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VM:n kirje 27.11.2015 (VM118:00/2015) 
 
SISÄMINISTERIÖN VASTAUS VALTIOVARAINMIMISTERIÖN PYYNTÖÖN MI-
NISTERIÖKOHTAISEN TAUSTASELVITYKSEN LAATIMISEKSI 

Hallitus päätti 7.11.2015 sote-uudistuksen jatkosta ja itsehallintoalueista, mihin perus-
tuen mm. sisäministeriötä on pyydetty arvioimaan tarkemmin siirrettävien tehtävien 
sisältöä ja toteuttamistapaa. Ministeriötä on pyydetty toimialaansa koskien 

- tarkistamaan VM:n kirjeen liitteenä olevat listaukset ely-keskuksia koskevista sää-
döksistä, täydentämään niitä lisäämällä listauksiin niistä mahdollisesti puuttuvat sää-
dökset sekä täyttämään muut pyydetyt tiedot taulukoihin; 

- tarkistamaan VM:n kirjeen liitteenä oleva listaus maakuntien liittoja koskevista sää-
döksistä sekä täydentämään sitä lisäämällä listaukseen siitä mahdollisesti puuttuvat 
säädökset 

- arvioimaan kuntien lakisääteisessä yhteistyössä hoidettavien tehtävien siirtomahdol-
lisuudet; 

- arvioimaan valtiolle jäävien tehtävien järjestämistapoja valtion koko tehtäväkentän ja 
yhteiskuntapolitiikan kokonaisuuden näkökulmasta. 

 

Sisäministeriö toteaa vastauksenaan seuraavaa: 

Ely-keskuksia koskevat säädökset 

Liitteessä 1 on täydennetty pyydetyt tiedot ely-keskuksia koskien. 

Rajavartiolaitoksen osalta sisäministeriö toteaa, että Rajavartiolaitoksen henkilötieto-
lain mukanaololle oheisessa listassa ei ole perusteita, sillä taustaselvityksen kysy-
mykset eivät ole relevantteja rajavartiolaitoksen henkilötietolain säännösten valossa 
ja näin ollen sisäministeriö esittää, että Rajavartiolaitoksen osallistuminen tulee vas-
taavasti rajata taustaselvityksen ulkopuolelle. 

Sisäministeriö haluaa tässä yhteydessä korostaa, että Maahanmuuttovirastosta vas-
taanottokeskusverkostoineen on tulossa merkittävä alueellinen toimija. Vastaanotto-
keskusten sijoittuminen hajalleen ympäri Suomea asettaa uusia haasteita toiminnan 
järjestämisessä mm. Maahanmuuttoviraston ja vastaanottokeskuksien välille sekä yh-
teistyöviranomaisten kanssa. 

ELY -keskusten varautumistehtävä ja sen alueellinen hoito tulee varmistaa valtion 
aluehallintoa uudistettaessa.  ELY -keskusten tehtävänä on kansainvälistä suojelua 
annetun lain 12 §:n nojalla vastaanoton järjestäminen laajamittaisen maahantulon yh-
teydessä. Laajamittaisen maahantulon varautumisen koordinaatio on tällä hetkellä 
vastuutettu laajennetuille ELY-alueille (7/15 ELY -keskuksesta). ELY -keskukset to-
teuttavat tehtäväänsä laajassa alueellisessa ja paikallisessa yhteistyössä viranomais-
ten ja kansalaisjärjestöjen kanssa. Tehtäväkokonaisuutta tulisi edelleen hoitaa valtion 
alueviranomaisten toimesta eri alueilla. 
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Maakuntien liittoja koskevat säädökset 

Maakuntien liitoilla ei ole sisäministeriön hallinnonalalle kuuluvia tehtäviä. 

 

Kuntien lakisääteisessä yhteistyössä hoidettavien tehtävien siirtomahdollisuudet 

Pelastustoimi 

Sisäministeriö on asettamassa hankkeen pelastustoimen uudistamiseksi. Hankkeen 
tarkoituksena on uudistaa pelastustoimi sosiaali- ja terveystoimen palvelurakenteen 
uudistamisen yhteydessä muodostettavien itsehallintoalueiden pohjalle samassa ai-
kataulussa ja samalla aluejaolla. Ministeri Orpo esitteli asian 17.9.2015 reformiminis-
terityöryhmälle. 

Tällä hetkellä pelastustoimi on kuntien lakisääteistä yhteistoimintaa, jota hoitaa 22 
alueellista pelastuslaitosta. Uusien pelastustoimen alueiden määrä ratkaistaan sote-
uudistuksen yhteydessä. 

Hallitusohjelman mukaan pelastustoiminnan ja varautumisen valtakunnallista johta-
mista, suunnittelua, ohjausta, valvontaa ja koordinaatiota vahvistetaan ja paranne-
taan. Nykyisessä hajanaisessa järjestelmässä on ollut vaikea päästä valtakunnallisiin, 
yhdenmukaisiin toimintamalleihin, yhteisiin tietojärjestelmiin ja yhdenmukaiseen pal-
velutarjontaan koko maassa. 

Pelastustoimen uudistuksella tavoitellaan tehokkaampaa ja taloudellisempaa järjes-
telmää, jossa nykyistä suuremmat alueet pystyvät varautumaan myös harvinaisiin 
suuronnettomuuksiin tai luonnonkatastrofeihin koko maassa. Uudistuksella varmiste-
taan pelastustoimen resurssien tehokas käyttö niin, että pelastustoimen toimintaval-
mius ei heikkene. 

Tehostamisen lisäksi uudistuksella halutaan varmistaa pelastustoimen ja sosiaali- ja 
terveystoimen yhteistyöhyödyt ensihoitopalveluissa. Pelastustoimen koko maan kat-
tava verkosto hoitaa kustannustehokkaasti ensihoito- ja ensivastetehtäviä. Pelastus-
toimi hoitaa kiireellisistä ensihoitopalveluista noin 70–80 prosenttia. Ensihoidon tuot-
taminen on hyvä esimerkki toimivasta viranomaisyhteistyöstä sekä yhteistyöstä kol-
mannen sektorin sopimuspalokuntien kanssa. 

Sisäinen turvallisuus yleisesti 

Keskeinen poliisin ennalta estävän toiminnan muoto on yhteistyö sellaisten toimijoi-
den kanssa, jotka voivat vaikuttaa rikollisuuden syntytekijöihin yksilöissä ja ryhmissä. 
Tällaisia toimijoita ovat kunnan viranomaiset ja esimerkiksi erilaisia palveluja tarjoavat 
järjestöt. Sosiaali- ja terveyspalveluiden tuleva uudistus luo mahdollisuuden poliisille 
solmia alueellisia kumppanuuksia ja vakiinnuttaa yhteistoimintamalleja näiden toimi-
joiden kanssa. 

Turvallisuuden tunteen säilyttäminen on tärkeää viranomaistoiminnan luottamuksen 
säilyttämiseksi ja sitä kautta myös esimerkiksi tehokkaan rikostorjunnan ylläpitämi-
seksi. Virtuaalisen toiminnan lisäksi turvallisuutta ja turvallisuuden tunnetta voi har-
vaan asutulla seudulla lisätä turvallisuussuunnittelulla. Paikallista turvallisuussuunnit-
telua toteutetaan Suomessa vaihtelevasti ja sen vaikuttavuus riippuu siitä, miten vah-
vasti kunnat ovat sitoutuneet siihen. Kunnissa laajasti käytössä olevassa sähköisessä 
turvallisuuskertomuksessa on turvallisuusosio, jonka valmistelussa poliisi toimii asian-
tuntijana. 

 

Valtiolle jäävien tehtävien järjestämistapojen arviointi 

Sisäministeriön toimialalla pelastustoimen tehtäviä hoidetaan sisäministeriössä, alue-
hallintovirastojen pelastustoimen ja varautumisen vastuualueella ja Pelastusopistos-
sa. 
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Sisäministeriön tehtävistä pelastustoimessa on säädetty pelastuslaissa (379/2011) 
mm. 23 §. 

 

Pelastusopiston tehtävistä pelastustoimessa on säädetty laissa Pelastusopistosta 
(607/2006). 

Aluehallintovirastojen tehtävistä pelastustoimessa ja varautumisessa on säädetty pe-
lastuslaissa (379/2011) mm. 23 §; valtioneuvoston asetuksessa pelastustoimesta 
(407/2011) 5 §; laissa aluehallintovirastoista (896/2009) 4 §; valtioneuvoston asetuk-
sessa aluehallintovirastoista (906/2009) 2 § ja 9 § sekä sisäministeriön asetuksessa 
eräistä vaaraa aiheuttavien kohteiden ulkoisesta pelastussuunnitelmasta (612/2015) 
6 § ja 7 §. 

 

Sisäministeriölle on säädetty ministeriöiden säännönmukaisten jokaiselle ministeriölle 
hallinnonalallaan kuuluvien tehtävien (lainsäädännön valmistelu, valtion tulo- ja me-
noarvioon liittyvät tehtävät ja eräät kansainväliset asiat) lisäksi pelastuslaissa erityis-
tehtäviä pelastustoimen toimialalla, jotka ovat tyypillisesti luonteeltaan "keskusvirasto-
tehtäviä". Viimeksi mainitut tehtäviä hoidetaan yleisesti muilla hallinnonaloilla (esim. 
poliisilla Poliisihallituksessa) ja muissa eurooppalaisissa valtiossa hallinnonalojen 
keskusvirastoissa (hallinnonalan ohjaus, valvonta ja kehittäminen).  

Pelastuslain (23 §) mukaan sisäministeriö johtaa, ohjaa ja valvoo pelastustointa ja 
sen palvelujen saatavuutta ja tasoa, huolehtii pelastustoimen valtakunnallisista val-
misteluista ja järjestelyistä, yhteen sovittaa eri ministeriöiden ja toimialojen toimintaa 
pelastustoimessa ja sen kehittämisessä sekä huolehtii eräistä muista pelastuslaissa 
sisäministeriölle säädetyistä tehtävistä. Valtion pelastusviranomaisia ovat sisäministe-
riön pelastusylijohtaja ja hänen määräämänsä sisäministeriön ja aluehallintovirastojen 
virkamiehet (26 §). Pelastuslaissa on säädetty sisäministeriön pelastusviranomaisen 
operatiivisesta roolista poikkeuksellisen suurissa tai laajakantoisissa onnettomuuksis-
sa (34 §). 

Aluehallintovirastojen pelastustoimen ja varautumisen vastuualueen tehtävät ovat 
pääpiirteissään seuraavat: 

Pelastuslaki 

 Pelastustoimen valvonta (laillisuusvalvonta) 

 Pelastustoimen palveluiden saatavuuden ja tason valvonta (pelastuslaitosten pal-
velukyvyn valvonta); pelastuslaitosten palvelutaso perustuu alueen riskeihin, ris-
kianalyysiin ja kuntien yhteiseen (alueen pelastustoimi) omaan palvelutasopää-
tökseen. 

 väestönsuojien rakentamiseen liittyvien vapautusten myöntäminen 

 suuronnettomuuden vaaraa aiheuttavien laitosten valvontaan liittyvät tehtävät 

 metsäpalotähystysten järjestäminen 

 

Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta 

 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 
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Laki aluehallintovirastoista 

 varautumisen yhteensovittaminen alueella ja siihen liittyvän yhteistoiminnan jär-
jestäminen 

 valmiussuunnittelun yhteensovittaminen 

 alueellisten maanpuolustuskurssien järjestäminen 

 kuntien valmiussuunnittelun tukeminen 

 valmiusharjoitusten järjestäminen 

 alue- ja paikallistason turvallisuussuunnittelun edistäminen 

 

Pelastusopisto on sisäministeriön alainen valtion ylläpitämä oppilaitos. Pelastusopis-
ton tehtävänä on antaa pelastustoimen ja hätäkeskustoiminnan ammatillista perus-
koulutusta, pelastustoimen päällystön ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa koulu-
tusta, normaaliolojen häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin varautumiseen valmentavaa 
koulutusta sekä huolehtia osaltaan pelastustoimen tutkimus- ja kehittämistoiminnasta, 
tutkimistoiminnan koordinoinnista sekä tarvittaessa muistakin opiston toimialaan so-
veltuvista tehtävistä. Pelastusopiston tehtävänä on lisäksi hoitaa siviilihenkilöstön 
osallistumisesta kriisinhallintaan annetun lain (1287/2004) 4 §:n 1 momentissa mainit-
tuja kriisinhallintaan ulkomaille lähetettävän henkilöstön rekrytointivalmiuksia, materi-
aalisia ja logistisia valmiuksia sekä antaa mainitun lain mukaista siviilihenkilöstön krii-
sinhallintakoulutusta. Pelastusopisto toimii siviilikriisinhallintahenkilöstön valtiotyönan-
tajan edustajana. Lisäksi Pelastusopiston tehtävänä on huolehtia kotimaan valmiuksi-
en tutkimus- ja kehittämistoiminnasta.  

 

Sisäministeriön näkemys tarpeellisista kehittämistoimista 

Nykyisin kuntien lakisääteisessä yhteistyössä hoitamat pelastustoimen tehtävät siirre-
tään päätetyn mukaisesti itsehallintoalueiden vastuulle vuoden 2019 alusta lukien. 
Pelastustoimen organisoiminen (aluejako) itsehallintoalueilla tulee toteuttaa vastaa-
valla tavalla kuin sosiaali- ja terveystoimen ensihoitopalvelut pelastustoimen ja terve-
ystoimen yhteistyön mahdollistamiseksi ja synergiaetujen turvaamiseksi hallinnonalo-
jen kesken ensihoito- ja ensivastetoiminnassa. 

Pelastusosaston näkemyksen mukaan aluehallintovirastojen toiminnan uudelleen jär-
jestelyissä aluehallintovirastojen pelastustoimen ja varautumisen vastuualueiden teh-
täviä ei ole tarkoituksenmukaista tai perusteltua siirtää miltään osin kunnille. 

Aluehallintovirastojen pelastustoimen ja varautumisen vastuualueiden tehtävistä eräi-
tä tulisi erillisen jatkoselvityksen perusteella harkita siirrettäväksi perustettaville itse-
hallintoalueiden pelastuslaitoksille. Tällaisia tehtäviä voisivat olla esimerkiksi aluehal-
lintovirastojen nykyiset tehtävät metsäpalotähystysten järjestämisessä sekä mahdolli-
sesti myös osaltaan eräissä viranomaisten varautumiseen liittyvissä tehtävissä, val-
miusharjoitusten järjestämisessä sekä paikallishallinnon turvallisuussuunnittelun edis-
tämisessä. 

 

Aluehallintovirastojen pelastustoimen ja varautumisen vastuualueen tehtävien hoita-
minen voidaan pelastusosaston näkemyksen mukaan toteuttaa uudessa itsehallinto-
alueiden järjestelmässä kahden vaihtoehtoisen mallin mukaisesti seuraavasti: 

a) Aluehallintovirastojen pelastustoimen ja varautumisen vastuualueiden (mahdolli-
sesti jonkin verran uudelleen määritellyt) tehtävät annetaan lainsäädännössä yhden 
aluehallintoviraston hoidettavaksi valtakunnallisella toimivallalla. Tehtäväkokonaisuut-
ta voitaisiin tarvittavin osin hoitaa hajasijoitetusti. Tehtäväalueen keskeisin tehtävä 
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olisi edelleenkin pelastustoimen valvonta (itsehallintoalueiden pelastustoimen lailli-
suusvalvonta) sekä pelastustoimen palvelutason valvonta (itsehallintoalueiden pelas-
tustoimen riskiperusteisen ja itsehallintoalueen valtuuston palvelutasopäätökseen pe-
rustuvan palvelutason valvonta). Tehtäväalueelle kuuluisi edelleenkin lisäksi muun 
muassa varautumiseen ja sen ohjaamiseen liittyviä alueellisia tehtäviä sekä alueellis-
ten maanpuolustuskurssien järjestäminen yhteistyössä sotilasviranomaisten kanssa. 
Valmistelun yhteydessä tulee selvittää ja arvioida aluehallintoviraston mahdolliset teh-
tävät pelastustoimen ohjaamisessa ja kehittämisessä. 

b) Vaihtoehtoisesti a-mallille aluehallintovirastojen pelastustoimen ja varautumisen 
vastuualueiden tehtävät voitaisiin siirtää valtakunnallisen toimivallan omaavalle val-
vonta-. ohjaus- ja kehittämisvirastolle, joka voisi toimia useamman eri hallinnonalan 
vastaavia tehtäviä hoitavana "emovirastona". Tarpeellisin osin uuden perustettavan 
viraston tulisi voida toimia hajasijoitetusti eräiden tehtäväkokonaisuuksien tarkoituk-
senmukaisen hoitamisen turvaamiseksi. Uudelle virastolle voisi harkita siirrettäväksi 
myös nykyisin sisäministeriön pelastusosaston hoitamia valtakunnalliselle pelastusvi-
ranomaisille kuuluvia pelastuslaitosten ohjaus-, valvonta- ja kehittämistehtäviä sekä 
operatiivisia valtakunnallisen pelastusviranomaisen tehtäviä. Sisäministeriön pelas-
tusosastolle jäisivät tässä mallissa perinteiset ministeriölle valtioneuvostoa koskevas-
sa lainsäädännössä määritellyt lainsäädäntö-, talous- ja kansainväliset asiat sekä pe-
lastustoimen strateginen suunnittelu ja "Pelastusviraston" tulosohjaus. Sisäministeri-
ölle tulisi turvata selkeästi mahdollisuus oman toimialan tulos- ja toiminnanohjauk-
seen. Tämän mukaisesti olisi perusteltua toteuttaa "Pelastusvirasto" omana kokonai-
suutena "emoviraston" yhteydessä. Mallin-b toteuttamista olisi perusteltua harkita 
myöhemmässä vaiheessa itsehallintoalueuudistuksesta ja aluehallintovirastojen uu-
delleenjärjestelyistä saatujen kokemusten perusteella. 

 

 

Kansliapäällikkö Päivi Nerg 

 

Osastopäällikkö Jukka Aalto 

 

Automaattisesti päivittyvä allekirjoitusfraasi. Älä poista tätä kenttää, jos allekirjoitat 
asiakirjan sähköisesti. 

 

 

Liitteet Liitteet 1 ja 2 

Jakelu Valtiovarainministeriö 

Tiedoksi Sisäministeri Orpo 
Kansliapäällikkö Nerg 
Erityisavustajat Kortelainen ja Valkonen 
Ministeriön osastot 
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ELY-KESKUSTEN SÄÄDÖSKARTOITUS 

 

 

 Missä säädök-

sen pykälissä 

ELY-keskus 

mainitaan ja 

mikä on ELY-

keskuksen ky-

seisen säännök-

sen mukainen 

tehtävä (esim. 

lupa- tai val-

vontatehtävä, 

lausunnon an-

taja)? 

Jos ELY-

keskuksten toi-

mialueita tehtä-

vän hoitamisessa 

on laajennettu 

niin mitkä ELY-

keskukset hoita-

vat tehtävää ja 

millaisella toimi-

aluejaolla? 

Edellyttääkö 

tehtävän hoita-

minen alueellista 

läsnäoloa? 

Kuinka merkit-

tävästi päätök-

sissä saa ottaa 

huomioon alueel-

liset näkökoh-

dat? 

Käytetäänkö 

tehtävässä pää-

sääntöisesti oi-

keusharkintaa, 

vai sisältyykö 

päätöksentekoon 

myös tarkoituk-

senmukaisuus-

harkintaa? 

Tulisiko tehtävä 

siirtää kunnan 

tai itsehallinto-

alueen hoidetta-

vaksi vai säilyt-

tää valtion teh-

tävänä? 

UM:n toimialan säädökset       

Laki Suomen talousvyöhyk-

keestä (1058/2004) 

     Valitse kohde. 

       

OM:n toimialan säädökset       

Perintökaari (40/1965)      Valitse kohde. 

Laki kiinteän omaisuuden ja 

erityisten oikeuksien lunas-

tuksesta (603/1977) 

     Valitse kohde. 

Saamen kielilaki (1086/2003)      Valitse kohde. 

Laki kaupanvahvistajista 

(573/2009) 

     Valitse kohde. 

Vesilaki (587/2011)      Valitse kohde. 

Valmiuslaki (1552/2011)      Valitse kohde. 
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SM:n toimialan säädökset       

Laki Suomen lipusta 

(380/1978) 

5 § 

Pykälässä sääde-

tään ELY-

keskuksen oi-

keudesta käyttää 

suorakaiteista 

valtiolippua 

 

 

9 §  

Tarkempia 

säännöksiä tä-

män lain täytän-

töönpanosta ja 

soveltamisesta 

sekä liputukses-

ta Suomen lipul-

la annetaan ase-

tuksella. 

 

- - - - Säilytetään valti-

on tehtävänä 

Asetus liputuksesta Suomen 

lipulla 383/1978 

3.2 § 

Ministeriöt sekä 

aluehallintovi-

rastot ja elinkei-

no-, liikenne- ja 

ympäristökes-

kukset saavat 

tarvittaessa mää-

- Ei edellytä Liputusmääräyk-

siä tehtäessä voi-

daan huomioida 

alueelliset tarpeet 

(tapahtumat, tilai-

suudet yms.) 

Päätöksentekoon 

sisältyy myös  

tarkoituk-

senmukaisuus-

harkintaa. 

Säilytetään valti-

on tehtävänä 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1978/19780380#a380-1978
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rätä alaistensa 

virastojen ja 

laitosten liput-

tamisesta muul-

loin kuin viralli-

sina liputuspäi-

vinä.  

 

Laki ulkomaalaisrekisteristä 

(1270/1997) 

3 § rekisterin 

pitäjä, ulkomaa-

laisrekisteriä 

pitää ja käyttää 

myös elinkeino-, 

liikenne- ja ym-

päristökeskus. 

 Ei Ei  Oikeusharkintaa Säilytetään valti-

on tehtävänä 

Ulkomaalaislaki (301/2004) a) 3 § määritel-

mät, elinkeino-, 

liikenne- ja ym-

päristökeskus 

tekee asiassa 

osapäätöksen 

ennen Maahan-

muuttoviraston 

tai poliisilaitok-

sen päätöstä,  

 

b) 71 § yhteistyö 

työmarkkinajär-

jestöjen kanssa,  

 

c) 76 § elinkei-

 Ei a) Ei, 

b) Kyllä 

a) Oikeusharkin-

taa: elinkeinon-

harjoittajan oles-

keluluvan myön-

täminen perustuu 

harkintaan, jossa 

tulee varmistaa, 

että elinkeinotoi-

minnalla on kan-

nattavan toimin-

nan edellytykset. 

b) Ulkomaalaisen 

toimeentulon on 

oltava turvattu 

ansiotyöllä, elin-

Säilytetään valti-

on tehtävänä 
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no-, liikenne- ja 

ympäristökes-

kuksen osapää-

tös elinkeinon-

harjoittajan 

oleskelulupaha-

kemukseen,  

 

d) 84 § toimival-

ta myöntää elin-

keinonharjoitta-

jan oleskelulupa 

keinotoiminnalla 

tai muulla tavalla 

oleskeluluvan 

voimassaolon 

ajan 

c) Työmarkkina-

osapuolet osallis-

tuvat työntekijän 

oleskelulupien 

myöntämiskäy-

täntöjen seuran-

taan ja arviointiin 

sekä ulkomaisen 

työvoiman käytön 

yleisiä edellytyk-

siä koskevien 

valtakunnallisten 

ja alueellisten 

linjausten laadin-

taan. Tässä pykä-

lässä tarkoitetut 

valtakunnalliset 

linjaukset anne-

taan valtioneuvos-

ton päätöksellä ja 

alueelliset linja-

ukset asianomai-

sen elinkeino-, 

liikenne- ja ympä-

ristökeskuksen 
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päätöksellä,  

d) Ulkomaalaisen 

toimeentulon on 

oltava turvattu 

ansiotyöllä, elin-

keinotoiminnalla 

tai muulla tavalla 

oleskeluluvan 

voimassaolon 

ajan 

 

Laki henkilötietojen käsitte-

lystä rajavartiolaitoksessa 

(579/2005) 

     Valitse kohde. 

Laki hätäkeskustoiminnasta 

(692/2010) 

19 §: Hätäkes-

kuslaitoksen 

tiedonsaantioi-

keus ELY:n 

liikennelupajär-

jestelmistä 

    Valitse kohde. 

Laki kotoutumisen edistämi-

sestä (1386/2010) 

     Valitse kohde. 

Pelastuslaki (379/2011) 91 §: Tietojen 

luovuttamisoi-

keus ELY:lle 

pelastustoimen 

toimenpidere-

kisteristä öljyn-

torjuntatehtäviä 

    Valitse kohde. 
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varten 

Laki kansainvälistä suojelua 

hakevan vastaanotosta 

(746/2011) 

a) 12 § vastaan-

otto laajamittai-

sen maahantulon 

yhteydessä,  

 

b) 52 § tietojen 

luovuttaminen 

rekisteristä,  

 

c) 53 § tiedon-

saantioikeus 

rekisteristä 

 Kyllä a) Alueelliset 

näkökohdat huo-

mioidaan, 

 

b) ei, 

 

c) ei 

a) Sisäministeriö 

voi määrätä elin-

keino-, liikenne- 

ja ympäristökes-

kuksen sopimaan 

varautumissuun-

nitelman laatimi-

sesta kunnan 

kanssa vastaan-

oton järjestämi-

seksi laajamittai-

sen maahantulon 

yhteydessä,  

 

b) Sen lisäksi, 

mitä muualla lais-

sa säädetään, vas-

taanoton asiakas-

rekisteristä ja 

edustajarekisteris-

tä saa salassapito-

säännösten estä-

mättä luovuttaa 

Maahanmuuttovi-

rastolle, poliisille, 

rajatarkastusvi-

ranomaiselle sekä 

elinkeino-, liiken-

ne- ja ympäristö-

keskukselle tieto-

Säilytetään valti-

on tehtävänä 
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ja, jotka ovat niil-

le välttämättömiä 

kansainvälistä 

suojelua hakevi-

en, tilapäistä suo-

jelua saavien ja 

ihmiskaupanuhri-

en auttamiseen 

liittyvien tehtävi-

en hoitamisessa,  

 

c) Tämän lain 47 

§:ssä mainitulla 

rekisterinpitäjällä 

on oikeus salas-

sapitosäännösten 

estämättä saada 

Maahanmuuttovi-

rastolta, poliisilta, 

rajatarkastusvi-

ranomaiselta sekä 

elinkeino-, liiken-

ne- ja ympäristö-

keskukselta vas-

taanoton asiakas-

rekisteriä varten 

sille laissa säädet-

tyjen tehtävien 

suorittamiseksi 

välttämättömät 

tiedot. 
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VM:n toimialan säädökset       

Varainsiirtoverolaki 

(931/1996) 

     Valitse kohde. 

Laki Kainuun hallintokokei-

lusta (343/2003) 
Voimassaoloaika päättyy 2016 lopussa, eikä 
sovelleta tällä hetkellä. 

     Valitse kohde. 

Laki eräiden juomapakkaus-

ten valmisteverosta 

(1037/2004) 

     Valitse kohde. 

Laki maataloudessa käytetty-

jen eräiden energiatuotteiden 

valmisteveron palautuksesta 

(603/2006) 

     Valitse kohde. 

Laki aluehallintovirastoista 

(896/2009) 

     Valitse kohde. 

Laki valtion aluehallinnon 

uudistamista koskevan lain-

säädännön voimaanpanosta 

(903/2009) 

     Valitse kohde. 

       

OKM:n toimialan säädök-

set 

      

Muinaismuistolaki 

(295/1963) 

     Valitse kohde. 

Kirkkolaki (1054/1993)      Valitse kohde. 

Laki opetus- ja kulttuuritoi-

men rahoituksesta 

(1705/2009) 

     Valitse kohde. 

       

MMM:n toimialan säädök-       
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set 

Laki pakkohuutokaupalla 

myytävien kiinteistöjen lu-

nastamisesta valtiolle 

(23/1938) 

     Valitse kohde. 

Laki maatilatalouden kehit-

tämisrahastosta (657/1966) 

     Valitse kohde. 

Luopumiseläkelaki (16/1974)      Valitse kohde. 

Laki kiinteistöjen kauppahin-

tarekisteristä (552/1980) 

     Valitse kohde. 

Kalastuslaki (286/1982)      Valitse kohde. 

Poronhoitolaki (848/1990)      Valitse kohde. 

Laki Neuvostoliiton kanssa 

Saimaan ja Vuoksen juoksu-

tussäännöstä tehdyn sopi-

muksen eräiden määräysten 

hyväksymisestä sekä sopi-

muksen soveltamisesta 

(1331/1991) 

     Valitse kohde. 

Taimiaineistolaki 

(1205/1994) 

     Valitse kohde. 

Laki maatalousyrittäjien luo-

pumistuesta (1293/1994) 

     Valitse kohde. 

Kolttalaki (253/1995)      Valitse kohde. 

Laki Euroopan yhteisön mai-

don ja maitotuotteiden kiin-

tiöjärjestelmän täytäntöön-

panosta (355/1995) 

     Valitse kohde. 

Kiinteistönmuodostamislaki 

(554/1995) 

     Valitse kohde. 

Metsälaki (1093/1996)      Valitse kohde. 
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Laki peruskuivatustoiminnan 

tukemisesta (947/1997) 

     Valitse kohde. 

Maaseutuelinkeinojen rahoi-

tuslaki (329/1999) 

     Valitse kohde. 

Porotalouden ja luontaiselin-

keinojen rahoituslaki 

(45/2000) 

     Valitse kohde. 

Siemenkauppalaki 

(728/2000) 

     Valitse kohde. 

Laki satovahinkojen korvaa-

misesta (1214/2000) 

     Valitse kohde. 

Vesihuoltolaki (119/2001)      Valitse kohde. 

Laki maa- ja puutarhatalou-

den kansallisista tuista 

(1559/2001)  

     Valitse kohde. 

Laki hukkakauran torjunnasta 

(185/2002) 

     Valitse kohde. 

Laki kiinteistötietojärjestel-

mästä ja siitä tuotettavasta 

tietopalvelusta (453/2002) 

     Valitse kohde. 

Laki kasvinterveyden suoje-

lemisesta (702/2003) 

     Valitse kohde. 

Laki vesihuollon tukemisesta 

(686/2004) 

     Valitse kohde. 

Elintarvikelaki (23/2006)      Valitse kohde. 

Lannoitevalmistelaki 

(539/2006) 

     Valitse kohde. 

Laki maatalouden harjoitta-

misesta luopumisen tukemi-

sesta (612/2006) 

     Valitse kohde. 

Laki eräiden maa- ja metsäta-      Valitse kohde. 
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lousministeriön hallinnonalan 

lainojen ja saamisten siirtä-

misestä Valtiokonttorin hoi-

dettavaksi (78/2007) 

Laki maatalouden rakenne-

tuista (1476/2007) 

     Valitse kohde. 

Rehulaki (86/2008)      Valitse kohde. 

Laki maaseutuelinkeinohal-

linnon tietojärjestelmästä 

(284/2008) 

     Valitse kohde. 

Riistavahinkolaki (105/2009)      Valitse kohde. 

Patoturvallisuuslaki 

(494/2009) 

     Valitse kohde. 

Laki kaupanvahvistajista 

(573/2009) 

     Valitse kohde. 

Laki maaseutuhallinnon jär-

jestämisestä kunnissa 

(210/2010) 

     Valitse kohde. 

Laki eläintunnistusjärjestel-

mästä (238/2010) 

     Valitse kohde. 

Laki merellä toimivien kalas-

tus- ja vesiviljelyalusten re-

kisteröinnistä (690/2010) 

     Valitse kohde. 

Laki Suomen metsäkeskuk-

sesta (418/2011) 

     Valitse kohde. 

Riistahallintolaki (158/2011)      Valitse kohde. 

Laki porotaloutta kohdannei-

den vahinkojen korvaamises-

ta (987/2011) 

     Valitse kohde. 

Laki kasvinsuojeluaineista 

(1563/2011) 

     Valitse kohde. 
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Laki tieteellisiin tai opetus-

tarkoituksiin käytettävien 

eläinten suojelusta 

(497/2013) 

     Valitse kohde. 

Laki kaupallisen kalastuksen 

vakuutustuesta (998/2012) 

     Valitse kohde. 

Laki maataloustuotteiden 

markkinajärjestelystä 

(999/2012) 

     Valitse kohde. 

Laki maatalouden tukien 

toimeenpanosta (192/2013) 

     Valitse kohde. 

Laki Euroopan unionin suo-

rista tuista maataloudelle 

(193/2013) 

     Valitse kohde. 

Laki tieteellisiin tai opetus-

tarkoituksiin käytettävien 

eläinten suojelusta 

(497/2013) 

     Valitse kohde. 

Laki maaseudun kehittämis-

ohjelmien hallinnoinnista 

(27/2014) 

     Valitse kohde. 

Laki maaseudun kehittämisen 

tukemisesta (28/2014) 

     Valitse kohde. 

Laki Euroopan meri- ja kala-

talousrahastoa koskevan eu-

rooppalaisen asetuksen kan-

sallisesta täytäntöönpanosta 

(1093/2014) 

     Valitse kohde. 

Laki yhteisen kalastuspolitii-

kan seuraamusjärjestelmästä 

ja valvonnasta (1188/2014) 

     Valitse kohde. 
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Laki eräistä ohjelmaperustei-

sista viljelijäkorvauksista 

(1360/2014) 

     Valitse kohde. 

Kestävän metsätalouden 

määräaikainen rahoituslaki 

(34/2015) 

     Valitse kohde. 

       

LVM:n toimialan säädökset       

Laki yksityisistä teistä 

(358/1962) 

     Valitse kohde. 

Tieliikennelaki (267/1981)      Valitse kohde. 

Laki vaarallisten aineiden 

kuljetuksesta (719/1994) 

     Valitse kohde. 

Maastoliikennelaki 

(1710/1995) 

     Valitse kohde. 

Vesiliikennelaki (463/1996)      Valitse kohde. 

Laki ajoneuvoliikennerekis-

teristä (541/2003) 

     Valitse kohde. 

Maantielaki (503/2005)      Valitse kohde. 

Laki kaupallisista tavarankul-

jetuksista tiellä (693/2006) 

     Valitse kohde. 

Ratalaki (110/2007)      Valitse kohde. 

Taksiliikennelaki (217/2007)      Valitse kohde. 

Laki ajoneuvojen siirtämises-

tä (828/2008) 

     Valitse kohde. 

Laki Liikennevirastosta 

(862/2009) 

     Valitse kohde. 

Joukkoliikennelaki 

(869/2009) 

     Valitse kohde. 

Merenkulun ympäristönsuo-

jelulaki (1672/2009) 

     Valitse kohde. 
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Laki kansainvälistä taksilii-

kennettä tiellä koskevan 

Ruotsin kanssa tehdyn sopi-

muksen lainsäädännön alaan 

kuuluvien määräysten voi-

maansaattamisesta ja sopi-

muksen soveltamisesta 

(559/2012) 

     Valitse kohde. 

Ilmailulaki (864/2014)      Valitse kohde. 

       

TEM:n toimialan säädökset       

Kaupparekisterilaki 

(129/1979) 

     Valitse kohde. 

Laki valtion erityisrahoitus-

yhtiöstä (443/1998) 

     Valitse kohde. 

Palkkaturvalaki (866/1998)      Valitse kohde. 

Merimiesten palkkaturvalaki 

(1108/2000) 

     Valitse kohde. 

Laki kuntouttavasta työtoi-

minnasta (189/2001) 

     Valitse kohde. 

Yritys- ja yhteisötietolaki 

(244/2001) 

     Valitse kohde. 

Työttömyysturvalaki 

(1290/2002) 

     Valitse kohde. 

Laki yrityspalvelujen asia-

kastietojärjestelmästä 

(240/2007) 

     Valitse kohde. 

Laki polttoturpeen turvava-

rastoista (321/2007) 

     Valitse kohde. 

Laki yhteistoiminnasta yri-

tyksissä (334/2007) 

     Valitse kohde. 
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Siviilipalveluslaki 

(1446/2007) 

     Valitse kohde. 

Laki elinkeino-, liikenne- ja 

ympäristökeskuksista 

(897/2009) 

     Valitse kohde. 

Kaivoslaki (621/2011)      Valitse kohde. 

Laki julkisesta työvoima- ja 

yrityspalvelusta (916/2012) 

     Valitse kohde. 

Laki valtion varoista korvat-

tavista merimiesten matka-

kustannuksista (1068/2013) 

     Valitse kohde. 

Laki yhteistoiminnasta valti-

on virastoissa ja laitoksissa 

(1233/2013) 

     Valitse kohde. 

Laki alueiden kehittämisestä 

ja rakennerahastotoiminnan 

hallinnoinnista (7/2014) 

     Valitse kohde. 

Laki alueiden kehittämisen ja 

rakennerahastohankkeiden 

rahoittamisesta (8/2014) 

     Valitse kohde. 

Laki valtionavustuksesta yri-

tystoiminnan kehittämiseksi 

(9/2014) 

     Valitse kohde. 

Laki ulkorajan ylittävästä 

yhteistyöstä (657/2015) 

     Valitse kohde. 

       

STM:n toimialan säädökset       

Terveydensuojelulaki 

(763/1994) 

     Valitse kohde. 

Laki kuntouttavasta työtoi-

minnasta (189/2001) 

     Valitse kohde. 
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Työttömyysturvalaki 

(1290/2002) 

     Valitse kohde. 

Kemikaalilaki (599/2013)      Valitse kohde. 

       

YM:n toimialan säädökset       

Ulkoilulaki (606/1973)      Valitse kohde. 

Laki kadun ja eräiden yleis-

ten alueiden kunnossa- ja 

puhtaanapidosta (669/1978) 

     Valitse kohde. 

Laki saariston kehityksen 

edistämisestä (494/1981) 

     Valitse kohde. 

Maa-aineslaki (555/1981)      Valitse kohde. 

Laki kuntien ympäristönsuo-

jelun hallinnosta (64/1986) 

     Valitse kohde. 

Jätelaki (1072/1993)       

Laki ympäristövaikutusten 

arviointimenettelystä 

(468/1994) 

     Valitse kohde. 

Laki vesienhoidon ja meren-

hoidon järjestämisestä 

(1299/2004) 

     Valitse kohde. 

Maastoliikennelaki 

(1710/1995) 

     Valitse kohde. 

Luonnonsuojelulaki 

(1096/1996) 

     Valitse kohde. 

Laki Etelämantereen ympä-

ristönsuojelusta (28/1998) 

     Valitse kohde. 

Laki ympäristövahinkova-

kuutuksesta (81/1998) 

     Valitse kohde. 

Maankäyttö- ja rakennuslaki 

(132/1999) 

     Valitse kohde. 
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Laki vesihuollon tukemisesta 

(686/2004) 

     Valitse kohde. 

Laki vesienhoidon ja meren-

hoidon järjestämisestä 

(1299/2004) 

     Valitse kohde. 

Laki öljysuojarahastosta 

(1406/2004) 

     Valitse kohde. 

Laki eräiden ympäristölle 

aiheutuneiden vahinkojen 

korjaamisesta (383/2009) 

     Valitse kohde. 

Laki Suomen ympäristökes-

kuksesta (1069/2009) 

     Valitse kohde. 

Merenkulun ympäristönsuo-

jelulaki (1672/2009) 

     Valitse kohde. 

Öljyvahinkojen torjuntalaki 

(1673/2009) 

     Valitse kohde. 

Laki rakennusperinnön suoje-

lemisesta (498/2010) 

     Valitse kohde. 

Laki tulvariskien hallinnasta 

(620/2010) 

     Valitse kohde. 

Laki vapaaehtoisesta osallis-

tumisesta ympäristöasioiden 

hallinta- ja auditointijärjes-

telmään (121/2011) 

     Valitse kohde. 

Jätelaki (646/2011)      Valitse kohde. 

Laki kasvinsuojeluaineista 

(1563/2011) 

     Valitse kohde. 

Laki hiilidioksidin talteenot-

tamisesta ja varastoinnista 

(416/2012) 

     Valitse kohde. 

Ympäristönsuojelulaki      Valitse kohde. 
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(527/2014) 

 

 

 



Selvitys ELY-keskusten säädöksiin kytkeytyvistä resursseista/SM:n maahanmuuton säädökset

luonnos, 25.11.2015

Toiminnan 

henkilötyövuodet

Toiminnan 

henkilöstömenot

(1000€, ELY-

toimintamenomomentti

)

Toiminnan 

henkilöstömenot 

(1000€, muut momentit)

Muut tehtävään liittyvät 

momentit (mom. 

numero, TAE2016)

Muut tehtävään liittyvät 

määrärahat (1000€, 

TAE2016)

UM:n toimialan säädökset

Laki Suomen talousvyöhykkeestä (1058/2004)

OM:n toimialan säädökset

Perintökaari (40/1965)

Laki kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta (603/1977)

Saamen kielilaki (1086/2003)

Laki kaupanvahvistajista (573/2009)

Vesilaki (587/2011)

Valmiuslaki (1552/2011)

SM:n toimialan säädökset

Laki Suomen lipusta (380/1978) 0,0

Laki ulkomaalaisrekisteristä (1270/1997) 0,0

Ulkomaalaislaki (301/2004) 4,0 209 €

Laki henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa (579/2005) 0,0

Laki hätäkeskustoiminnasta (692/2010) 0,0

Pelastuslaki (379/2011) 0,0

Laki kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta (746/2011) 1,4 84 €

VM:n toimialan säädökset

Varainsiirtoverolaki (931/1996)

Laki Kainuun hallintokokeilusta (343/2003)

Laki eräiden juomapakkausten valmisteverosta (1037/2004)

Laki maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron 

palautuksesta (603/2006)

Laki aluehallintovirastoista (896/2009)

Laki valtion aluehallinnon uudistamista koskevan lainsäädännön 

voimaanpanosta (903/2009)

OKM:n toimialan säädökset

Muinaismuistolaki (295/1963)

Kirkkolaki (1054/1993)

Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (1705/2009)

MMM:n toimialan säädökset

Laki pakkohuutokaupalla myytävien kiinteistöjen lunastamisesta valtiolle 

(23/1938)

Laki maatilatalouden kehittämisrahastosta (657/1966)

Luopumiseläkelaki (16/1974)

Laki kiinteistöjen kauppahintarekisteristä (552/1980)



Kalastuslaki (286/1982)

Poronhoitolaki (848/1990)

Laki Neuvostoliiton kanssa Saimaan ja Vuoksen juoksutussäännöstä tehdyn 

sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä sekä sopimuksen 

soveltamisesta (1331/1991)

Taimiaineistolaki (1205/1994)

Laki maatalousyrittäjien luopumistuesta (1293/1994)

Kolttalaki (253/1995)

Laki Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän 

täytäntöönpanosta (355/1995)

Kiinteistönmuodostamislaki (554/1995)

Metsälaki (1093/1996)

Laki peruskuivatustoiminnan tukemisesta (947/1997)

Maaseutuelinkeinojen rahoituslaki (329/1999)

Porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslaki (45/2000)

Siemenkauppalaki (728/2000)

Laki satovahinkojen korvaamisesta (1214/2000)

Vesihuoltolaki (119/2001)

Laki maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista (1559/2001)

Laki hukkakauran torjunnasta (185/2002)

Laki kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta (453/2002)

Laki kasvinterveyden suojelemisesta (702/2003)

Laki vesihuollon tukemisesta (686/2004)

Elintarvikelaki (23/2006)

Lannoitevalmistelaki (539/2006)

Laki maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta (612/2006)

Laki eräiden maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan lainojen ja saamisten 

siirtämisestä Valtiokonttorin hoidettavaksi (78/2007)

Laki maatalouden rakennetuista (1476/2007)

Rehulaki (86/2008)

Laki maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestelmästä (284/2008)

Riistavahinkolaki (105/2009)

Patoturvallisuuslaki (494/2009)

Laki kaupanvahvistajista (573/2009)

Laki maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa (210/2010)

Laki eläintunnistusjärjestelmästä (238/2010)

Laki merellä toimivien kalastus- ja vesiviljelyalusten rekisteröinnistä (690/2010)

Laki Suomen metsäkeskuksesta (418/2011)

Riistahallintolaki (158/2011)

Laki porotaloutta kohdanneiden vahinkojen korvaamisesta (987/2011)

Laki kasvinsuojeluaineista (1563/2011)

Laki tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta 

(497/2013)

Laki kaupallisen kalastuksen vakuutustuesta (998/2012)

Laki maataloustuotteiden markkinajärjestelystä (999/2012)

Laki maatalouden tukien toimeenpanosta (192/2013)

Laki Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle (193/2013)



Laki tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta 

(497/2013)

Laki maaseudun kehittämisohjelmien hallinnoinnista (27/2014)

Laki maaseudun kehittämisen tukemisesta (28/2014)

Laki Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevan eurooppalaisen asetuksen 

kansallisesta täytäntöönpanosta (1093/2014)

Laki yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta 

(1188/2014)

Laki eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista (1360/2014)

Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki (34/2015)

LVM:n toimialan säädökset

Laki yksityisistä teistä (358/1962)

Tieliikennelaki (267/1981)

Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta (719/1994)

Maastoliikennelaki (1710/1995)

Vesiliikennelaki (463/1996)

Laki ajoneuvoliikennerekisteristä (541/2003)

Maantielaki (503/2005)

Laki kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä (693/2006)

Ratalaki (110/2007)

Taksiliikennelaki (217/2007)

Laki ajoneuvojen siirtämisestä (828/2008)

Laki Liikennevirastosta (862/2009)

Joukkoliikennelaki (869/2009)

Merenkulun ympäristönsuojelulaki (1672/2009)

Laki kansainvälistä taksiliikennettä tiellä koskevan Ruotsin kanssa tehdyn 

sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta 

ja sopimuksen soveltamisesta (559/2012)

Ilmailulaki (864/2014)

TEM:n toimialan säädökset

Kaupparekisterilaki (129/1979)

Laki valtion erityisrahoitusyhtiöstä (443/1998)

Palkkaturvalaki (866/1998)

Merimiesten palkkaturvalaki (1108/2000)

Laki kuntouttavasta työtoiminnasta (189/2001)

Yritys- ja yhteisötietolaki (244/2001)

Työttömyysturvalaki (1290/2002)

Laki yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmästä (240/2007)

Laki polttoturpeen turvavarastoista (321/2007)

Laki yhteistoiminnasta yrityksissä (334/2007)

Siviilipalveluslaki (1446/2007)

Laki elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista (897/2009)

Kaivoslaki (621/2011)

Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta (916/2012)

Laki valtion varoista korvattavista merimiesten matkakustannuksista (1068/2013)

Laki yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa (1233/2013)



Laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista (7/2014)

Laki alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta 

(8/2014)

Laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi (9/2014)

Laki ulkorajan ylittävästä yhteistyöstä (657/2015)

STM:n toimialan säädökset

Terveydensuojelulaki (763/1994)

Laki kuntouttavasta työtoiminnasta (189/2001)

Työttömyysturvalaki (1290/2002)

Kemikaalilaki (599/2013)

YM:n toimialan säädökset

Ulkoilulaki (606/1973)

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta 

(669/1978)

Laki saariston kehityksen edistämisestä (494/1981)

Maa-aineslaki (555/1981)

Laki kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta (64/1986)

Jätelaki (1072/1993)

Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (468/1994)

Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä (1299/2004)

Maastoliikennelaki (1710/1995)

Luonnonsuojelulaki (1096/1996)

Laki Etelämantereen ympäristönsuojelusta (28/1998)

Laki ympäristövahinkovakuutuksesta (81/1998)

Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999)

Laki vesihuollon tukemisesta (686/2004)

Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä (1299/2004)

Laki öljysuojarahastosta (1406/2004)

Laki eräiden ympäristölle aiheutuneiden vahinkojen korjaamisesta (383/2009)

Laki Suomen ympäristökeskuksesta (1069/2009)

Merenkulun ympäristönsuojelulaki (1672/2009)

Öljyvahinkojen torjuntalaki (1673/2009)

Laki rakennusperinnön suojelemisesta (498/2010)

Laki tulvariskien hallinnasta (620/2010)

Laki vapaaehtoisesta osallistumisesta ympäristöasioiden hallinta- ja 

auditointijärjestelmään (121/2011)

Jätelaki (646/2011)

Laki kasvinsuojeluaineista (1563/2011)

Laki hiilidioksidin talteenottamisesta ja varastoinnista (416/2012)

Ympäristönsuojelulaki (527/2014)
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