että kehitystyö
suuntautuu yksittäisiin
lupakokonaisuuksiin ja
prosessit sirpaloituvat.
- Ei todennäköisesti pa-
ranna merkittävästi tulok-
sellisuutta, koska tämän
tyyppistä kehitystä on
tehty ja tulokset hitaita.
- Ei asioiden käsittelyn
tehostumista teollisissa
hankkeissa.

A VAIHTOEHTO
TUKESIN JA AVIN YHDISTÄMINEN

B VAIHTOEHTO
TUKESIN ERÄIDEN TEHTÄ-
VIEN SIIRTÄMINEN AVIIN

C VAIHTOEHTO
EI MUUTOKSIA TEHTÄ-
VÄNJAKOON, KEHITTÄ-
MISTOIMIA TEHOSTE-
TAAN

MUUTA KAIKISSA
VERTAILUVAIHTOEH-
DOISSA YHTEISESTI
HUOMIOITAVAA

NÄKÖKULMA: VAIKUTUKSET VIRASTORAKENTEESEEN YLEISESTI JA ARVIOITAVINA OLEVIEN VIRASTOJEN RAKENTEE-
SEEN ERITYISESTI

Vahvuudet / mahdollisuudet
+ valtion virastorakenne tiivistyy
+ lupa- ja valvontatehtävien hajanainen
organisointi valtionhallinnossa selkeytyy
merkittävästi
+ keskushallinnon uudistuksen tavoittee-
na on selkeä rakenne ja ohjaus sekä
pienten virastojen tehtävien kokoaminen
suuremmiksi kokonaisuuksiksi. Vaihtoeh-
to A edistää tämän tavoitteen saavutta-
mista.
+ mahdollisuus luoda uusi virastoraken-
ne, yhdistää asioita uudella tavalla
+ luo valtiolle yhden lupaviranomaisen,
joka on asiakkaalle, asianomistajille ja
haitankärsijöille selkeä.

Heikkoudet / uhat
- uudesta valtakunnallisesta virastosta
muodostuu toimialaltaan laaja, virastolle
voi olla vaikea rakentaa toimivaa yksikkö-
rakennetta
- monen toiminnon yhtäaikainen yhdis-
täminen voi tehdä viraston rakenteesta
monimutkaisen
- Finasin ja markkinavalvonnan riippu-
mattomuus otettava huomioon

Vahvuudet / mahdollisuudet
+ Osa hyödyistä saavutetaan
mutta vähäisemmin kuin A-
vaihtoehdossa.
+ lupa- ja valvontatehtävien
hajanainen organisointi valti-
onhallinnossa selkeytyy osin
+ mahdollisuus luoda uusi
virastorakenne, yhdistää
asioita uudella tavalla

Heikkoudet / uhat
- jää kaksi virastoa, joilla
molemmilla oma hallintonsa
jne.
- ei tiivistä virastorakennetta,
joten järjestelmätasolla ei
tapahdu selkeytymistä
- Tukesin jäljelle jäävien tehtä-
vien mielekäs organisointi
vaatisi rakennemuutoksia
organisaatiossa
- siirtelee virastorakenteen
kiintopisteitä: ”vanha Tukes”
lakkaa olemasta, ”uusi Tukes”
muuttuu olennaisesti

Vahvuudet / mahdolli-
suudet
+ säilytetään nykytason
ketteryys
+ Tukesin rakenne on
nykyisellään varsin hyvin
toimiva kokonaisuus.

Heikkoudet / uhat
- jää kaksi virastoa, joilla
molemmilla oma hallinton-
sa jne.
- ei kokoa tehtäviä ja
tiivistä virastorakennetta,
joten järjestelmätasolla ei
tapahdu selkeytymistä
- lupa- ja valvontatehtävien
hajanainen organisointi
valtionhallinnossa jatkuu
nykyisellään
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- liian suuren yksikön ongelmat

A VAIHTOEHTO
TUKESIN JA AVIN YHDISTÄMINEN

B VAIHTOEHTO
TUKESIN ERÄIDEN TEHTÄ-
VIEN SIIRTÄMINEN AVIIN

C VAIHTOEHTO
EI MUUTOKSIA TEHTÄ-
VÄNJAKOON, KEHITTÄ-
MISTOIMIA TEHOSTE-
TAAN

MUUTA KAIKISSA
VERTAILUVAIHTOEH-
DOISSA YHTEISESTI
HUOMIOITAVAA

NÄKÖKULMA: TEHOKAS JA VAIKUTTAVA OHJAUS (TULOSOHJAUS, TOIMINNAN OHJAUS / TOIMIALAOHJAUS, OHJAUS-
JÄRJESTELMÄN SELKEYS JA YKSINKERTAISUUS)

Vahvuudet / mahdollisuudet
+ poistaa nykyiset päällekkäisyydet ja
virastojen väliset ohjaus- ja yhteensovi-
tustarpeet
+ ohjausjärjestelmä selkeytyy erityisesti
ympäristöministeriön näkökulmasta
+ mahdollistaa hallinnonalojen toiminnan
yhteensovittamisen ja ministeriöiden
yhteisen tavoiteasetannan viranomaisen
ohjausprosessissa
TUKES+ mahdollistaa valtioneuvosto-
tasoisen valvonta- ja lupatoiminnan
ohjaamiseen nykyistä tehokkaammin
+ synergiaetujen saavuttaminen myös
tulosohjauksessa ohjattavien virastojen
määrän vähetessä

Heikkoudet / uhat
- Eri ministeriöiden ohjauksen yhteenso-
vittamiseen on kiinnitettävä entistä
enemmän huomiota, sillä toiminnan
tavoitteet ja säädösrakenne poikkeavat
eräissä tehtävissä toisistaan
- monen tulosohjaajan ja erilaisten tavoit-
teiden yhteensovittaminen yleistää
suunnittelua
- ohjausjärjestelmän toimijamäärä kasvaa

Vahvuudet / mahdollisuudet
+ Osa hyödyistä saavutetaan
mutta vähäisemmin kuin A-
vaihtoehdossa.
+ Ohjausjärjestelmä selkeytyy,
mutta vain ympäristöministeri-
ön näkökulmasta.
+ edellyttää ministeriöiltä
yhteistyötä ja myös tehostaa
sitä
+ tehtävien priorisoinnin hel-
pottuminen

Heikkoudet / uhat
- kaksi virastoa ohjattavana,
mikä lisää hallinnon prosesseja
- lisähaasteena virastoraken-
teiden muuttuminen osittain ja
osaamisen jakaminen
- monen tulosohjaajan ja
erilaisten tavoitteiden sovitta-
mien yleistää suunnittelua
- usean ministeriön substans-
siohjauksen järjestäminen

Vahvuudet / mahdolli-
suudet
+ yhteistyö kehittynyt
nykyrakenteessa hyvään
suuntaan
+ vakiintunut ohjaus, ei
isompia ongelmia kum-
massakaan virastossa
tällä hetkellä
+ Tukes on kokonsa
puolesta riittävän suuri
virasto toimimaan itsenäi-
senä virastona.
+ Tukesia on kehitetty
aktiivisesti ja hallinnon ja
tukitehtävien osuus ei ole
suuri, jolloin yhdistämisen
kautta niissä ei syntyisi
isoja säästöjä.

Heikkoudet / uhat
- Jäljelle jää useampi
tulosohjattava viranomai-
nen.
- Valtion erillisrahansiirto
eri hallinnonalojen välillä
jatkuu.
- Ei tapahdu siirtymää
kohti yhtä ja kattavampaa
lupa- ja valvontatoimintaa
koskevaa ohjausjärjestel-
mäkokonaisuutta.
- Lupa- ja valvontatoimin-
nan kehittämisen ohjaus
jakautuu usealle taholle
(TEM, VM, YM ja STM
sekä AVI ja Tukes).

A VAIHTOEHTO
TUKESIN JA AVIN YHDISTÄMINEN

B VAIHTOEHTO
TUKESIN ERÄIDEN TEHTÄ-
VIEN SIIRTÄMINEN AVIIN

C VAIHTOEHTO
EI MUUTOKSIA TEHTÄ-
VÄNJAKOON, KEHITTÄ-
MISTOIMIA TEHOSTE-
TAAN

MUUTA KAIKISSA
VERTAILUVAIHTOEH-
DOISSA YHTEISESTI
HUOMIOITAVAA

NÄKÖKULMA: SELKEÄ TOIMIVALTA JA SELKEÄT TEHTÄVÄKOKONAISUUDET

Vahvuudet / mahdollisuudet
+ Antaa mahdollisuuden rakentaa suu-
rempia ja siten selkeämpiä tehtäväkoko-
naisuuksia
+ Tehtävien välisiä rajapintoja voidaan
hallita paremmin isommassa yhtenäises-
sä virastossa kuin virastojen välillä.
+ Ympäristöhallinnon tehtävät ovat
kootusti yhden toimeenpanevan toimival-
taisen tahon vastuulla valtionhallinnossa

Vahvuudet / mahdollisuudet
+ Ympäristöhallinnon tehtävät
ovat kootusti yhden toimeen-
panevan toimivaltaisen tahon
vastuulla valtionhallinnossa.
+ selkeää toimivalta rakennet-
tavissa.
+ Lupa-asioiden kokoaminen
yhteen selkeyttäisi toimivallan
hahmottamista toimijoiden ja

Vahvuudet / mahdolli-
suudet
+ Nykyiset tehtäväkoko-
naisuudet ja siten vakiin-
tuneet toimivallat säilyvät.
+ Tukesille vahva yhteis-
työkumppani AVI/ELY-
yhdistymisen seurauksena
+ Tukesin näkökulmasta
toimivalta ja vastuut ovat
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+ Lupa-asioiden kokoaminen yhteen
selkeyttäisi toimivallan hahmottamista
toimijoiden ja muiden sidosryhmien
suuntaan.
+ Osittainen päällekkäinen toimivalta
poistuu (mm. kemikaali- ja kaivosasiat).

Heikkoudet / uhat
- Sisältäisi myös keskenään  erilaisia
tehtäviä, joilla kaikilla ei ole liittymäpintaa
toisiinsa.
- Suuret tehtäväkokonaisuudet aiheutta-
vat viraston sisäistä organisoinnin tarvet-
ta ja siten sisäistä byrokratiaa.
- Tukesista rakennettu turvallisuusvalvon-
tabrändi menetetään.

muiden sidosryhmien suun-
taan.
+ Osittainen päällekkäinen
toimivalta poistuu (mm. kemi-
kaalilaitosvalvonta- ja kai-
vosasiat)

Heikkoudet / uhat
- Toimivalta hajautuisi  edel-
leen kahdelle eri viranomaisel-
le, edellyttäisi tehokasta vies-
tintää asiakkaille ja muille
keskeisille tahoille.
- Tehtäväkokonaisuudet ja
vastuut täytyy osin määritellä
uudelleen.

virastossa tällä hetkellä
selkeät.

Heikkoudet / uhat

- Ei mahdollista toimivallan
kokoamista, mikä lähtö-
kohtaisesti rajaa tulevia
yhteisiä mahdollisuuksia
kehittää niin toimeenpa-
noa. prosesseja, tietojär-
jestelmiä kuin ohjaustakin.

A VAIHTOEHTO
TUKESIN JA AVIN YHDISTÄMINEN

B VAIHTOEHTO
TUKESIN ERÄIDEN TEHTÄ-
VIEN SIIRTÄMINEN AVIIN

C VAIHTOEHTO
EI MUUTOKSIA TEHTÄ-
VÄNJAKOON, KEHITTÄ-
MISTOIMIA TEHOSTE-
TAAN

MUUTA KAIKISSA
VERTAILUVAIHTOEH-
DOISSA YHTEISESTI
HUOMIOITAVAA

NÄKÖKULMA: PROSESSIEN SUJUVOITTAMISEN JA YKSINKERTAISTAMISEN POTENTIAALI ML. YHDEN LUUKUN PERIAA-
TE YMPÄRISTÖLLISISSÄ ENNAKKOVALVONTA- JA SUUNNITTELUMENETTELYISSÄ SEKÄ JÄLKIVALVONNASSA

Vahvuudet / mahdollisuudet
+ Mahdollisuus yhdistää erilliset valvon-
taprosessit ja purkaa päällikkäis-
tä/rinnakkaista valvontaa. Prosessit ovat
samankaltaiset valvonnassa, luvitukses-
sa ja päätöksissä, joten potentiaalia
yhdenmukaistamiseen on.
+ Antaa jatkomahdollisuuksia yhdentää
ja selkeyttää aineellista erillislainsäädän-
töä
+ Mahdollistaa yhtenäisen monialaisen
valvontaprosessin.
+ Kokoamalla menettelyitä saman viras-
ton sisään, muodollisia vaiheita menette-
lyistä voidaan karsia ja toimia tehok-
kaammin ja sujuvammin.
+ + Helpottaa ympäristöluvan ja kemikaa-
liturvallisuusluvan/kaivosluvan sisällöllistä
yhteensovittamista lakien ja päätöksen-
teon rajapinnoissa.
+ Viranomaisten väliset neuvottelut
vähenevät, koska sama viranomainen
hoitaa keskeiset luvat. Tämä mahdollis-
taa menettelyjen yhdistämisen, jolloin
myös valituskelpoisten päätösten määrä
vähenee.
+ Samaan hankkeeseen kohdistuvien
lupapäätösten ja muutoksenhakuproses-
sien määrä vähenee, silloin kun luvitta-
misen perusteena olevat seikat antavat
siihen ajallisesti mahdollisuuden.

Heikkoudet / uhat
- Ympäristöluvat ja –valvonta ovat vain i
osa uuden viraston tehtävistä ja niistä
vain osa on teollisuuskohteisiin liittyviä.
- Yksittäiset prosessit voivat monimut-
kaistua, jos niitä ei soviteta huolella
yhteen.
- Yhdistetyn luvan yhteen osaan kohdis-

Vahvuudet / mahdollisuudet
+ Osa hyödyistä saavutetaan
mutta vähäisemmin kuin A-
vaihtoehdossa.
+ Mahdollisuus yhdistää erilli-
set valvontaprosessit ja purkaa
päällikkäistä/rinnakkaista
valvontaa. Prosessit ovat
samankaltaiset valvonnassa,
luvituksessa ja päätöksissä,
joten potentiaalia yhdenmu-
kaistamiseen on.
+ Antaa jatkomahdollisuuksia
yhdentää ja selkeyttää aineel-
lista erillislainsäädäntöä
+ Samaan hankkeeseen
kohdistuvien lupapäätösten ja
muutoksenhakuprosessien
määrä vähenee.

Heikkoudet / uhat
- Ympäristöluvat  ja valvonta
ovat vain osa uuden viraston
tehtävistä ja niistä vain osa on
teollisuuskohteisiin liittyviä.
- Yksittäiset prosessit voivat
monimutkaistua, jos niitä ei
soviteta huolella yhteen.
- Yhdistetyn luvan yhteen
osaan kohdistuva viivästymi-
nen voi viivästyttää koko
pakettia, mikä korostunee
erityisesti isoissa hankkeissa ja
valituksissa.

Vahvuudet / mahdolli-
suudet
+ Hyvällä sähköisellä
yhteistyöllä voidaan saa-
vuttaa samoja prosessi-
hyötyjä kuin tehtäviä
siirtämällä ilman muutos-
kustannuksia.
+ Tukesissa on nykyisel-
lään sujuvat ja tehokkaat
prosessit.

Heikkoudet / uhat
- menettelyiden yhdentä-
minen selvästi työläämpää
kuin yhdessä virastossa
- yhden luukun periaate ei
toteudu kuin osin virasto-
puolella, ehkä paremmin
asiakkaan näkökulmasta,
mikäli virastorajat ylittävät
digitalisaatiohankkeet
aidosti etenevät
-viranomaisten välinen
yhteistyö rajoittuu turhaan
virastorajojen ja erillisten
prosessien johdosta.
- fyysinen asiointimahdolli-
suus säilyy erillisenä
- riippuvaisuus useiden
toimijoiden kehittymis- ja
kehittämishaluista

Yhden luukun periaatet-
ta tulee toteuttaa kaikis-
sa vaihtoehdoisa myös
sähköisesti hyödyntä-
mällä kansallista palve-
luarkkitehtuuria (Kapa)
ja palveluväylää

Nyt kaikki resurssit tulisi
kohdentaa Kapan käyt-
töönottoon (esim Kemi-
digi)

Menettelyjen on kaikissa
vaihtoehdoissa oltava
riittävän joustavia.
Kaikissa hankkeissa ei
ole järkevää väkisin
yhdistää erillisiä lupia.
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tuva viivästyminen voi viivästyttää koko
pakettia, mikä korostunee isoissa hank-
keissa ja valituksissa).
A VAIHTOEHTO
TUKESIN JA AVIN YHDISTÄMINEN

B VAIHTOEHTO
TUKESIN ERÄIDEN TEHTÄ-
VIEN SIIRTÄMINEN AVIIN

C VAIHTOEHTO
EI MUUTOKSIA TEHTÄ-
VÄNJAKOON, KEHITTÄ-
MISTOIMIA TEHOSTE-
TAAN

MUUTA KAIKISSA
VERTAILUVAIHTOEH-
DOISSA YHTEISESTI
HUOMIOITAVAA

NÄKÖKULMA: DIGITALISAATION EDISTÄMISPOTENTIAALI

Vahvuudet / mahdollisuudet
+ Ydintehtäviä tukevien tietoteknisten
ratkaisujen mittakaavaedut (asiallinen
massa ja monialaisuus)
+ Yhden viraston toimintaa helpompi
digitalisoida modernein prosessein kuin
monen viraston.
+ Mahdollisuus aidosti katsoa lupa- ja
valvontaprosessia kokonaisuutena ja
laajemmasta näkökulmasta digitalisaa-
tion mahdollisuudet samalla hyödyntäen.
+ Isommassa organisaatiossa on mah-
dollista kerätä ja keskittää enemmän
panoksia ja resursseja digitalisaatioon
kuin pienemmässä.
+ Sähköistämisprojekteja ja yhteisiä
tietojärjestelmä on toteutettu ja suunnitel-
tu ELY-keskusten ja AVIen välillä. Tuk-
sein tehtävissä olisi mahdollista hyödyn-
tää näitä ja varmasti myös Tukesin
kehittämistyötä nykyisissä AVIen ja ELY-
keskusten prosessien digitalisoinnissa.
+ Kaikki keskeiset ja toisiinsa kytkeytyvät
lupa- ja valvontatiedot voitaisiin jatkossa
ylläpitää samassa tietokannassa. Avin
lupatiedot ja ELY-kesusten valvontatiedot
tulevat olemaan jo nykyisen kehitystyön
pohjalta jatkossa näin.
+ Kaikki toiminnot ”saman katon alla”
helpottaa suunnittelua ja erityisesti
toimeenpanoa.
+ Uudet järjestelmät isomman kokonai-
suuden käyttöön: palvelevat samalla
suoraan isompaa asiakaskuntaa.

Heikkoudet / uhat
- Erilaisten nykyisten tietojärjestelmien
yhdistäminen on kallista ja aikaa vievää.
- Muodostuuko riittävästi synergiaa
yhdistää substanssitietojärjestelmiä?
- Kokonaisuudessa on paljon liikkuvia
osia, digiloikka voi ainakin alussa kärsiä
tästä.
- Tukes on pitkällä digitaalisuuden käyt-
töönotossa. Yhdistyminen hidastaisi
meillään olevia hankkeita.

Vahvuudet / mahdollisuudet
+ Osa hyödyistä saavutetaan
mutta vähäisemmin kuin A-
vaihtoehdossa.
+ Isommassa organisaatiossa
on mahdollista kerätä ja keskit-
tää enemmän panoksia ja
resursseja digitalisaatioon kuin
pienemmässä.
+ Sähköistämisprojekteja ja
yhteisiä tietojärjestelmä on
toteutettu ja suunniteltu ELY-
keskusten ja AVIen välillä.
Tuksein tehtävissä olisi mah-
dollista hyödyntää näitä ja
varmasti myös Tukesin kehit-
tämistyötä nykyisissä AVIen ja
ELY-keskusten prosessien
digitalisoinnissa.
+ Kaikki keskeiset ja toisiinsa
kytkeytyvät lupa- ja valvonta-
tiedot voitaisiin jatkossa ylläpi-
tää samassa tietokannassa.
Avin lupatiedot ja ELY-
kesusten valvontatiedot tulevat
olemaan jo nykyisen kehitys-
työn pohjalta jatkossa näin.
+ Uudet järjestelmät isomman
kokonaisuuden käyttöön:
palvelevat samalla suoraan
isompaa asiakaskuntaa

Heikkoudet / uhat
- Kahden viraston mallissa
digitalisoinnin synergioiden
saavuttaminen on edelleen
haasteellista (työläämpää ja
kalliimpaa).
- Erilaisten nykyisten tietojär-
jestelmien yhdistäminen on
kallista ja aikaa vievää.
- Toiminnan digitalisointi vaatii
sellaista osaamista ja resurs-
seja, joita Tukesissa ei ehkä
ole riittävästi jäävien toiminto-
jen osalta.

Vahvuudet / mahdolli-
suudet
+ Digitalisaation ja uusien
sähköisten ratkaisujen
hyödyntäminen ketteräm-
pää pienissä organisaati-
oissa.
+ Voidaan keskittyä täysi-
määräisesti meneillään
olevien digitalisaatiohank-
keiden loppuunsaattami-
seen, mikä tuo hyötyjä jo
lyhyellä aikavälillä.

Heikkoudet / uhat
- Yhtenäinen portaali ei
vielä itsessään ratkaise
sitä, miten menettelyjä
voidaan sujuvoittaa tai
sisältöpalveluja viedä
osaksi portaalia.
- Erilaiset tulosohjausmallit
saattavat johtaa ristiriitai-
siin tavoitteisiin digitalisaa-
tion edistämiseksi valtio-
neuvostotasolta asiaa
tarkasteltaessa.
- Digitalisaation kehittämi-
nen jakautuu edelleen
usealle virastolle (työlästä
ja kallista).
- Digiloikka vaatii sellaista
osaamista ja resursseja,
joita virastoissa ei erillisinä
itsenäisinä toimijoina ehkä
ole mahdollista kerätä
riittävästi.
- Useiden eri järjestelmien
tilanne ja kehityslähtökoh-
ta jatkuu.
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A VAIHTOEHTO
TUKESIN JA AVIN YHDISTÄMINEN

B VAIHTOEHTO
TUKESIN ERÄIDEN TEHTÄ-
VIEN SIIRTÄMINEN AVIIN

C VAIHTOEHTO
EI MUUTOKSIA TEHTÄ-
VÄNJAKOON, KEHITTÄ-
MISTOIMIA TEHOSTE-
TAAN

MUUTA KAIKISSA
VERTAILUVAIHTOEH-
DOISSA YHTEISESTI
HUOMIOITAVAA

NÄKÖKULMA: TEHTÄVIEN VÄLISET SYNERGIAEDUT JA MAHDOLLISUUDET HYÖDYNTÄÄ OSAAMISTA SEKÄ MUUT YH-
TEISTYÖMAHDOLLISUUDET (RESURSSIT JA OSAAMINEN, ML. TUKITOIMINTOJEN JÄRJESTÄMINEN)

Vahvuudet / mahdollisuudet
+ Viraston suuri koko antaa paremmat
mahdollisuudet resurssien joustavaan
käyttöön ja resurssien siirreltävyyteen
niihin tehtäviin, joissa tarve on suurin.
+ Mahdollistaa uusien synergiahyötyjen
löytämisen laajassa mitassa.
+ Ympäristönsuojelun ja kemikaaliturval-
lisuuden sekä kaivoskysymysten vahvat
linkit hyödynnettävissä.
+ Kemikaaliturvallisuuden ja kemikaali-
valvonnan linkit hyödynnettävissä.
+ Ympäristönsuojelun valvonnan ja
kemikaalivalvonnan linkit hyödynnettä-
vissä, lainsäädäntöpohjaa jo olemassa,
nyt saataisiin samaan virastoon, jolloin
voidaan hyödyntää synergiat täysmää-
räisesti.
+ Vähentää päällekkäistä työtä.
+ Nykyiset synergiat Tukesin tehtävien
välillä voidaan säilyttää.
+ Osaaminen valtakunnan tasolla yhdellä
viranomaisella. Voidaan kokonaisuutena
arvioida tarvittavaa osaamista
+ Mahdollistaa viraston sisäistä rakennet-
ta ja johtamista kehittämällä  sekto-
ri/lupaprosessirajat ylittäviä osaamisko-
konaisuuksia.
+ Virkamiesten asiantuntijuus voidaan
hyödyntää laajasti.
+ Vähentää päällekkäistä työtä.

Heikkoudet / uhat
- Synergisten etujen saavuttaminen vie
aikaa ja vaatii vahvaa muutosjohtamista.
- Ison viraston byrokratia syö osan hyö-
dyistä.
- Tukesin substanssitoimintojen palvelut
hukkuvat isoon massaan.
- Niiltä osin kuin toiminnot ovat hyvin
erilaisia, on niiden yhdistäminen haasta-
vaa.

Vahvuudet / mahdollisuudet
+ Osa hyödyistä saavutetaan
mutta vähäisemmin kuin A-
vaihtoehdossa.
+ Virastokoon kasvaminen
antaa paremmat mahdollisuu-
det resurssien joustavaan
käyttöön ja resurssien siirreltä-
vyyteen niihin tehtäviin, joissa
tarve on suurin.
+ Ympäristönsuojelun ja kai-
voskysymysten vahvat linkit
hyödynnettävissä. + Yhteisen
asiantuntijuuden hyödyntä-
mismahdollisuus.
+ Vähentää päällekkäistä
työtä.

Heikkoudet / uhat
- Synergisten etujen saavutta-
minen vie aikaa ja vaatii vah-
vaa muutosjohtamista.
- Osaaminen kemikaaleissa
jakaantuu kahteen virastoon.
- Tukesista siirtyvät substanssi-
toimintojen palvelut hukkuvat
isoon massaan
- Joillain rajapinnoilla yhteistyö
saattaa vähentyä, sillä toimin-
not jakautuvat edelleen kah-
teen virastoon.

Vahvuudet / mahdolli-
suudet
+ AVIen ja ELY-keskusten
yhdentyminen tuo yhden
yhteistyöpartnerin nykyis-
ten 4 + 13 tahon sijaan.

Heikkoudet / uhat
- Synergisten etujen
saavuttaminen vie aikaa ja
vaatii vahvaa muutosjoh-
tamista.
- Virastojen nykyiset
synergiat säilyvät, mutta
resursseja kuluu erillisiin
kehittämishankkeisiin.
- Viranomaisten yhdistä-
misestä saavutettavissa
olevat hallinnolliset syner-
giaedut menetetään tai
niiden käyttöönotto on
haastavampaa (yhtenäiset
tietojärjestelmät, prosessit,
hallinto, jne).
- Pelkin eri organisaatioi-
den erillisen kehittämis-
toimin ei ole kokemusten
mukaan saavutettavissa
merkittäviä synergiaetuja.

A VAIHTOEHTO
TUKESIN JA AVIN YHDISTÄMINEN

B VAIHTOEHTO
TUKESIN ERÄIDEN TEHTÄ-
VIEN SIIRTÄMINEN AVIIN

C VAIHTOEHTO
EI MUUTOKSIA TEHTÄ-
VÄNJAKOON, KEHITTÄ-
MISTOIMIA TEHOSTE-
TAAN

MUUTA KAIKISSA
VERTAILUVAIHTOEH-
DOISSA YHTEISESTI
HUOMIOITAVAA

NÄKÖKULMA: HENKILÖSTÖVAIKUTUKSET

Vahvuudet / mahdollisuudet
+ Hallituksen linjauksen 5.4.2016 mu-
kaan uusi valtakunnallinen viranomainen
toimii alueellisissa yksiköissä / toimipis-
teissä ja uudistuksessa henkilöstöä ei
keskitetä yhteen toimipisteeseen, joten
työssäkäyntialueiden muutoksia ei ai-
heudu.

Vahvuudet / mahdollisuudet
+ Hallituksen linjauksen
5.4.2016 mukaan uusi valta-
kunnallinen viranomainen
toimii alueellisissa yksiköissä /
toimipisteissä ja uudistuksessa
henkilöstöä ei keskitetä yhteen
toimipisteeseen, joten työssä-

Vahvuudet / mahdolli-
suudet
+ Henkilöstö kokee olonsa
turvallisimmaksi.
Heikkoudet / uhat
- Kapea erityisosaaminen
on jatkossakin jakautu-
neena kahteen eri viras-

AVIen ja ELYjen yhdis-
täminen tehostaa re-
surssien käyttöä

Tukesilla  ei ole päällek-
käisyyksiä AVIen/Elyjen
kanssa, joten ei ole
nähtävissä henkilöstö-
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+ Suurempi virastokokonaisuus antaa
henkilöstölle paremmat mahdollisuudet
asiantuntijuuden kehittämiseen ja työn
tasaamiseen.
+ Suurempi virastokokonaisuus luo
henkilöstölle turvaa työpaikkojen säilymi-
selle esimerkiksi tehtävien lakatessa tai
siirtyessä toiseen organisaatioon.
+ Iso ja monialainen organisaatio tarjoaa
henkilöstölle ura- ja kehitysmahdollisuuk-
sia, myös ammatillisen osaamisen kehit-
tämismahdollisuudet paranevat.
+ Mahdollisuus hallintotehtävien päällek-
käisyyksien karsimiseen
+ Mahdollistaa osaamisen hyödyntämi-
sen yhteiskunnan ja asiakkaan koko-
naisnäkökulmasta huomattavasti nykyis-
tä paremmin.
+ Päällekkäisyyksien karsiminen vapaut-
taa resursseja nyt aliresursoituihin tehtä-
viin.
+ Valtiontalouden sopeuttamistoimista
johtuva henkilötyövuosikehysten supis-
tuminen voidaan toteuttaa toiminnan
laadun ja palvelutason kärsimättä, mikä
parantaa työhyvinvointia.

Heikkoudet / uhat
- Iso organisaatiomuutos sekä kahden
organisaatiokulttuurin yhteensulauttami-
nen aiheuttaa epävarmuutta henkilöstös-
sä.
- Voi aluksi luoda henkilöstölle epävar-
muutta työtehtävien muuttumisesta.
- Henkilöstöjohtamisen haasteet uudessa
organisaatiossa.
- Pelkotilat koskien uutta organisaatiota.

käyntialueiden muutoksia ei
aiheudu.
+ Suurempi virastokokonai-
suus antaa henkilöstölle pa-
remmat mahdollisuudet asian-
tuntijuuden kehittämiseen ja
työn tasaamiseen
+ Päällekkäisyyksien karsimi-
nen vapauttaa resursseja nyt
aliresursoituihin tehtäviin.

Heikkoudet / uhat
- Päällekkäisyyksien karsimi-
sen tehokkuus kärsii verrattuna
vaihtoehtoon A.
- Kaksi virastoa  tarvitsee
edelleen erilliset talous-, henki-
löstö- ja tietohallintonsa sekä
muut välttämättömät hallinto-
palvelut.
- Henkilöstöjohtamisen haas-
teet uudessa organisaatiossa.
- Pelkotilat koskien muutosvai-
hetta ja uutta organisaatiota.
- Resurssien riittävyys jäljelle
jäävässä Tukesissa.

toon.
- Samantyylistä osaamista
joudutaan valtiollarekry-
toimaan eri virastoihin.
- Kaksi virastoa  tarvitsee
edelleen erilliset talous-,
henkilöstö- ja tietohallin-
tonsa sekä muut välttä-
mättömät hallintopalvelut.
- Ei muutosdynamiikkaa
- Uhka toiminnan laadun ja
palvelutason  ylläpitämi-
sestä erillisinä virastoina
henkilötyövuosikehysten
pienentyessä valtiontalou-
den sopeutustoimien
mukaisesti, mikä heiken-
tää työhyvinvointia.

vaikutuksia

A VAIHTOEHTO
TUKESIN JA AVIN YHDISTÄMINEN

B VAIHTOEHTO
TUKESIN ERÄIDEN TEHTÄ-
VIEN SIIRTÄMINEN AVIIN

C VAIHTOEHTO
EI MUUTOKSIA TEHTÄ-
VÄNJAKOON, KEHITTÄ-
MISTOIMIA TEHOSTE-
TAAN

MUUTA KAIKISSA
VERTAILUVAIHTOEH-
DOISSA YHTEISESTI
HUOMIOITAVAA

NÄKÖKULMA: ALUEELLISUUDEN MERKITYS JA TEHTÄVIEN ALUEELLINEN HOITAMINEN SEKÄ NYKYISEN ALUEELLISTEN
TOIMIPAIKKAVERKON HYÖDYNTÄMINEN

Vahvuudet / mahdollisuudet
+ Pystytään hyödyntämään joustavasti
olemassa olevaa alueellista toimipiste-
verkkoa laajassa kirjossa tehtäviä.
+ AVIt vahvasti ympäri maata jo nyt, mikä
voisi tukea Tukesin tehtävien kenttätyötä.
+ Uusi valtakunnallinen virasto Tukestar-
joaa mahdollisuuden sijoittaa toimintoja
mille alueelle maata tahansa toiminnan
muuttuvista tarpeista riippuen. + Toimiti-
lahallinnon ja – hankintojen kokoamisen
ja yhtenäistämisen kautta saavutettavat
hyödyt.

Heikkoudet / uhat
- Laadun yhtenäisyys kärsii kun liikaa
toimipakkoja, sillä tulkinnat vaihtelevat
toimipaikoittain.
- Osaamisen hajauttaminen aluetoimi-
paikkoihin muodostaa riskin osaamista-

Vahvuudet / mahdollisuudet
+ Pystytään hyödyntämään
joustavasti olemassa olevaa
alueellista toimipisteverkkoa,
mutta ei yhtä laajassa kirjossa
tehtäviä kuin vaihtoehdossa A.
+ AVIt vahvasti ympäri maata
jo nyt, mikä voisi tukea Tuke-
sista siirrettävien tehtävien
kenttätyötä.
+ Uusi valtakunnallinen virasto
tarjoaa mahdollisuuden sijoit-
taa toimintoja mille alueelle
maata tahansa toiminnan
muuttuvista tarpeista riippuen.
Heikkoudet / uhat
- Laadun yhtenäisyys kärsii
kun liikaa toimipakkoja, sillä
tulkinnat vaihtelevat toimipai-
koittain.

Vahvuudet / mahdolli-
suudet
+ ei vahvuuksia / mahdolli-
suuksia

Heikkoudet / uhat
- Kaksi viranomaista, jotka
ovat eri tavalla järjestäyty-
neet, alueellisia toimipaik-
kaverkostoja ei voida
hyödyntää joustavasti.
- Toimitilahallinnon ja –
hankintojen kokoamisen ja
yhtenäistämisen kautta
saavutettavat hyödyt
menetetään.

Kaikissa vaihtoehdoissa
on tärkeää varmistaa
alueellisen organisoinnin
joustavuus viraston
toimintoihin ja toimintaan
perustuen.

Jo nykyisin ja jatkossa-
kin kaikissa vaihtoeh-
doissa asiakkaat eivät
asioi viraston / virastojen
toimitiloissa, vaan
valvonta tapahtuu
sähköisesti ja asiakkaan
tiloihin valvontakäyntejä
tekemällä.
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son muodostumisesta kapeaksi.
- Johtamisen haasteet alueellisesti
hajautetussa organisaatiossa.
- Toimipaikkojen palvelukyky voi jäädä
heikoksi, mikäli niistä muodostuu hyvin
pieniä.

- Johtamisen haasteet alueelli-
sesti hajautetussa organisaati-
ossa.
- Toimipaikkojen palvelukyky
voi jäädä heikoksi, mikäli niistä
muodostuu hyvin pieniä.
+ Toimitilahallinnon ja – han-
kintojen kokoamisen ja yhte-
näistämisen kautta saavutetta-
vat hyödyt menetetään.

A VAIHTOEHTO
TUKESIN JA AVIN YHDISTÄMINEN

B VAIHTOEHTO
TUKESIN ERÄIDEN TEHTÄ-
VIEN SIIRTÄMINEN AVIIN

C VAIHTOEHTO
EI MUUTOKSIA TEHTÄ-
VÄNJAKOON, KEHITTÄ-
MISTOIMIA TEHOSTE-
TAAN

MUUTA KAIKISSA
VERTAILUVAIHTOEH-
DOISSA YHTEISESTI
HUOMIOITAVAA

NÄKÖKULMA: EU-YHTEISTYÖ

Vahvuudet / mahdollisuudet
+ Toisi vahvan kansainvälisen ulottuvuu-
den uuden viraston toimintaan.
+ Rajavesi-yhteistyö ja Barents alue –
yhteistyö nykyisistä ELY-keskuksista ja
AVI:ista kytkeytyisivät Tukesin vahvaan
EU- ja kansainväliseen osaamiseen.
+ Reach (Tukes) kemikaaliosaaminen
tukee ELY/AVI puolen tehtäviä.
+ AVIn tietovarannot ja osaaminen
paremmin käytettävissä kansainvälisissä
yhteyksissä.
+ Laaja-alaisemmalla ja suuremmalla
organisaatiolla paremmat mahdollisuu-
det, painoarvo ja vaikuttavuus kv-
yhteistyössä.  (mm. EU:n BAT, IMPEL ja
REACH yhteistyö).
- EU:n ja kv-sopimusten kautta tulevat
uudet velvoitteet ja niihin varautuminen
välittyisivät aikaisempaa saumattomam-
min toimintaan.

Heikkoudet / uhat
- Kv- ja EU-yhteistyö ei ole tällä hetkellä
AVIen tai ELY-keskusten ydintyötä, EU-
työtä ei ehkä koettaisi tärkeäksi riittävällä
painoarvolla.
- Vahvasti kv- ja EU-toimintaan suuntau-
tuneen ja toisaalta vahvasti Suomen
sisäisiin asioihin suuntautuneiden toimin-
takulttuurien yhdistäminen vaatii vahvaa
muutosjohtajuutta.

Vahvuudet / mahdollisuudet
+ Osa hyödyistä saavutetaan
mutta vähäisemmin kuin A-
vaihtoehdossa.
+ Toisi kansainvälistä ulottu-
vuutta uuden viraston toimin-
taan.
+ Rajavesi-yhteistyö ja Barents
alue –yhteistyö nykyisistä ELY-
keskuksista ja AVI:ista kytkey-
tyisivät Tukesin vahvaan EU-
ja kansainväliseen osaami-
seen.
+ Tukesin rooli EU-asioiden
osaajana kirkastuisi.
+ Laaja-alaisemmalla ja suu-
remmalla organisaatiolla
paremmat mahdollisuudet,
painoarvo ja vaikuttavuus kv-
yhteistyössä.  (mm. EU:n BAT,
IMPEL ja REACH yhteistyö).
- EU:n ja kv-sopimusten kautta
tulevat uudet velvoitteet ja
niihin varautuminen välittyisivät
aikaisempaa saumattomammin
toimintaan.

Heikkoudet / uhat
- Kv- ja EU-yhteistyö ei ole tällä
hetkellä AVIen tai ELY-
keskusten ydintyötä, EU-työtä
ei ehkä koettaisi tärkeäksi
riittävällä painoarvolla.
- Vahvasti kv- ja EU-toimintaan
suuntautuneen ja toisaalta
vahvasti Suomen sisäisiin
asioihin suuntautuneiden
toimintakulttuurien yhdistämi-
nen vaatii vahvaa muutosjohta-
juutta.

Vahvuudet / mahdolli-
suudet
+ Kv yhteistyössä Tukesil-
la rutiini ja vahva osaami-
nen.
+ Vankka EU-osaaminen
(erityisesti kemikaalit)
säilyisi nykyisissä puitteis-
sa.

Heikkoudet / uhat
- Kv- ja EU-osaamisen
hyödyntämisestä laajem-
massa yhteydessä saata-
vat hyödyt menetetään.

Kv- ja EU-yhteistyö ei
ole perinteisesti kuulunut
AVI:ille tai ELY-
keskuksille. Tukes
edustaa toimivaltaista
viranomaista usealla
alueella kv- ja EU-
yhteyksissä. Samalla on
kuitenkin huomioitava,
että kansainvälisessä
yhteistyössä merkitystä
on asiantuntijan osaami-
sella ja aktiivisuudella, ei
sillä, mistä organisaati-
osta hän tulee.

A VAIHTOEHTO
TUKESIN JA AVIN YHDISTÄMINEN

B VAIHTOEHTO
TUKESIN ERÄIDEN TEHTÄ-
VIEN SIIRTÄMINEN AVIIN

C VAIHTOEHTO
EI MUUTOKSIA TEHTÄ-
VÄNJAKOON, KEHITTÄ-
MISTOIMIA TEHOSTE-
TAAN

MUUTA KAIKISSA
VERTAILUVAIHTOEH-
DOISSA YHTEISESTI
HUOMIOITAVAA

NÄKÖKULMA: RAJAPINNAT MUIHIN VIRANOMAISIIN (VALTION VIRANOMAISET, MAAKUNNAT, KUNNAT)
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Vahvuudet / mahdollisuudet
+ Yksinkertaistaa yhteydenpitoa, kun
sama toimija useissa asioissa.
+Asiakkaalle, maakunnille ja kunnille
selkeä vastinpari ja vastuutahon hahmot-
tuminen, koska sama viranomainen
vastaa kokonaisuudesta.
+ Tiedon kulku yksinkertaistuu ja tätä
kautta paranee.
+ Paremmat mahdollisuudet kehittää
yhteisiä tietojärjestelmiä muiden valtion
viranomaisten, maakuntien ja kuntien
kanssa, koska toimijajoukko tiivistyy.
+ Vähemmän toimijoita - selkeämpi
yhteistyökuvio.
+ Tehostaa viranomaisyhteistyötä ja
vähentää byrokratiaa.
+ Laajentaa yhteistyöverkostoa AVIen ja
Tukesin nykyisiin verkostoihin verrattuna.

Heikkoudet / uhat
- ei heikkouksia / uhkia

Vahvuudet / mahdollisuudet
+Tukesiin jäävien tehtävien
selkeä rajautuminen.
+ Laajentaa yhteistyöverkostoa
AVIen nykyisiin verkostoihin
verrattuna.

Heikkoudet / uhat

- Kahdella eri viranomaisella
jatkossain omat erilaiset kon-
taktipintansa valtion, maakun-
tien ja kuntien viranomaisiin

Vahvuudet / mahdolli-
suudet
+ Tukes ja aluehallintovi-
rastot ovat nykytilassa
tunnettuja toimijoita

Heikkoudet / uhat
- Kahdella eri viranomai-
sella jatkossain omat
erilaiset kontaktipintansa
valtion, maakuntien ja
kuntien viranomaisiin

Kaikissa vaihtoehdoissa
AVIen ja ELY-keskusten
tehtävien yhdistyminen
vaikuttaa positiivisesti,
kun tarkastellaan raja-
pintoja muihin viran-
omaisiin.
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7 Kuulemiset
Työryhmä järjesti työnsä aikana kokoustensa yhteydessä kaksi kuulemistilaisuutta (25.5.2016 ja
1.6.2016), joissa se kuuli yhteensä kuutta eri tahoa. Kuulluille tahoille toimitettiin etukäteen taus-
tamateriaaliksi työryhmän asettamispäätös, työryhmän hahmottelemat rakennevaihtoehdot ja
käyttämä arviointisapluuna sekä tieto muista kuultavista tahoista. Kuullut tahot ja näiden kannan-
otot sekä esiin nostamat keskeisimmät huomiot olivat:

Kemianteollisuus ry, toimitusjohtaja Timo Leppä, kuuleminen 25.5.2016. Kannanotto: Kemianteolli-
suus ry ei tue Tukesin tehtävien siirtoa uuteen AVI:in.
- Tukesin toiminta kaikkein merkityksellisintä juuri kemianteollisuudelle ja Tukesia koskevat rat-

kaisut heijastuvat voimakkaimmin juuri kemianteollisuuteen.
- Koko Tukesin toiminnan siirtäminen rikkoisi uuden organisaation rakentamisen ajaksi teolli-

suuden kannalta hyvin toimivan järjestelmän. Lopputulos on toiminnan laadun osalta epävar-
ma vuosia kestävän siirtymäajan jälkeen.

- Tukesin osatoimintojen siirtäminen AVI:in johtaisi Tukesin nykyisten valvontatehtävien ha-
joamiseen ja asiantuntemuksen laimenemiseen. Hajauttaminen heikentäisi Tukesin toiminnas-
sa olevaa synergiaa ja vaikeuttaisi kemianteollisuuden toimintaa.

- Kemianteollisuuden näkökulmasta Tukesin säilyttäminen TEM:in ohjauksessa toimivana itse-
näisenä virastona on ainoa toimiva vaihtoehto.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK, asiantuntija Satu Räsänen, kuuleminen 1.6,2016. Kannanotto: Ei
esitetä mitään vaihtoehdoista A/-C), koska EK:n jäsenliitoissa ei ole asiasta täysin yhteneväistä kan-
taa. Vertailivat vaihtoehtoja seuraavasti:
- Vaihtoehto A) Yritysten ympäristö- ja kemikaalien käytön ja varastoinnin lupa-asiat samal-

le/yhdelle valtion viranomaiselle (yksi lupa). Kaivoshankkeiden lupa-asiat kattavasti samal-
le/yhdelle valtion lupaviranomaiselle (yksi lupa). Mahdollistaa ympäristö-, kemikaali- ja kaivos-
lupien valvonnan keskittämisen (yritystä valvoisi yksi valtion viranomainen, valtio säästäisi).
Mahdollistaa synergiat kemikaalien laitos- ja tuotevalvonnan sekä työturvallisuuden kesken.
Tukes-toimintatavan ja strategian (mm. riskinarviointi) juurruttaminen uuteen viranomaiseen
mahdollista. Säilyttää kemikaalien laitos- ja –tuotevalvonnan kokonaisuuden (mitään ei ha-
jauteta). Ympäristölupamenettelyn kesto voi hidastaa myös kemikaalilupien saantia (varovai-
suus-riskinarvio).

- Vaihtoehto B) Yritysten ympäristö- ja kemikaalien käytön ja varastoinnin lupa-asiat samal-
le/yhdelle valtion viranomaiselle (yksi lupa). Kaivoshankkeiden lupa-asiat kattavasti samal-
le/yhdelle valtion lupaviranomaiselle (yksi lupa). Mahdollistaa ympäristö-, kemikaalilaitos- ja
kaivoslupien valvonnan keskit-tämisen (yritystä valvoo yksi valtion viranomainen, valtio sääs-
tää). Mahdollistaa synergiat kemikaalien laitosvalvonnan sekä työturvallisuuden kesken. Ympä-
ristölupakäsittelyn kesto voi hidastaa myös kemikaalilupien saantia. Hajottaa kemikaalien lai-
tos- ja tuotevalvonnan kokonaisuuden. Hajottaako koko Tukesin? Mihin vaihtoehdossa sijoite-
taan mm. kuluttajaturvallisuusasiat?

- Vaihtoehto C) Yritysten ympäristö- ja kemikaalien käytön sekä varastoinnin lupa-asiat hoide-
taan valtiolla, mutta edelleen kahdessa eri viranomaisessa. Kaivoshankkeiden lupa-asioita hoi-
detaan valtiolla edelleen kahdessa eri lupaviranomaisessa. Ympäristö-, kemikaali- ja kaivoslupi-
en valvontaa tehdään edelleen kahden valtion viranomaisen toimesta (useita valvojia yritykses-
sä, valtion säästöpotentiaalia menetetään). Säilyttää TUKESin ja sen nykyiset tehtävät ennal-
laan, kemikaaliasioiden hoidon kokonaisuus ei rikkoudu. Yhden luukun palvelujen käyttöönotto
mahdollista, mutta tätä koskevat kehittämistoimet ja toimintatavat vaativat lisäresurssia.
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Teknologiateollisuus ry, Ryhmäpäällikkö Mia Nores, kuuleminen 1.6,2016. Kannanotto: Tukesin yh-
distäminen toisi eniten synergiaetuja:
- Asiakaslähtöisyyden ja yhden luukun periaatteen toteuttaminen varminta, kun samassa organi-

saatiossa.
- Vaikutukset tuloksellisuuteen (tuottavuus, taloudellisuus, laatu, vaikuttavuus): yhteistyö toteu-

tuu tässä mallissa parhaiten.
- Mahdollistaa parhaiten päällekkäisten toimintojen purkamisen, mikä tuo säästöjä sekä luvitta-

jalle että toiminnanharjoittajalle.
- Toimivalta ja tehtäväkokonaisuuksien määrittely, mahdollistaa parhaiten prosessilähtöisyyden.
- Prosessien sujuvoittamisen ja yksinkertaistamisen potentiaali ml. yhden luukun periaate ympä-

ristöllisissä ennakkovalvonta- ja suunnittelumenettelyissä suurin.
- Kokonaisuuteen tulee liittää työturvallisuustehtävät ja vahvistaa turvallisuustoimintoja entises-

tään.
- Riippumatta siitä, mikä vaihtoehdoista toteutuu, tulee uudenlainen johtamiskulttuuri nostaa

keskiöön: Johtamisessa organisaatiolähtöisestä kulttuurista prosessilähtöiseen. Koko maassa
saman sisältöiset ja virheettömät päätökset nopeasti ja ennakoitavalla tavalla.

Energiateollisuus ry, asiantuntija Heidi Lettojärvi, kuuleminen 1.6,2016. Kannanotto: Vaihtoehto A -
TUKESin ja AVIn yhdistäminen:
- Kemikaaleihin liittyvien päällekkäisten lupa- ja valvontatehtävien poistaminen. Kemikaaliosaa-

minen samaan viranomaiseen. Kemikaaliturvallisuuteen liittyvien säänte-
lyn/ohjeiden/käytäntöjen koordinointi.

- TUKES:n sisäisten synergioiden säilyttäminen: Laiteiden ja kemikaalien tuotevalvonta laitosval-
vonta. Yhtenäinen viranomaiskulttuuri laitosvalvontaan.

- Vaihtoehto A toteuttaa parhaiten asiakaslähtöisyyttä, yhden luukun periaatetta, ohjausjärjes-
telmän selkeyttä, menettelyiden sujuvoitumista.

Sisäministeriön pelastusosasto, erityisasiantuntija Jussi Korhonen, kuuleminen 1.6,2016. Kannanot-
to:
- Mikäli avi-uudistuksessa ja pelastustoimen uudistushankkeessa päädyttäisiin siihen, että ny-

kyisenkaltaiset AVIen pelastustoimen valvontatehtävät tulisivat valtakunnallisen AVIn tehtä-
väksi ja Tukesin suuronnettomuusriskiä aiheuttavien kohteiden lupa- ja valvontatehtäviä siir-
rettäisiin myös valtakunnallisen AVIn tehtäväksi, saattaisi tästä syntyä mahdollisia valvonnalli-
sia synergiaetuja muun muassa monialaisen osaamisen, tiedonhallinnan ja yhteistyön osalta.

- SM/PEO:n näkökulmasta merkityksellisiä ovat Tukesille pelastustoimen laitelaissa (10/2007)
säädetyt pelastustoimen laitteiden vaatimusten mukaisuuden, paloilmoitin- ja sammutuslait-
teistojen asennus-, huolto- ja tarkastustoiminnan sekä käsisammutinliikkeiden toiminnan val-
vontatehtävät. Kyseisissä tehtävissä ei ole nähtävissä synergiaa aluehallintovirastojen kanssa,
vaan synergiaedut ja rajapinnat ovat Tukesin muiden tehtävien kanssa.

- Mikäli kemikaaliturvallisuuslain mukaiset tehtävät jaettaisiin niin, että teollisuuskohteiden lu-
papuoli menisi Tukesilta aluehallintovirastoon ja muut tehtävät jäisivät Tukesiin, olisi tällä mer-
kitystä pelastuslaitosten tehtävien kannalta ja muutos vaatisi järjestelyjä sekä niihin liittyvää
tarkempaa pohdintaa.
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Kaivosteollisuus ry, toiminnanjohtaja Pekka Suomela, kuuleminen 1.6,2016. Kannanotto: Kemian-
teollisuus ry:n tavoin emme tue Tukesin siirtoa tässä vaiheessa.
- AVI-ELY kokonaisuudistus on hyvä ja kannatettava.
- Kaivoslain mukaisissa asioissa on kyse paitsi hallinnollisista päätöksistä myös varallisuusoikeu-

dellisista näkökulmista (esiintymän arvo, panttaus- ja siirto-mahdollisuus sekä louhintakorva-
us).

- AVI-ELY -yhdistäminen on yksistään erittäin suuri muutos, jonka aikana olisi kaikin keinoin tur-
vattava lupien sujuva käsittely. Tätä taustaa vasten voisi olla hyvä miettiä, siirrettäisiinkö Tukes
vasta muutaman vuoden kuluttua.

Lisäksi työryhmä sai yhden kirjallisen kannanoton:

Suomen Luonnonsuojeluliitto, erityisasiantuntija Tapani Veistola, muistio 31.5.2016. Kannanotto:
Jotkut eturyhmät ovat esittäneet Tukesin ympäristöllisten menettelyjen säilyttämistä ja jopa isojen
laitosten ympäristölupien siirtoa sille. Tämä kuitenkin sekoittaisi ja pirstoisi nykyistä hallintoa enti-
sestään. Siinä menetettäisiin myös toimintojen yhdistämisen hyödyt (yva-lupa-valvonta -ketju,
osaamisen keskittäminen, hallinnon ja ohjausjärjestelmän selkeys ja puolueettomuus sekä syner-
giaedut). On järkevää yhdistää vähintään Tukesin ympäristölliset menettelyt (kaivokset ja kemikaa-
liasiat) aluehallintovirastoihin. Tämä loisi kaikkien kannalta tehokkaimman järjestelmän.

Kuultujen tahojen kuulemistensa yhteydessä näyttämä esitysmateriaali sekä Suomen luonnonsuoje-
luliiton muistio ovat tämän väliraportin liitteenä. Kuulemismahdollisuus tarjottiin myös Terveyden ja
hyvinvoinnin laitokselle sekä Työterveyslaitokselle, jotka eivät kuitenkaan lähettäneet asiantunti-
jaansa kuultavaksi. Lisäksi Metsäteollisuus ry toimitti työryhmälle 6.6.2016 sähköpostitse lausuman.
Kyseinen lausuma on raportin liitteenä.

8 Työryhmän ehdotukset
Ehdotus virastojen yhdistämisestä

Työryhmä ehdottaa, että Tukesin toiminnot ja uuden hallituksen linjauksen 5.4.2016 mukaisen vi-
raston toiminnot yhdistetään yhdeksi virastoksi 1.1.2019 alkaen (rakennevaihtoehto A). Yhdistämi-
nen tulisi linjata selkeästi ja asettaa yhteiseksi julkilausutuksi tavoitteeksi, johon kaikki osapuolet si-
toutuvat.

Virastojen yhdistäminen on työryhmän näkemyksen mukaan perusteltua erityisesti menettelyiden
sujuvoittamisen, asiakaslähtöisen yhden luukun palveluiden toteuttamisen ja toimintojen synergi-
oista saatavien hyötyjen näkökulmista. Lisäksi yhdistäminen on perusteltavissa valtiokonsernin ko-
konaisedun, toiminnan tuloksellisuuden sekä julkisen hallinnon rakenneperiaatteiden toteuttamisen
näkökulmista.

Ehdotukset virastojen yhdistämisen valmistelutavasta

Virastojen yhdistäminen tulee toteuttaa osana maakuntauudistusta ja myöhemmin asetettavaa
keskushallintouudistusta, huomioiden samalla näiden uudistusten eteneminen ja tästä aiheutuvat
keskinäisriippuvuudet. Ratkaiseva valmistelussa huomioitava asia on myös se, millainen tehtäväko-
konaisuus uudelle virastolle kaikkinensa muodostuu.

Virastojen yhdistämisen tavoitteen tulee pysyä selkeänä ja liikkeen tätä tavoitetta kohti tulee olla
luonteeltaan jatkuvaa. Rakenteellinen muutos aiheuttaa kuitenkin aina riskin toiminnalle ja tästä
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johtuen yhdistämisen valmistelua tulee tehdä ketterästi ja toimintaan kohdistuvat riskit minimoi-
den. Jos voidaan osoittaa, että kerralla tapahtuva muutos vaarantaisi yhteiskunnan kannalta kes-
keisten tehtävien hoidon, muutos voidaan toteuttaa kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa
Tukesin tehtävistä siirrettäisiin uuteen valtakunnalliseen virastoon ainakin kemikaaliturvallisuuslain
ja kaivoslain mukaiset sekä painelaitteisiin liittyvät tehtävät. Tukesin loput tehtävät tulisi tässä ta-
pauksessa siirtää uuteen valtakunnalliseen virastoon 1.1.2020 mennessä. Vaikka tehtävien siirtoa
päädyttäisiin vaiheistamaan edellä kuvatulla tavalla, tulisi tehtävien siirron kokonaisuudessaan to-
teuttava lainsäädäntö kuitenkin antaa yhdellä kertaa ja vain tehtävien siirtojen voimaantulo voisi ol-
la lainsäädännöllä vaiheistettu.

Työryhmän näkemys on, että muodostuva uusi valtakunnallinen virasto on toiminnallisesti nimen-
omaisesti kokonaan uusi virasto. Virastoa rakennettaessa tulee kiinnittää erityistä huomiota vanho-
jen toimintakulttuurien tiedostamiseen ja uuden yhteisen toimintakulttuurin rakentamiseen. Tästä
syystä uuden viraston valmistelu- ja toimeenpanotyö tulee vastuuttaa mahdollisimman varhaisessa
vaiheessa uuden viraston tulevalle henkilöstölle ja johdolle.  Vain tällä tavoin on mahdollista löytää
parhaat käytännöt yhteisesti sovellettavaksi, rakentaa yhteistä jaettua ymmärrystä uudesta organi-
saatiosta sekä kehittää toiminnallisia ratkaisuja, joiden toteuttamiseen ja edelleen kehittämiseen si-
toudutaan virastossa vahvasti.

Samalla tulee uuden viraston valmistelussa nostaa keskiöön uudenlaisen johtamiskulttuurin luomi-
nen. Tässä keskeisiä osatekijöitä ovat ministeriöiden välinen yhteistyö, johtaminen synergiaa ja yh-
teistyötä hakevana toimintona, riskiperustainen lähestymistapa sekä siirtyminen entistä vahvemmin
organisaatiolähtöisestä kulttuurista prosessilähtöiseen.

Ehdotus erillisrahoitteisiin markkinavalvontatehtäviin liittyen

Virastojen yhdistämisen myötä työryhmä ehdottaa purettavaksi erillisrahoitusratkaisut pysyväis-
luonteisille tehtäville. Tehtävät ja niiden rahoitus tulee siirtää osaksi toimintamenoilla tehtävää työ-
tä.

Lausumat ja eriävät mielipiteet

Työryhmä ei ollut yksimielinen raportin ehdotuksesta, jonka mukaan Tukesin toiminnot ja uuden
hallituksen linjauksen 5.4.2016 mukaisen viraston toiminnot yhdistetään yhdeksi virastoksi 1.1.2019
alkaen (rakennevaihtoehto A). Raporttiin sisältyvät eriävät mielipiteet työ- ja elinkeinoministeriöltä,
sosiaali- ja terveysministeriöltä ja Tukesilta.



LIITE 1 Työ- ja elinkeinoministeriön eriävä mielipide
Eriävä mielipide

Esitän eriävän mielipiteen maakuntauudistukseen liittyvään Tukesin ja aluehallintovirastojen tehtävien pääl-
lekkäisyyttä ja muita työnjaon kehittämistarpeita arvioivan ryhmän ehdotuksiin (rakennevaihtoehto A, Tuke-
sin yhdistäminen perustettavaan uuteen virastoon).

Perusteluita:

1. Asian valmistelun aikataulu on erityisesti sen merkittävyys huomioiden niin hätäinen, että riittävän
perusteellista analyysia eri vaihtoehtojen välillä ei ole kyetty tekemään.

2. Tukesia viimeisen kymmenen vuoden aikana kehitettäessä tavoitteena on ollut koota yli hallin-
nonalojen vahva ja osaava valvonta- ja lupaviranomainen, jonka kaikessa toiminnassa kulmakivenä
on turvallisuus eri muodoissaan. On tarkkaan punnittava onko tarkoituksenmukaista murtaa tämä
ajattelu haettaessa ympäristö-näkökulman nimissä synergiaa ja laajaa kattavuutta. Malli, jossa Tu-
kes jatkaa nykyisellään, toimintaansa edelleen voimakkaasti kehittäen, tarjoaa luontevan mahdolli-
suuden edelleen kehittää ja keskittää yli hallinnonalarajojen turvallisuus-lähtöisiä viranomaistehtäviä
Tukesiin ja tehdä samalla asiakaslähtöistä yhteistyötä ympäristöpuolen viranomaisten (perustettava
uusi virasto) kanssa.

3. Tukesin vieminen uuteen virastoon pitäisi sopia kaikkien nyky-Tukesille tehtäviä antaneiden ministe-
riöiden kanssa. Nyt työryhmässä olevien lisäksi näitä ovat LVM, SM, MMM.

4. Raportin synergiatarkastelussa on tarkoitushakuisesti painotettu vaihtoehdon A hyviä puolia, ja toi-
saalta vaihtoehdon C huonoja puolia. Vaihtoehdon A hyviksi puoliksi on kirjattu itsestäänselvyyksiä
ja asioita, jotka eivät liity Tukesin yhdistämiseen uuteen virastoon tai ovat asioita, joissa on kyse sii-
tä, miten yksittäiset virkamiehet tekevät yhteistyötä tai jakavat tietoa.

5. Monet vaihtoehto A:n (Tukesin ja AVIn yhdistäminen) sopivat vahvuudet ja mahdollisuudet sopivat
myös muihin vaihtoehtoihin (B ja C), tai eivät ole poissuljettuja niissä. Synergioiden hakeminen, yh-
teistyön tehostuminen, parhaiden käytäntöjen levittäminen ja yksi luukku yritysten suuntaan ovat
kaikki mahdollisia myös muissa vaihtoehdoissa kuin vain vaihtoehto A:ssa.

6. Toisaalta monet vaihtoehtojen B ja C heikkouksista ja uhkista sopivat myös vaihtoehtoon A. Nyt
ylöskirjatussa vaihtoehto C-koskevissa heikkouksissa on lähtökohtana vanhanaikainen, oppimaton ja
jäykkä viranomaistoiminta, jossa ainoa mahdollisuus saavuttaa kehitystä on laittaa kaikki saman ka-
ton alle. Tukes on saanut elinkeinoelämältä kiitosta sujuvista menettelyistään. Näiden bench mar-
kaamiseksi ympäristöpuolelle ei ole välttämätöntä yhdistää virastoja vaan oppimista voi yhtä hyvin
tapahtua virastojen välillä.

7. Nykyaikana alueellinen läsnäolo ei ole enää tarpeen siinä määrin kuin joskus menneisyydessä, eikä
se ole riittävän korkean asiantuntemuksen saavuttamisen kannalta mahdollistakaan. Tukesin kon-
septi kolmella paikkakunnalla toimimisesta (Helsinki, Tampere ja Rovaniemi), on todettu toimivaksi.
Viimeksi tätä konseptia hyödynnettiin kun kunnallinen ja AVIssa ollut kuluttajaturvallisuusvalvonta
valtiollistettiin ja keskitettiin Tukesiin 1.5.2016 lukien. Valvontakohteet ovat edelleen ympäri maan,
mutta valvonta pystytään hoitamaan hyvin ja kustannustehokkaasti Tukesin toimipisteistä.

8. Tukesilla on raja- ja liittymäpintoja hyvin moneen suuntaan, ympäristöasiat ovat niistä vain yksi. Vi-
ranomaisten välisen yhteistyön lisääminen ei ratkea organsaatiomuutoksilla.

9. Yhden luukun –periaatteen edistämisessä tulisi ainakin ensivaiheessa hyödyntää digitaalisoinnin tar-
joamat mahdollisuudet täysimääräisesti, eikä nähdä ainoaksi vaihtoehdoksi virastojen yhdistämistä.
Tulee muistaa, että virastojen yhdistäminen ei poista tiedonkulun esteitä. Kyse on enemmänkin vi-
ranomaisten tahtotilasta, johdon ja asiantuntijoiden sitoutumisesta. Samassakin virastossa, varsinkin
suuressa, toiminta sektoroituu ja siiloutuu, ero siihen onko kyseessä saman viraston toinen toimin-
tayksikkö vaiko toinen virasto ei ole ratkaiseva.



10. Työryhmän raportissa sivuutetaan lähes kokonaan EU- ja kansainvälinen yhteistyö, jolla on merkittä-
vä rooli Tukesin työssä. Näissä asioissa Tukes toimii tiiviissä yhteistyössä ministeriön kanssa. Yh-
teistyön sujuminen on luontevaa kun toimitaan samalla hallinnonalalla.

11. Erilaisissa pikatilanteissa, esim. onnettomuus- ja vaaratilanteet teollisuuslaitoksissa tai varastoissa,
on tarkoituksenmukaista että asiantuntijalaitos on ao. asioista vastaavan ministeriön suorassa ohja-
uksessa, jolloin tieto aina vastuussa olevalle poliittiselle johdolle saakka sekä ministeriön mahdolliset
toimiohjeet virastolle kulkevat viivytyksettä ja ilman välissä olevan tulosohjausministeriön arviointia.

12. Raportissa esitetään nykytilaan liittyviksi ongelmiksi asioita, jotka johtuvat lainsäädännöstä. Tulee
muistaa että toimivaltaiset viranomaiset soveltavat voimassaolevan lainsäädännön vaatimuksia ja
menettelyitä, olipa sitten yksi tai useampia virastoja. Lainsäädännön kehittäminen on ministeriöiden
vastuulla. Tähänkään mennessä ei ole ollut estettä ministeriöiden väliselle yhteistyölle säädösval-
mistelussa. Tilanne ei korjaudu virastorakennetta muuttamalla, vaan saattamalla ministeriöt yhteis-
työhön keskenään.

13. Vaikka eri lupa- ja valvontamenettelyt edellyttävät joiltain osin samojenkin tietojen pyytämistä toimin-
nanharjoittajalta, on eri lainsäädäntöjen mukaisissa luvituksissa ja valvonnoissa eri tulokulma. Ympä-
ristön ja turvallisuuden varmistaminen edellyttää toisinaan eri tulokulmaa vaikka itse tarkasteltava
toiminto olisikin sama. Samoin viranomaisluvituksen tai -valvonnan vaihe esim. teollisuuslaitoksen
rakentamisvaiheessa voi olla eritahtinen ympäristö- ja turvallisuusasioiden osalta. Voi olla että ympä-
ristöpuolen arviointi on tehtävä hankkeen alkuvaiheessa, kun taas turvallisuusarviointi on mahdollista
tehdä vasta myöhemmin kun esim. teollisuuslaitoksen tulevasta tuotantoprosessista on olemassa
tarkempaa tietoa. Näin ollen vaikka ao. viranomaistehtävät olisi koottu yhteen viranomaiseen, joudu-
taan luvituksen ja valvonnan asiakkaita vaivaamaan useampaan eri kertaan.

14. Tukesin vastuulla olevien kemikaaliturvallisuus ja kaivosviranomaistehtävien resursointi on niin pieni,
että näiden osaamisalueiden alueellistaminen eri puolille valtakuntaa ei ole mahdollista osaamisen
vaarantumatta. Sikäli ei ole saavutettavissa alueellisen läsnäolon lisääntymistä, jos Tukes yhdistet-
täisiin osaksi uutta virastoa.

15. Tukesin työssä korostuu korkea asiantuntijuus, käsiteltävät valvontatapaukset ovat yleensä ainutker-
taisia, ei massamaista ”papereiden leimaamista”; ministeriöiden apuna toiminen, jotka on luontevaa
olla substanssihallinnonalan alaisessa virastossa. Tässä kannattaa muistaa, että monet nykyisten
AVIen lupa- ja valvontatehtävät ovat hyvin erilaisia (massamaisempia) kuin Tukesin työt.

16. Tukesilla on hyvä brändi, näkyvyys ja siihen luotetaan turvallisuusalan toimijana, niin kansalaisten,
järjestöjen, yritysten, yhteistyöviranomaisten kuin kansainvälistenkin kumppaneiden silmissä. Kansa-
laisten ja yhteiskunnan turvallisuudesta huolehtiminen on tarkoituksenmukaista olla sitä varten ole-
vassa virastossa. Turvallisuusasioiden näkyvyyden takia ei ole hyvä jos turvallisuusvalvontaviran-
omainen katoaa osaksi isoa valtion valvontavirastoa, jossa nyky-Tukesin tehtävät ovat vain pienen
pieni osa suurta kokonaisuutta. Tukesiin on koottuna jo nyt eri hallinnonaloilta, hyvin monialaisesti
erilaisia turvallisuusherkkää lupa- ja valvontatehtäviä. Turvallisuuden valvontafunktiota ei ole tarkoi-
tuksenmukaista sekoittaa muuhun lukuisaan viranomaistyöhön.

17. Tukes on resursoinnin osalta riittävän suuri virasto toimimaan itsenäisenä jatkossakin. Tukesia on
kehitetty aktiivisesti ja hallinnon ja tukitehtävien osuus on pieni (yhdistämisen kautta ei syntyisi isoja
säästöjä niissä).

18. Kuten raportissa todetaan AVIen ja Tukesin nykyisistä tehtävistä muodostuu uudessa rakenteessa
keskenään päällekkäiseksi ainoastaan mittauslaitteiden käytön valvonnan tehtävä. Muita suoranaisia
päällekkäisyyksiä työryhmä ei ole tunnistanut. Kyseinen tehtävä on eritäin pieni osa kummankin vi-
raston tehtäväkenttää. TEM:n näkemyksen mukaan kyse on vastaavanlaisista teknisen turvallisuu-
den valvontatehtävistä, kuin muutkin Tukesin tehtävät ja asiakokonaisuus on tarkoituksenmukaista
olla Tukesissa. Tehtävät voidaan hoitaa kokonaan Tukesin toimesta keskittämällä resurssit Tukesiin,
jolloin valvonnassa siirryttäisiin uudentyyppisiin valvontamenetelmiin, kuten on tehty kuluttajapalve-
luiden turvallisuuden valvontatehtävien osalta kun ne keskitettiin Tukesiin.

19. Erillisrahoitettavan markkinavalvontatehtävät ovat nykyisellään erittäin pieni osa Tukesin rahoituksen
kokonaisuudesta, pääosan ollessa TEM:n momentilla, vaikka lainsäädäntövastuu olisikin muussa
ministeriössä. Tukesia pitkäjänteisesti turvallisuusalan valvontavirastoksi kehitettäessä on pyritty sii-



hen, että kun Tukesiin on siirretty uusia tehtäviä niin myös määrärahat on siirretty TEM:n momentille.
Näin meneteltiin, mm. kemikaalituotevalvontatehtäviä kootessa, jolloin siirtyi myös YM:n rahaa
TEM:n momentille. Vuoden 2015 alusta siirrettiin SM:n tehtävien määrärahat TEM:n momentille. Kui-
tenkin edelleen eräiden YM:n tehtävien osalta rahoitus perustuu edelleen vuotuisiin sopimuksiin
YM:n ja Tukesin välillä. Tästä menettelystä on pidetty siksi kiinni, koska ao. tehtävät (mm. rakennus-
tuotevalvonta) on ollut muutosvaiheessa eikä tehtävien ja rahoituksen taso ole ollut sikäli selkeällä
pohjalla että olisi katsottu mahdolliseksi ottaa määräraha TEM:n momentille, vaan on ollut näiden
tehtävien (pieni osa Tukesin kaikista tehtävistä) osalta tarkoituksenmukaista pitää ne omassa rahoi-
tusprosessissaan. Näitä YM:n tehtäviä ei ole Tukes eikä TEM ollut erityisesti haluamassa Tukesille
vaan kyse on ollut siitä, että YM on järjestänyt hallinnonalansa siten, että sillä ei ole valvontaviran-
omaista, joka voisi tällaista tuotevalvontatehtävää hoitaa ja siksi on ollut koko valtiokonsernin kannal-
ta tarkoituksenmukaista että Tukes on joutunut ottamaan YM:n tehtäviä hoitaakseen. Tukesin mui-
den tehtävien kannalta on ollut tarkoituksenmukaista että nämä YM:n tehtävät ovat erillisrahoituksen
piirissä, se on suojannut muuta Tukesia tilanteessa, jossa YM:n tehtävien määrä ja rahoitus on muu-
tostilanteessa. Rahoitus on mahdollista siirtää TEM:n momentille heti kun ao. tehtäväalueen lain-
säädäntö ja toiminta vakiintuvat.

Tomi Lounema
kaupallinen neuvos
TEM:n edustaja Tukesin ja aluehallintovirastojen tehtävien päällekkäisyyttä ja muita työnjaon kehittämistar-
peita arvioivassa ryhmässä



LIITE 2 Sosiaali- ja terveysministeriön eriävä mielipide



LIITE 3 Tukesin eriävä mielipide

6.6.2016
Tukesin kanta
Tukesin ja Avien tehtävien päällekkäisyyttä ja työnjaon kehittämistarpeita arvioiva ryhmä

Valtiovarainministeriö asetti 17.5.2016 ryhmän, jonka tuli arvioida Tukesin ja Avien tehtävien päällekkäisyyttä
ja työnjaon kehittämistarpeita. Työryhmä vertaili liitteessä kuvattuja vaihtoehtoja A, B ja C. Työryhmän taus-
taorganisaatioilta on pyydetty kannanottoa seuraavaan vaihtoehtoon:
Tavoitetilaksi asetettaisiin Tukesin yhdistäminen samaan kokonaisuuteen uuden valtion viraston kanssa
(vaihtoehto A), mutta aikataulutus ja vaiheistus ajoittuisivat ajallisesti pidemmälle ajalle eikä muutos siten
tulisi voimaan samanaikaisesti hallituksen 5.4.2016 jo linjaamien tehtäväsiirtojen kanssa.
Tukes EI yhdy tähän näkemykseen, vaan toteaa, että vaihtoehto C on toiminnallisesti ja taloudellisesti paras
tarkastelluista vaihtoehdoista ja että se vastaa parhaiten merkittävimpien asiakkaiden tarpeita.
VAIHTOEHTO C: EI MUUTOKSIA TEHTÄVÄNJAKOON, KEHITTÄMISTOIMIA TEHOSTETAAN
TUKES ja AVI jatkavat toimintaansa nykyisillä tehtävillä ja toimivalloilla huomioiden kuitenkin AVIn kohdalla
hallituksen linjausten 5.4.2016 mukaiset muutokset. Toiminnan ja tehtävien yhteistä kehittämistä asiakasläh-
töisiksi prosesseiksi ja yhteiseksi asiakasrajapinnaksi tehostetaan hallituksen 5.4.2016 linjaamien toimivalto-
jen ja rakenteiden puitteissa.

Perustelut

1. Avien ja Elyjen ympäristö- ja luonnonsuojelun yhdistyminen on hyvä asia

Tukes pitää hyvänä rakenteellisena uudistuksena AVIen ja ELYjen ympäristövalvonnan ja -luvituksen yhdis-
tämistä, sillä a) yhdistyminen tulee näkymään asiakkaalle toiminnan selkeytymisenä ja tehostumisena, b)
päällekkäisyyksien ja toimipisteiden karsiminen ympäristö- ja luonnonsuojelun toimintasektorilla tuo valtiohal-
lintoon merkittävät taloudelliset säästöt c) yksi valtakunnallinen toimija nykyisten lukuisien paikallisten sijasta
parantaa tulevaisuudessa merkittävästi yhteistyön edellytyksiä erityisesti strategisella tasolla. Näin se luo
pohjan hallituksen 5.4.2016 linjaamien tavoitteiden toteutumiselle.
Keskittymällä vain ympäristöhallinnon uudistamiseen saadaan kehittämistyölle selkeästi yksi kärki/tavoite -
asia joka merkittävästi nopeuttaa ja helpottaa uudistumista. Kokemukset hallinnon keskisuurista reformeista
osoittavat, että yhdenmukaisen toimintakulttuurin syntyminen vie keskimäärin 10 vuotta (OECD/Puma).

2. Päällekkäisyyksiä AVI/Tukes toiminnoissa ei havaittu

Työryhmä ei tunnistanut merkittäviä päällekkäisyyksiä Tukesin ja Avien toiminnoissa -  näitä oli vain mittalait-
teiden markkinavalvonnassa.  Kyseessä on aikoinaan valittu työnjako, jonka osalta on tarpeen toteuttaa ra-
kenteellisia muutoksia. Toteutustapa tulee olla asiantuntijalähtöinen, ei yleishallinnollinen. Vastaava tarkaste-
lu tehtiin kuluttajapalvelujen turvallisuusvalvonnan siirrossa 01052016 Tukesiin.
Muita päällekkäisyyksiä ei havaittu, joten tältä osin ryhmän toimeksianto on täyttynyt eikä edellytä muita toi-
menpiteitä.

3. Ympäristöministeriön erillisrahoituksella hoidettavat tehtävät

Tukes hoitaa YM:n erillisrahoituksella rakennustuotteiden markkinavalvonnan. Näiden tehtävien tarkoituk-
senmukainen järjestäminen on Ympäristöministeriön vastuulla, eikä Tukes ota toiminnan järjestämiseen
kantaa.



4. Synergiat hyötykäyttöön nopeasti ja nykyajan teknologialla

Tukesin strategian mukainen visio on Vastuullinen, turvallinen ja KILPAILUKYKYINEN Suomi – Tukes on
yhteistyön rakentaja ja SUUNNANNÄYTTÄJÄ. Strategian mukaisesti Tukes edistää yhteistyötä kaikilla toi-
mintasektoreillaan.
Tunnistettujen synergiaetujen hyödyntämiseksi esitetyt rakenteelliset muutosvaihtoehdot (A ja B) ovat epä-
tarkoituksenmukaisia, erittäin raskaita menettelyjä. Saavutettujen/menetettyjen etujen kustannushyötyana-
lyysiä ei ole tehty, ja monessa kohdin mainittu ”yhden luukun periaatteen” periaatteen toteuttamiseen on
moderneja tapoja. Esitetyt rakenteelliset ratkaisut eivät huomioi yhteiskunnassa jo tapahtuneita teknologisia
muutoksia ja uusien työskentelytapojen yleistymistä. Esimerkiksi yhden luukun periaate saavutetaan huo-
mattavasti kustannustehokkaammin sähköisiä asiointikanavia kehittämällä sekä digitalisaatiolla kuin raken-
teellisilla uudistamisyrityksillä. Kaikki Tukesin sähköisen asioinnin kehitystoiminnat nojautuvat kansallisen
palveluväylän tuomiin mahdollisuuksiin – strategisen tulossopimuksen puitteissa on sovittu, että Tukesin
palveluista vähintään 80% on sähköisiä tulevien kahden vuoden aikana. Nykyinen ICT-arkkitehtuuri nojaa
voimakkaasti pieniin erillisiin ratkaisuihin – ei keskitettyihin, massiivisiin ja helpommin haavoittuviin suuriin
järjestelmiin. Tukesin aloitteesta, Tukesin vetämänä ja VM:n rahoittamana käynnistyy merkittävä valtionhal-
linnon läpileikkaava kemikaalien tietovarantohanke Kemidigi. Se on oiva esimerkki digitalisaation hyödyntä-
misestä, sillä se yhdistää kemikaalitietoa tarvitsevat viranomaiset, toimijat ja muut tiedon tarvitsijat ”yhden
luukun periaatteella”. Jopa EU-tasolla jäsenvaltioiden välinen synergia hoidetaan nykyään keskustelevilla
tietojärjestelmillä (digitaalisesti).

Yllä olevan perusteella jätämme eriävän mielipiteen työryhmän ehdottamaan loppupäätelmään.

Pääjohtaja Kimmo Peltonen Johtaja Päivi Rantakoski



LIITE
Vertailussa käytettävät vaihtoehdot:

A. VAIHTOEHTO: TUKESIN JA AVIN YHDISTÄMINEN
TUKESin tehtävät yhdistetään kokonaisuudessaan hallituksen linjausten
5.4.2016 mukaiseen valtakunnalliseen aluehallintovirastoon.

B. VAIHTOEHTO: TUKESIN ERÄIDEN TEHTÄVIEN SIIRTÄMINEN AVIIN
TUKESin kemikaaliturvallisuuslain ja kaivoslain mukaiset sekä painelaitteisiin liit-
tyvät tehtävät siirretään hallituksen linjausten 5.4.2016 mukaiseen valtakunnalli-
seen aluehallintovirastoon.
- vaihtoehtoa täydennetään jatkotyössä tarvittaessa variaatioilla

C. VAIHTOEHTO: EI MUUTOKSIA TEHTÄVÄNJAKOON, KEHITTÄMISTOIMIA
TEHOSTETAAN
TUKES ja AVI jatkavat toimintaansa nykyisillä tehtävillä ja toimivalloilla huomioi-
den kuitenkin AVIn kohdalla hallituksen linjausten 5.4.2016 mukaiset muutokset.
Toiminnan ja tehtävien yhteistä kehittämistä asiakaslähtöisiksi prosesseiksi ja
yhteiseksi asiakasrajapinnaksi tehostetaan hallituksen 5.4.2016 linjaamien toi-
mivaltojen ja rakenteiden puitteissa.

Vaihtoehtona ei arvioida nykyisten ELY-keskusten ja aluehallintovirastojen ympäris-
tötehtävien siirtämistä TUKESiin, sillä tämä vaihtoehto ei ole yhteensopiva hallituk-
sen linjausten 5.4.2016 kanssa.



LIITTEET 4-11 Työryhmän kuulemien tahojen esitysmateriaalit, Suomen luonnon-
suojeluliitto ry:n lausunto ja Metsäteollisuus ry:n työryhmälle 6.6.2016 toimittama
kannanotto



Timo Leppä
Kemianteollisuus ry

25.05.2016

TUKES-AVI tehtävänjakoa selvittävä
työryhmä

6.6.2016 1



• Teollisuustoimialoista Kemianteollisuus tiiveimmässä
vuorovaikutuksessa Tukesin kanssa = Tukesia koskevat ratkaisut
vaikuttavat voimakkaimmin kemianteollisuuteen

• Tukesin uusi strategia tukee teollisuuden turvallisuustyötä ja
kilpailukykyä

• Kemikaalit-yksikön tehtävät keskittyvät kemianteollisuuteen
• Kemikaalituotevalvonta
• REACH
• CLP
• Biosidilainsäädäntö
• Kasvinsuojeluaineet
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Kemianteollisuus ja Tukes

6.6.2016



• Teollisuusyksikön toiminta kohdistuu suoraan kemianteollisuuteen
• Laitos- ja laitteistoturvallisuus
• Vaarallisia kemikaaleja käsittelevät teollisuuslaitokset
• Neste- ja maakaasukohteet
• Räjähdetehtaat ja –varastot

• Tuoteyksikön toiminnassa vahva yhteys kemianteollisuuteen
• Maalit
• Rakennusteollisuuden tuotteet

- liimat, pinnoitteet ja tasoitteet
• Tehtaissa käytettävien laitteiden ja laitteistojen turvallisuus

• Tieto- ja kehitysyksikön tehtävät koskettavat kemianteollisuutta
• Kemian tuoteturvallisuuteen liittyvä viestintä ja koulutus

6.6.2016 3

Kemianteollisuus ja Tukes



• Tukes toimii tällä hetkellä teollisuudesta saadun palautteen ja
oman kokemuksemme mukaan asiakaslähtöisesti

• Asiakasnäkökulmasta Tukesin profiili poikkeaa edukseen
• Asiantuntemus kemianteollisuuden osalta erinomaisella tasolla
• Asiointi on sujuvaa, nopeaa ja hyvin teollisuuden toimintatapoja

ymmärtävää
• Vasteajat lyhyet ja vuorovaikutus mutkatonta

• Tukesin ratkaisut ovat olleet yhdenmukaisia ja johdonmukaisia
• Tukes on kohdentanut toimintansa riskiperusteisesti
• Tukesin toiminta on ollut tasalaatuista ja yhdenmukaista

alueiden näkökulmasta
• Pitkäjänteisyys ja linjakkuus toiminnassa on luonut hyvän

luottamuksen Tukesin asiantuntemukseen ja toimintaan

6.6.2016 4

Näkökulmia Tukesin tehtäväkenttään



• Tukesilla on tällä hetkellä selkeä toimintakokonaisuus ja siihen
liittyvä toimivalta

• Tehtävien siirto tai hajauttaminen rikkoisi toimivan kokonaisuuden
• EU-sääntelyn lisääntyminen kasvattaa edelleen selvän

asiantuntijaorganisaation tarvetta
• Palvelujen digitalisointi onnistuu parhaiten toimivan konseptin ja

toimintakulttuurin päälle

• TEM:in ohjaus Tukesille toimii näkemyksemme mukaan hyvin ja
on perusteltua teollisuuden näkökulmasta

• TEM keskeinen ministeriö teollisuudelle mm. teollisuuspolitiikan ja
energiapolitiikan kautta

6.6.2016 5

Näkökulmia Tukesin tehtäväkenttään



• Tukesin nykyinen tehtäväkenttä on kemianteollisuuden
näkökulmasta selvästi synerginen

• Kemian, kemikaalien ja kemianteollisuuden asiantuntemus hyvä
• EU-lainsäädännön tunteminen hyvää, takaa edellytykset

kansalliseen soveltamiseen
• Riskiperusteinen valvontamalli on tehokkain tapa hoitaa tehtävää

- Valvontatoimia on pidetty perusteltuina ja hyödyllisinä
- Valvonnan kohteet ovat todenneet valvonnan parantaneen

laitosten turvallisuutta
- Valvonta perustuu pitkäaikaiseen alan ja lainsäädännön

tuntemukseen ja kokemukseen sekä tekniseen osaamiseen
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Näkökulmia Tukesin tehtäväkenttään

6.6.2016



• Tehtäväkokonaisuuksista päätettäessä asiakasnäkökulma
kunniaan

• Valtakunnallinen asiantuntemuksen keskittäminen
• Selkeästi rajattu toiminta-alue
• Osaamisesta tulevat synergiaedut
• Paikasta ja ajasta riippumaton sähköinen asiointijärjestelmä
• Toiminta – ei organisaatio - edellä
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Näkökulmia Tukesin tehtäväkenttään

6.6.2016



• Emme tue Tukesin tehtävien siirtoa uuteen AVI:in
• Koko Tukesin toiminnan siirtäminen rikkoisi uuden organisaation

rakentamisen ajaksi teollisuuden kannalta hyvin toimivan järjestelmän
• Lopputulos toiminnan laadun osalta epävarma vuosia kestävän

siirtymäajan jälkeen
• Tukesin osatoimintojen siirtäminen AVI:in johtaisi Tukesin nykyisten

valvontatehtävien hajoamiseen ja nykyisen asiantuntemuksen
laimenemiseen

• Hajauttaminen heikentäisi Tukesin toiminnassa olevaa synergiaa ja
vaikeuttaisi kemianteollisuuden toimintaa

• Kemianteollisuuden näkökulmasta Tukesin säilyttäminen TEM:in
ohjauksessa toimivana itsenäisenä virastona on ainoa toimiva
vaihtoehto

8

Yhteenveto

6.6.2016



Kemianteollisuudella on iso merkitys
Suomen taloudelle

tavaraviennistä 19 %, teollisuustuotannosta 20 %

Liikevaihto EUR 19 mrd, Investoinnit EUR 1 mrd,

Työllistää suoraan 34 000.

96.6.2016



106.6.2016



TUKES-AVI -alatyöryhmän kuuleminen
1.6.2016

Elinkeinoelämän keskusliitto
Asiantuntija Satu Räsänen
Kestävä liiketoiminta



Suomi houkuttelevaksi investointiympäristöksi
hallintoa kehittämällä

24.5.2016
2

´ Asiakaslähtöinen hallinto kirittäjäksi kestävälle kasvulle- Suomen houkuttelevuus
investointikohteena ja sujuva ympäristöön ja turvallisuuteen liittyvä lupajärjestelmä.

´ Investointeihin liittyvän päätöksenteon joutuisuus ja päätöksentekojärjestelmän
yksinkertaisuus–samassa hankkeessa lukuisia eri lupia ja useita toimivaltaisia viranomaisia.

´ Kolikon kaksi hyvää puolta –mikä on tehokasta asiakkaan näkökulmasta voi olla sitä myös
julkisen talouden kannalta.

´ Hallintoa koskevat uudistukset;
´ Hallinnon rakenne (maakuntahallinto, valtion alueviranomainen ja keskusvirastot, kunnat)

´ Hallinnon sähköiset e-palvelut (ns. maakuntadigi-ryhmä ja digi-kärkihankkeet)

´ Yritysten ympäristöä koskeviin lupiin liittyvä lainsäädäntö (VN TEAS-selvitys yhden luukun palveluista
ja YSL III-uudistukset)



Luvat ja niiden valvonta valtion uudessa
aluehallintovirastossa

24.5.2016
3

´ Ympäristölupien valmistelun ja valvonnan yhdistäminen uuteen AVIn merkittävä askel
yhden luukun palvelun toteuttamisessa.

´ Kemikaaliturvallisuus-, ympäristö- ja työturvallisuusasiat muodostavat teollisuuslaitoksissa
kokonaisuuden, jossa on päällekkäisyyksiä, mutta myös synergioita (kemikaali-, ympäristö- ja
kaivosluvat sekä valvonta).

´ Yhden luukun palvelu mahdollista ottaa käyttöön myös itsenäisten viranomaisten välisenä -
vaatii lisäresurssia yhteistyöhön, tiedonkulkuun, toimintatapojen yhteensovittamiseen sekä
uutta lainsäädäntöä.

´ Hallinnonalojen rajat ylittävä e-lupajärjestelmä avainasemassa yhden luukun palvelussa.
´ Lupatehtävien sujuvuus ja asiakaslähtöisyys uudessa viranomaisessa; valtakunnallisuus,

erikoistuminen, resurssin suuntaaminen riskien perusteella, lupaprosessien johtaminen,
toiminnan ennakoitavuus, joutuisuus ja laatu.

´ Miten uuden viraston toiminnan ohjauksessa huomioidaan investointi- ja ylipäätään
yritysnäkökulma ml. kansataloudelle koituvat hyödyt?



4

Hallinnon rajat ylittävä asiakaslähtöinen e-lupajärjestelmä
- Kehittäminen ja käyttöönotto samanaikaisesti hallinnon uudistamisen kanssa.
- Virasto- ja hallinnon rajat häivyttäen –ei pelkästään ympäristöhallinnon tulokulma.
- Kokonaisuus hallittavien osien kautta, esim. digi-kärkihankkeiden (”Luvat ja valvonta”)

avulla.
- Eri osa-alueiden yhteensopivuus rajapintojen avulla.
- Asiakaslähtöisyyden ja käyttökelpoisuuden varmistaminen myös olemassa olevissa

järjestelmissä.
Julkiset e-palvelut
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Lupa Valvonta ja
raportoinnit

Ympäristöön liittyvät lupa- ja viranomaismenettelyt

Julkishallinnon avoimet,
paikkatietopohjaiset
ympäristöntila- ym.

luonnonvarantotiedot

Valtio
Maakunta

Kunta
17.5.2016

KaPa = Kansallinen palveluväylä



VE A) TUKES ja AVI yhdistetään

25.4.2016Satu Räsänen5

§ Yritysten ympäristö- ja kemikaalien käytön ja varastoinnin lupa-asiat samalle/yhdelle valtion
viranomaiselle (yksi lupa).

§ Kaivoshankkeiden lupa-asiat kattavasti samalle/yhdelle valtion lupaviranomaiselle (yksi lupa).
§ Mahdollistaa ympäristö-, kemikaali- ja kaivoslupien valvonnan keskittämisen (yritystä valvoisi yksi valtion

viranomainen, valtio säästäisi).
§ Mahdollistaa synergiat kemikaalien laitos- ja tuotevalvonnan sekä työturvallisuuden kesken.
§ TUKES-toimintatavan ja strategian (mm. riskinarviointi) juurruttaminen uuteen viranomaiseen

mahdollista.
§ Koska virasto käsittelee noin 7 000 suuren laitoksen ympäristölupa-asiat (investoinnit), on tärkeää, että

myös TEM:llä tulosohjausta uudessa virastossa.
(LISÄYS KUULEMISESSA ESITETYN KYSYMYKSEN JOHDOSTA: näkökohta liittyy esityksen aiempaan yleisempään
kysymykseen siitä, miten viraston toiminnan ohjauksessa tulevat huomioiduksi yritystoiminnan ja investointien
turvaamisen näkökulma).

§ Säilyttää kemikaalien laitos- ja –tuotevalvonnan kokonaisuuden (mitään ei hajauteta).
§ Ympäristölupamenettelyn kesto voi hidastaa myös kemikaalilupien saantia (varovaisuus-riskinarvio).



VE B) TUKESIN eräiden tehtävien siirtäminen AVIIN

25.4.2016Satu Räsänen6

§ Yritysten ympäristö- ja kemikaalien käytön ja varastoinnin lupa-asiat
samalle/yhdelle valtion viranomaiselle (yksi lupa).

§ Kaivoshankkeiden lupa-asiat kattavasti samalle/yhdelle valtion lupaviranomaiselle
(yksi lupa).

§ Mahdollistaa ympäristö-, kemikaalilaitos- ja kaivoslupien valvonnan keskittämisen
(yritystä valvoo yksi valtion viranomainen, valtio säästää).

§ Mahdollistaa synergiat kemikaalien laitosvalvonnan sekä työturvallisuuden kesken.
§ Koska virasto käsittelee noin  7 000 suuren laitoksen ympäristölupa-

asiat/investoinnit, on tärkeää, että myös TEM:llä tulosohjausta uudessa virastossa.
§ Ympäristölupakäsittelyn kesto voi hidastaa myös kemikaalilupien saantia.
§ Hajottaa kemikaalien laitos- ja tuotevalvonnan kokonaisuuden.
§ Hajottaako koko TUKESn? Mihin tällöin sijoitetaan mm. kuluttajaturvallisuusasiat?



VE C) Ei muutoksia tehtäväjakoon, kehittämistoimia
tehostetaan

25.4.2016Satu Räsänen7

§ Yritysten ympäristö- ja kemikaalien käytön sekä varastoinnin lupa-
asiat hoidetaan valtiolla, mutta edelleen kahdessa eri
viranomaisessa.

§ Kaivoshankkeiden lupa-asioita hoidetaan valtiolla edelleen
kahdessa eri lupaviranomaisessa.

§ Ympäristö-, kemikaali- ja kaivoslupien valvontaa tehdään
edelleen kahden valtion viranomaisen toimesta (useita valvojia
yrityksessä, valtion säästöpotentiaalia menetetään).

§ Säilyttää TUKESn ja sen nykyiset tehtävät ennallaan,
kemikaaliasioiden hoidon kokonaisuus ei rikkoudu.

§ Yhden luukun palvelujen käyttöönotto mahdollista, mutta tätä
koskevat kehittämistoimet ja toimintatavat vaativat lisäresurssia.



Kiitos! Lisätietoja:
Satu Räsänen
satu.rasanen@ek.fi
Puhelin 040-192 02 73
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Ympäristöluvituksen sujuvoittaminen 
– kohti yhden luukun mallia
Tukes-AVI tehtävänjakoa pohtiva 
työryhmä 1.6.2016

Mia Nores

 Tietoa saa kysyä yritykseltä vain kerran.

 Kaikki lupiin liittyvä dokumentaati tulee olla samassa sähköisessä 
järjestelmäkokonaisuudessa. 

 Lupia käsittelevien viranomaisten tulee erikoistua toimialoittain. 

 Lupahakemuksien käsittelylle on asetettava sitovat määräajat. 

 Pienemmille toiminnoille tulee luoda kevyempiä menettelyjä.

Tavoitteeksi yhden luukun palveluperiaate

26.4.20162
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 Hallintomalli – luvitus ja siihen liittyvät toiminnot samassa hallinnossa

 Ympäristöluvituksen ja muiden prosessien sujuvoittaminen 

 E-lupajärjestelmä

Keinot

26.4.20163

 Asiakaslähtöisyyden ja yhden luukun periaatteen toteuttaminen varminta, kun 
samassa organisaatiossa

 Vaikutukset tuloksellisuuteen (tuottavuus, taloudellisuus, laatu, vaikuttavuus): 
yhteistyö toteutuu tässä mallissa parhaiten

 Mahdollistaa parhaiten päällekkäisten toimintojen purkamisen, mikä tuo säästöjä 
sekä luvittajalle että toiminnanharjoittajalle

 Toimivalta ja tehtäväkokonaisuuksien määrittely, mahdollistaa parhaiten 
prosessilähtöisyyden.

 Prosessien sujuvoittamisen ja yksinkertaistamisen potentiaali ml. yhden luukun 
periaate ympäristöllisissä ennakkovalvonta- ja suunnittelumenettelyissä suurin.

 Kokonaisuuteen tulee liittää työturvallisuustehtävät ja vahvistaa 
turvallisuustoimintoja entisestään.

26.4.20164

Tukesin yhdistäminen toisi eniten synergiaetuja
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 Riippumatta siitä, mikä vaihtoehdoista toteutuu, tulee uudenlainen 
johtamiskulttuuri nostaa keskiöön. Eri ministeriöiden välinen yhteistyö.

 Johtamisen tulee olla synergiaa ja yhteistyötä hakevaa.

 Riskiperustainen lähestymistapa. Esimerkiksi Tukesin nykyinen johtamiskulttuuri 
voisi toimia hyvänä benchmarkina.

 Johtamisessa organisaatiolähtöisestä kulttuurista prosessilähtöiseen. Koko 
maassa saman sisältöiset ja virheettömät päätökset nopeasti ja ennakoitavalla 
tavalla.

26.4.20165

Vaihtoehdoista riippumatta prosessijohtaminen 
keskiöön

 Kattava ja palvelulähtöinen e-lupajärjestelmä edellytys yhden luukun periaatteen 
toteutumiselle
– Yrityksellä yksi palvelunäkymä

– Tietojen ajantasaisuus, kun tiedot tarvitsisi toimittaa vain kerran. Hyötyä sekä 
viranomaiselle että yritykselle.

 Prosessien sujuvoittamista tulee jatkaa: YLS III:n pilotit ja laitosluettelo sekä 
TEAS-hanke

 Jos Tukesia ei yhdistetä AVIn, edellyttäisi se poikkihallinnollista synergian hakua 
eniten. Haastavin vaihtoehto, kun tavoitteena yhden luukun malli.

 Osa Tukesin toiminnoista voisi siirtää esim. Energiavirastoon.

26.4.20166

Muita huomioita



Aluehallintovirastojen ja TUKES:n
päällekkäisyydet ja työnjako

1.6.2016
Heidi Lettojärvi

Energiateollisuus ry



Polttolaitokset Suomessa

Suuret
(≥ 50 MW)
noin 250

Keskikokoiset
(5-50 MW)
noin 900

Pienet
(≤ 5 MW)
noin 1400

1.6.2016
HL
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• Sähkön ja lämmön tuotanto
yhteiskunnalle  /
suurteollisuudelle

• Lämmön tuotanto
yhteiskunnalle /
teollisuudelle

• Lämmön tuotanto
yhteiskunnalle /
pienteollisuudelle /
kiinteistöille



Turvallisuus ja ympäristönsuojelu käsikädessä
toiminnan edellytyksinä

Turvallisuus

Ympäristön-
suojelu

Suorituskyky,
käytettävyys,
kilpailukyky

1.6.2016
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Polttolaitosten turvallisuus- ja
ympäristöviranomaiset

LAITOS

Painelaitteiden
käyttö

Räjähdys-
vaaralliset

tilat

Vaarallisten
kemikaalien
käsittely ja
varastointi

Ympäristön-
suojelu

Työsuojeluviranomaiset
TUKES / pelastusviranomaiset

TUKES / pelastusviranomaiset

TUKES
Tarkastuslaitokset

AVI ja ELY
Kunnan ymp.suojeluviranomainen



Kemikaalien käytön ja ympäristönsuojelun
sääntely päällekkäistä (1/2)

ü Tavoitteet
• Ympäristön pilaantumisen ja sen vaaran ehkäisy, ympäristönvahinkojen torjunta,

terveellisen ympäristön turvaaminen (YSL)
• Kemikaaleista aiheutuvien henkilö-, ympäristö- ja omaisuusvahinkojen ehkäisy

(KemturvL)

ü Yleiset periaatteet
ü selvilläolovelvollisuus
ü ennaltaehkäisy ja –varautuminen
ü varovaisuus- ja huolellisuusperiaate
ü kemikaalin valinta

ü Sijoituspaikan valinta, mm. herkät kohteet, pohjavedet
ü Riskinarvio, onnettomuuksiin varautuminen
ü Toiminnan tarkkailu
ü Onnettomuuksista ilmoittaminen
ü Laitoksen vastuuhenkilö
ü Lupamenettely (hakemus, kuuleminen, päätös) ja valvonta

1.6.2016
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Ympäristön-
suojelu-

lainsäädäntö

Kemikaali-
turvallisuus-
lainsäädäntö



Kemikaalien käytön ja ympäristönsuojelun
sääntely päällekkäistä (2/2)

• Esim. mistä vaatimukset polttoöljyn varastointiin ?

1.6.2016
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TUKES:n
lupa

(vähäinen varastointi:
pelastusviranomaisen päätös)

AVI:n
ympäristölupa

(pienen polttolaitokset: kunnan
ympäristönsuojeluviranomaisen

päätös)

Teollisuuspäästö-
direktiivin (IED)
BREF-asiakirjat

Tekniset
standardit

TUKES-ohjeet VNA pienten
polttolaitosten
ymp.suojelu-
vaatimuksista
(750/2013)

Kemikaali-
turvallisuusasetus

(856/2012)



Erillisen TUKES:n ja AVI:n heikkoudet
• Päällekkäinen ennakko- ja jälkivalvonta

• Kemikaalien ympäristö- ja terveyshaittojen estämiseen kaksi
ennakkomenettelyä

• Tarkastuksia tekevät samasta asiasta kaksi valvovaa viranomaista

• AVI:n ympäristöluvituksessa päästöjen BAT-vaatimukset
keskiössä tulevaisuudessa ► kemikaalimuutokset

• Monimutkainen sääntely ja vaihtelevat käytännöt
• TUKES-ohjeita ja standardeja on joltain osia sisällytetty

ympäristölainsäädäntöön; ei kuitenkaan identtisesti
• TUKES-ohjeiden noudattamiseen liittyvät valvontakäytännöt vaihtelevat
• standardeja käytetään lupamääräyksinä vaihtelevasti

• REACH-osaaminen TUKES:ssa, mutta valvonta
ympäristöviranomaisilla

1.6.2016
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Energiateollisuus ry:n kanta:
Vaihtoehto A -TUKESin ja AVIn yhdistäminen

Ø Kemikaaleihin liittyvien päällekkäisten lupa- ja valvontatehtävien
poistaminen

Ø Kemikaaliosaaminen samaan viranomaiseen
Ø Kemikaaliturvallisuuteen liittyvien sääntelyn/ohjeiden/käytäntöjen

koordinointi

Ø TUKES:n sisäisten synergioiden säilyttäminen
Ø Laiteiden ja kemikaalien tuotevalvonta ◄► laitosvalvonta

Ø Yhtenäinen viranomaiskulttuuri laitosvalvontaan

VAIHTOEHTO A toteuttaa parhaiten asiakaslähtöisyyttä, yhden
luukun periaatetta, ohjausjärjestelmän selkeyttä,

menettelyiden sujuvoitumista

1.6.2016
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Kuuleminen TUKESin ja aluehallintovirastojen tehtävien

päällekkäisyyttä ja muita työnjaon kehittämistarpeita

arvioivassa ryhmässä
Helsinki 1.6.2016
Jussi Korhonen



Aluehallintovirastojen pelastustoimen ja
varautumisen vastuualueen tehtävät
• Pelastuslaki (379/2011)

– pelastustoimen valvonta (laillisuusvalvonta)
– pelastustoimen palveluiden saatavuuden ja tason valvonta

(pelastuslaitosten palvelukyvyn valvonta); pelastuslaitosten
palvelutaso perustuu alueen riskeihin, riskianalyysiin ja kuntien
yhteiseen (alueen pelastustoimi) omaan palvelutasopäätökseen.

– väestönsuojien rakentamiseen liittyvien vapautusten
myöntäminen

– suuronnettomuuden vaaraa aiheuttavien laitosten valvontaan
liittyvät tehtävät

– metsäpalotähystysten järjestäminen

6.6.2016 2



Aluehallintovirastojen pelastustoimen ja
varautumisen vastuualueen tehtävät
• Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta (407/2011)

– pelastustoimen palvelujen saatavuuden ja tason raportointi
sisäministeriölle

– sisäministeriön avustaminen pelastustoiminnan johtamisessa
tarvittavan tiedon hankinnassa ja tilannekuvan ylläpitämisessä

– osallistuminen suuronnettomuusharjoitusten suunnitteluun ja
järjestämiseen

– pelastustoimen yhteistoiminnan edistäminen

6.6.2016 3



Aluehallintovirastojen pelastustoimen ja
varautumisen vastuualueen tehtävät
•
• Laki aluehallintovirastoista (896/2009)

– varautumisen yhteensovittaminen alueella ja siihen liittyvän
yhteistoiminnan järjestäminen

– valmiussuunnittelun yhteensovittaminen
– alueellisten maanpuolustuskurssien järjestäminen
– kuntien valmiussuunnittelun tukeminen
– valmiusharjoitusten järjestäminen
– alue- ja paikallistason turvallisuussuunnittelun edistäminen

6.6.2016 4



Turvallisuus- ja kemikaaliviraston ja
aluehallintovirastojen tehtävien rajapinnat
• Avien pelastustoimen ja varautumisen va:n ja TUKESin tehtävissä ei

nykyisellään ole sisäministeriön pelastusosaston käsityksen mukaan
suoranaisia päällekkäisyyksiä.

• Tehtävien välillä on kuitenkin rajapintoja erityisesti erityistä vaaraa aiheuttaviin
kohteisiin ja niiden turvallisuuteen ja pelastustoimintaan liittyen.

• Avien tehtävänä on
– valvoa, että pelastuslaitokset ovat pelastuslain 48 §:ssä säädetyn

velvoitteen mukaisesti laatineet erityistä vaaraa aiheuttavien kohteiden
ulkoisen pelastussuunnitelman yhteistyössä toiminnanharjoittajan kanssa,

– valvoa ja seurata ulkoiseen pelastussuunnitelmaan sisältyvän
harjoitussuunnitelman mukaisten suuronnettomuusharjoitusten
valmistelua, toteutusta ja tasoa sekä tarpeen mukaan osallistua
harjoituksiin.

• TUKES puolestaan vastaa vaarallisten kemikaalien laajamittaisen käsittelyn ja
varastoinnin valvonnasta.

6.6.2016 5



Rajapintoja säädöksissä

• Sisäministeriön asetus erityistä vaaraa aiheuttavien kohteiden
ulkoisesta pelastussuunnitelmasta (612/2015)

• Vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn
turvallisuudesta annettu laki (390/2005)

• Vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta
annettu valtioneuvoston asetus(65/2015)

• Pelastustoimen laitelaki(10/2007)

6.6.2016 6



Mahdollisia synergiahyötyjä

• Mikäli avi-uudistuksessa ja pelastustoimen
uudistushankkeessa päädyttäisiin siihen, että
nykyisenkaltaiset avien pelastustoimen valvontatehtävät
tulisivat valtakunnallisen AVIn tehtäväksi ja TUKESin
suuronnettomuusriskiä aiheuttavien kohteiden lupa- ja
valvontatehtäviä siirrettäisiin myös valtakunnallisen AVIn
tehtäväksi, saattaisi tästä syntyä mahdollisia valvonnallisia
synergiaetuja muun muassa monialaisen osaamisen,
tiedonhallinnan ja yhteistyön osalta.

• Edelleen ELY-keskusten ympäristövalvonnan tehtävien siirrolla
uuteen valtakunnalliseen aluehallintovirastoon lienee
saavutettavissa samansuuntaisia synergiahyötyjä.

6.6.2016 7



Mahdollisia synergiahyötyjä

• Mahdollisia osaamiskeskittymän synergiahyötyjä on myös
saavutettavissa aluehallintovirastojen häiriötilanteiden ja
poikkeusolojen varautumiseen ja sen koordinaatioon liittyvissä
tehtävissä.

• Kyseisten alueellisten varautumistehtävien järjestämistä
valmistelee aluehallintouudistuksessa erillinen sisäministeriön
kansliapäällikkö Nergin johdolla työskentelevä
valmisteluryhmä.

6.6.2016 8



Turvallisuus- ja kemikaaliviraston ja
pelastustoimen muiden tehtävien rajapinnat
• TUKES-AVI alatyöryhmän tehtäväksiannossa on myös

erillisrahoitettavien markkinavalvontatehtävien järjestäminen.

• SM/PEO:n näkökulmasta merkityksellisiä ovat TUKESille
pelastustoimen laitelaissa (10/2007) säädetyt pelastustoimen
laitteiden vaatimusten mukaisuuden, paloilmoitin- ja
sammutuslaitteistojen asennus-, huolto- ja tarkastustoiminnan
sekä käsisammutinliikkeiden toiminnan valvontatehtävät.

• Kyseisissä tehtävissä ei ole nähtävissä synergiaa
aluehallintovirastojen kanssa, vaan synergiaedut ja rajapinnat
ovat TUKESin muiden tehtävien kanssa.
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Turvallisuus- ja kemikaaliviraston ja
pelastustoimen muiden tehtävien rajapinnat
• Kemikaaliturvallisuuslaissa (390/2005) määritellyt kohteet (vaarallisen

kemikaalin vähäinen teollinen käsittely ja varastointi), jotka eivät
kuulu TUKESin lupien piiriin tekevät toimintailmoitukset
pelastuslaitoksille (alueen pelastusviranomaiselle), jotka valvovat lain
noudattamista.

• Kemikaaliturvallisuuslaissa on säädetty myös muita tehtäviä
pelastuslaitoksille (ja myös poliisille). Laissa on edelleen TUKESin
tehtäväksi säädetty pelastuslaitosten (ja poliisin) valvonnan ohjaus ja
yhtenäistäminen.

• Mikäli kemikaaliturvallisuuslain mukaiset tehtävät jaettaisiin niin, että
teollisuuskohteiden lupapuoli menisi TUKESilta aluehallintovirastoon
ja muut tehtävät jäisivät TUKESiin, olisi tällä merkitystä
pelastuslaitosten tehtävien kannalta ja muutos vaatisi järjestelyjä
sekä niihin liittyvää tarkempaa pohdintaa.
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Kiitos!
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TUKES-AVI TEHTÄVÄJAKO

Pekka Suomela 1.6.2016



Kaivosteollisuus tänään

q Tuotannossa yhteensä 45 kaivosta/ louhosta
• Useimmin keskustelussa 10 metallimalmikaivosta
• Teollisuusmineraalien tuotanto erittäin merkittävää
• Kuusi uutta kaivosta avattu kuluneen vuosikymmenen aikana

q Laajennuksia työn alla / suunnitteilla
• Kittilän kultakaivos

q Kaivosprojekteja suunnitteilla
• Keliber

v Iso investointi, capex 164 m€, litiumin sekä kysynnän että hinnan kasvu
kovalla tasolla

• Sotkamo Silver
v Ympäristöluvat kunnossa, tekniset tutkimukset tehty, hopean nykyhinnoilla

kaivos hyvin kannattava, rahoituksesta puuttuu 35 Me. Kaivos toisi 100
suoraa ja 400 epäsuoraa työpaikkaa sekä 20 Me verotulot 10 vuodessa.



Kaivosteollisuus tänään



Kaivosteollisuus tänään

q Fraser-instituutin tutkimus: Suomi
pysynyt monta vuotta houkuttelevimpien
kaivosmaiden joukossa, vaikka sijoitus
hieman laskikin vuonna 2015.

q Ongelmia:
• Viranomaisten keskinäisen

toiminnan kankeus
• Moniportainen lupakäsittely
• Verotus

q Tutkimuksessa mukana 109 maata tai
aluetta



Kaivosteollisuus tänään

q Kaivoksista alkava arvoketju kulkee
metallinjalostuksen kautta aina
kuluttajien käyttöön tuotettaviin
lopputuotteisiin. Metallinjalostuksen
osuus maamme viennistä on 12
prosenttia, ja ala työllistää suoraan
15 000 ihmistä.

q Metallinjalostuksen raaka-aineita,
kaivosteollisuuden tuotteita, tuodaan
Suomeen huomattavasti enemmän
kuin niitä viedään. Metallimalmien ja
–rikasteiden tuonti oli vuonna 2015
yhteensä arvoltaan 1,5 miljardia
euroa, kun vienti jäi 120 miljoonaan.



VIRANOMAISUUDISTUS



Kaivosteollisuutta koskevat toiminnot
TUKES:
q Malminetsinnän luvat ja valvonta
q Hyödyntämistä koskevat kaivoslupa
q Louhintakorvaukset
q Kaivosturvallisuutta koskevat lupatoiminnot
q Laitostekninen turvallisuus
q Kemikaaliturvallisuus
q Paineastiat
q Räjähdysaineet

VN:
q Kaivosalueen lunastuslupa

Maanmittauslaitos:
q Kaivostoimitus

Kuva: Yaran rikastushiekan käsittelylaitos
rakenteilla toukokuussa 2016.



Kaivosteollisuutta koskevat toiminnot

AVI:
q Ympäristö- ja vesitalouslupa

ELY:
q Valvonta
q LSL

MUUT:
q Maakunta- ja/tai kunnan detaljikaava
q STUK
q Museovirasto

Kuva: Jukka Brusila



Kannanotto:

q AVI-ELY kokonaisuudistus on hyvä ja
kannatettava.

q Kaivoslain mukaisissa asioissa on kyse
paitsi hallinnollisista päätöksistä myös
varallisuusoikeudellisista näkökulmista
(esiintymän arvo, panttaus- ja siirto-
mahdollisuus sekä louhintakorvaus).

q AVI-ELY -yhdistäminen on yksistään
erittäin suuri muutos, jonka aikana olisi
kaikin keinoin turvattava lupien sujuva
käsittely. Tätä taustaa vasten voisi olla
hyvä miettiä, siirrettäisiinkö Tukes vasta
muutaman vuoden kuluttua.

q Kemianteollisuus ry:n tavoin emme tue
Tukesin siirtoa tässä vaiheessa.

Kuva: Jukka Brusila



Kiitos!

Ennen kaikkea kaivos



Suomen luonnonsuojeluliitto – Finnish Association for Nature Conservation
Itälahdenkatu 22 b A, FI-00210 Helsinki, Finland  |  tel. +358 9 228 081

www.sll.fi  |  toimisto@sll.fi

31.5.2016

Luonnonsuojeluliiton kommentit TUKESin ja aluehallintovirastojen tehtävien päällekkäisyyttä ja
muita työnjaon kehittämistarpeita arvioivalle ryhmälle

Suomen luonnonsuojeluliitto sekä sen piirit ja yhdistykset osallistuvat aktiivisesti erilaisiin ympäristöllisiin
menettelyihin (yva, ennakko- ja jälkivalvonta). Näiden kokemusten perustella arvioimme tässä TUKESia sen
ympäristöllisten menettelyjen (kaivokset ja kemikaalit) kannalta.

Luonnonsuojeluliitto esitti jo uuden kaivoslain valmistelun aikana, että kaivosasiat olisi ollut järkevää
yhdistää silloisiin ympäristölupavirastoihin. Samanlaisia päällekkäisten toimintojen yhdistämisajatuksia
meille tuli ympäristönsuojelulain uudistuksen projektissa 3 esimerkiksi kemikaalisäiliöiden yhteydessä.

Tällaista ympäristömenettelyjen integraation edistämistä "yhden luukun malliin" ovat esittäneet myös mm.
- "Yhden luukun periaate ympäristöllisissä ennakkovalvonta- ja suunnittelumenettelyissä" -väliraportti.
- Ympäristönsuojelulain uudistamishankkeen 3. vaiheen Projektin 1 muistio "Ympäristömenettelyjen
sujuvoittaminen" (tässä työryhmässä olivat kaikkien asian kannalta keskeisten ministeriöiden ja
etujärjestöjen asiantuntijat).
- Aluehallintouudistuksen selvitysmiehenä toiminut ministeri Lauri Tarasti.
- Hallituksen linjaus maakunnille siirrettävistä tehtävistä 5.4.2016.
- Nämä esitykset olisi nyt järkevää toteuttaa ja yhdistää vähintään kaikki ympäristölliset menettelyt
aluehallintovirastoon.

Kaikkien valtion ympäristöllisten menettelyjen yhdistämisen edut ovat selvät:
- saadaan koko prosessi "yhteen luukkuun" ja "samaan taloon": luvat ja valvonnat tukitoimintoineen
(esimerkiksi yva, luonnonsuojeluosaaminen jne.). Näin varmistetaan ympäristöasioiden koko ketju
ennakkovalvonnasta jälkivalvontaan.
- kootaan kaikki ympäristöllinen osaaminen yhteen virastoon. Näin harvinaistenkin alojen erikoisosaamista
voidaan käyttää joustavasti koko maassa siellä missä sitä kulloinkin tarvitaan. Tämä olisi kustannustehokasta
resurssien käyttöä. Samalla päätöksenteon taso kohoaisi ja hallinnon toiminta tehostuisi. Tämä on tärkeää
myös valtakunnallisen yhdenmukaisen linjan luomiseksi, yritysten tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi ja
EU-vastuiden hoitamiseksi.
- asiakkaan (yritykset), osallisten (kansalaiset ja järjestöt) ja muiden hallinnonalojen (kunnat, maakunnat
yms.) näkökulmasta yksi virasto on ylivoimaisesti selvin malli.
- aluehallintoviraston VM-vetoinen ohjausjärjestelmä olisi selkeä ja puolueeton.
- yhdistämiseen liittyvät mahdollisuudet digitalisaatioon sekä muihin yhteisen hallinnon ja tukitoimien
synergiaetuihin sekä tätä kautta tuleviin tuottavuus- ja kustannushyötyihin.

Jotkut eturyhmät ovat esittäneet TUKESin ympäristöllisten menettelyjen säilyttämistä ja jopa isojen laitosten
ympäristölupien siirtoa sille. Tämä kuitenkin sekoittaisi ja pirstoisi nykyistä hallintoa entisestään. Siinä
menetettäisiin myös toimintojen yhdistämisen hyödyt (yva-lupa-valvonta -ketju, osaamisen keskittäminen,
hallinnon ja ohjausjärjestelmän selkeys ja puolueettomuus sekä synergiaedut).

Yhteenveto: On järkevää yhdistää vähintään TUKESin ympäristölliset menettelyt (kaivokset ja
kemikaaliasiat) aluehallintovirastoihin. Tämä loisi kaikkien kannalta tehokkaimman järjestelmän.

Lisätietoja: erityisasiantuntija Tapani Veistola, puhelin 0400 615 530, tapani.veistola@sll.fi (6.6. alkaen)

Jurmon lintuasemalla, 31. toukokuuta 2016

Tapani Veistola
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Lähettäjä: Blomfelt Fredrik
Lähetetty: 6. kesäkuuta 2016 10:23
Aihe: Metsäteollisuuden kanta TUKES/AVI-asiaan
Tärkeys: Suuri

Hei,

Metsäteollisuus ei ollut kuultavana TUKESin ja aluehallintovirastojen tehtävien päällekkäisyyttä ja muita
työnjaon kehittämistarpeita arvioivassa ryhmässä, mutta haluamme kuitenkin tuoda esiin kantamme. Pyy-
dämme ottamaan tämän huomioon asian valmistelussa.

Metsäteollisuus kannattaa ensisijaisesti vaihtoehtoa A, eli TUKESin ja AVIn yhdistämistä. Näemme, että
vaihtoehto A olisi askel kohti yhden luukun periaatetta ja tukisi hallitusohjelman sujuvoittamistavoitteita.

Toissijaisena vaihtoehtona kannatamme vaihtoehtoa B, eli TUKESin eräiden tehtävien siirtäminen AVIin.

Ystävällisin terveisin,

Fredrik Blomfelt, Metsäteollisuus ry

------------------------------------
Fredrik Blomfelt
Ympäristöpäällikkö
Metsäteollisuus ry
PL 336 (Snellmaninkatu 13)
00171 Helsinki
Puh. 09 132 6640, 040 705 7389
fredrik.blomfelt@forestindustries.fi
www.metsateollisuus.fi
Metsäteollisuus ry Facebookissa
Metsäteollisuus ry Twitterissä
Lastuja-blogi

Monipuolista kuvaasi metsäteollisuudesta ja pysy mukana keskustelussa. Tilaa Metsäteollisuus ry:n tiedotteet ja uutis-
kirje sähköpostiisi tästä.
Kierrätä tulostamasi paperit. Paperin kuidut ja puutuotteet voidaan käyttää uudelleen monta kertaa. Luonnollisesti.
---------------------------------------
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