
Työ- ja elinkeinoministeriön näkemys aluehallintouudistukseen 16.12.2015

Aluehallintouudistuksella voidaan edistää Suomen talouskasvua määrittelemällä jokaiselle hallinnon tasolle
sopiva rooli yritys- ja työllisyyspalveluiden hoitamisessa. Työ- ja elinkeinoministeriöllä (TEM) on valtioneu-
voston ohjesäännön mukaisesti vastuu alueiden kehittämistä sekä elinkeino-, työllisyys- ja kotouttamispoli-
tiikkaan liittyvien tehtävien järjestämisestä. Aluekehittämistä toteutettaisiin edelleen eri viranomaisten
yhteistyönä TEM:n koordinoimana.

ELY-keskusten, TE-toimistojen ja maakuntien liittojen tehtävät on mahdollista siirtää lähes kokonaisuudes-
saan tuleville itsehallintoalueille. TEM:n hallinnonalan virastojen eräät tehtävät on tarkoituksenmukaista
hoitaa jatkossakin valtakunnallisesti. Näitä ovat esim. energiatukiin, Tekesin innovaatiorahoitukseen ja tuo-
teturvallisuuteen liittyvät tehtävät. Myös keskitetyt sähköiset palvelut, kuten esim. työvoimapalvelut, on
säilytettävä, jotta niillä saatuja tehokkuusetuja ei menetetä.

Seuraavat näkökohdat olisi hyvä ottaa huomioon aluehallintouudistuksessa:

1. Selkeiden ja laajojen palvelukokonaisuuksien mahdollistaminen ja alueiden erikoistumisen sallimi-
nen

Hallinnon eri tasojen tulisi tarjota kansalaisille ja yrityksille selkeät ja riittävän yhtenäiset palvelukokonai-
suudet koko maassa. Sujuvien palveluprosessien turvaamiseksi ja byrokratian välttämiseksi tulisi ELY-
keskusten ja maakuntien liittojen tehtävien ohella tutkia, mitkä kuntien, kuntayhtymien ja aluehallintoviras-
tojen (AVI) tehtävistä on tarkoituksenmukaista siirtää itsehallintoalueiden järjestettäväksi. Myös lupa- ja
valvontaprosessien siirtämisen mahdollisuutta itsehallintoalueille tulisi selvittää. Valtionhallinnolle jäävää
erillistä alueviranomaisten verkkoa tulisi välttää.

Valtion tehtävien siirtäminen itsehallintoalueille edellyttää sitä, että alueilla on mahdollisuus erikoistua ja
hoitaa tehtäviä yli maakuntarajojen. Tällä hetkellä maakuntien liitot vastaavat 18 alueella maakunnan ylei-
sestä kehittämisestä sekä alueensa maakuntakaavoituksesta. Maaseudun kehittämistehtävät ja työllisyyden
hoito on järjestetty 15 ELY-alueella. Kaikki muut ELY-keskusten tehtävät hoidetaan keskitetymmin. Jo ole-
massa olevien keskitettyjen toimintojen purkaminen johtaisi voimakkaaseen kustannusten nousuun ja
osaamispuutteisiin osalla alueista. Useiden nykyisten ELYjen erikoistumistehtävien tarkoituksenmukainen
hoitaminen edellyttää maakuntaa suurempaa aluetta.

2. Valtionhallinnolta siirtyvien tehtävien tuottaminen tilaaja-tuottajamallilla

Järjestämisvastuu yritys- ja työllisyyspalveluissa olisi perusteltua siirtää itsehallintoalueille. Tilaaja-
tuottajamallia käyttäen itsehallintoalueet voisivat hankkia palveluita kunnilta, kuntayhtymiltä, yksityiseltä
tai kolmannelta sektorilta. Tuotantorooli mahdollistaisi kuntien elinvoimapolitiikan toteuttamisen ja erityi-
sesti suurimpien kaupunkiseutujen kilpailukyvyn vahvistamisen. Itsehallintoalueen toimiminen tuottajana
tulisi rajata markkinapuutetilanteisiin ja sen toteutusta selvittää tarkemmin.

3. Viranomaispäätösten riippumattomuuden turvaaminen

Valtiolta siirtyviin tehtäviin liittyy viranomaispäätöksiä, jotka sisältävät laillisuus- tai yhdenvertaisuusharkin-
taa. Siirtyviä tehtäviä koskien tulisi eritellä selkeästi, mitkä päätökset tehdään virkamiespäätöksinä. Lakisää-
teiset, laillisuusharkintaa sisältävät tai vailla harkintavaltaa olevat päätökset, kuten palkkaturvaratkaisut tai
yksittäiset yritystukipäätökset, tehdään virkavastuulla eivätkä ne voi siirtyä tai tulla alisteisiksi poliittiselle
päätöksenteolle.



4. Valtion ja alueiden sopimuksellisuuden kehittäminen

Itsehallintomallissa olisi hyvä kehittää valtion ja alueiden väliseen dialogiin perustuvaa sopimuksellisuutta
säädöksiin perustuvan ohjauksen rinnalla. Tulosohjauksesta luovuttaisiin ja liiallista yksityiskohtaisuutta
lainsäädännössä tulisi välttää joustavuuden säilyttämiseksi. Valtio voisi antaa itsehallintoalueille sote-
tehtävien kaltaisen järjestämispäätöksen myös muiden palveluiden osalta.
Sitoutuminen keskitettyyn kansalliseen palveluarkkitehtuuriin kuitenkin säilytettäisiin ja itsehallintoalueille
tarjottaisiin käyttöön valtakunnalliset sähköiset palvelut ja yhteiset asiakaspalvelukeskukset (puhelin, säh-
köposti, chat jne.) Toimintaprosessien ja ICT:n kehittämisen vastuu tulisi osoittaa yhdelle toimijalle.



1(15)

ELY-KESKUSTEN SÄÄDÖSKARTOITUS, TEM-KOOSTE 18.12.2015

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?

TEM:n toimialan säädökset
Kaupparekisterilaki
(129/1979)

Ei tehtäviä, kes-
kitetty PRH:een
1.9.2015 lähtien
(L1097/2014)

Säilytetään valti-
on tehtävänä

Laki valtion erityisrahoitus-
yhtiöstä (443/1998)

Valitse kohde.

Palkkaturvalaki (866/1998) 3, 10, 11, 11 a,
13, 15, 19, 24,
26, 28 ja 28 a §
(11 ja 11 a §:t
kumotaan
1.1.2016)

Palkkaturva-

UUD ELY valta-
kunnallinen teh-
tävä 1.1.2016
alkaen

Palkkaturva-
asioiden käsittely
ei edellytä alueel-
lista läsnäoloa.

Muutoksenhaku
ja saatavien perin-
tä voi joskus edel-

Palkkaturvapää-
töksissä ei lain-
kaan.

Palkkaturvasaata-
vien perintään
liittyvissä maksu-
huojennusasioissa

Oikeusharkintaa.

Palkkaturvasaata-
vien perintään voi
liittyä jonkin ver-
ran tarkoituksen-
mukaisuusharkin-
taa.

Itsehallintoalueel-
le, säilytettävä
viranomaispää-
töksenä
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asioiden käsitte-
ly

Palkkaturva-
saatavien perintä

lyttää virkamie-
hen matkustamis-
ta.

voidaan ottaa
huomioon työlli-
syyden turvaami-
seksi tärkeät syyt
tietyllä alueella,
mutta huojennus-
asioiden lukumää-
rä on hyvin vä-
häinen.

Laki valtion varoista korvat-
tavista merimiesten matka-
kustannuksista (1068/2013)

KEHA myöntää
ja maksaa samalla
päätöksellä

EI Ei lainkaan Oikeusharkintaa Itsehallintoalueel-
le, säilytettävä
viranomaispää-
töksenä

Merimiesten palkkaturvalaki
(1108/2000)

2, 9, 11, 13, 17,
22, 24, 26 ja 26
a §

Palkkaturva-
asioiden käsitte-
ly

Palkkaturva-
saatavien perintä

UUD ELY valta-
kunnallinen teh-
tävä 1.1.2016
alkaen

Ks. palkkaturva-
laki (866/1998)

Ks. palkkaturva-
laki (866/1998)

Ks. palkkaturva-
laki (866/1998)

Itsehallintoalueel-
le, säilytettävä
viranomaispää-
töksenä

Laki kuntouttavasta työtoi-
minnasta (189/2001)

on STM:n toimialan säädös

TE-toimisto hoi-
taa muut lakisää-
teiset tehtävät,
mutta KEHA
maksaa kuntout-
tavan työtoimin-
nan kuntakorva-

Valitse kohde.
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ukset
Yritys- ja yhteisötietolaki
(244/2001)

Ei tehtäviä, kes-
kitetty PRH:een
1.9.2015 lähtien
(L1099/2014)

Säilytetään valti-
on tehtävänä

Työttömyysturvalaki
(1290/2002)

ELY nimeää
alueellaan työt-
tömyysturva-
asiamiehen ja
tämän sijaisen
(asiamies on
ELYn virka-
mies). Asiamie-
hen tehtävä on
valvontatehtävä.
Työttömyystur-
va-asiamiehen
tehtävä lakkau-
tetaan 1.1.2016
lukien.

Valitse kohde.

Laki yrityspalvelujen asia-
kastietojärjestelmästä
(240/2007)

4§; 6§; 10§; 11§

4§
Kaksitasoinen
asiakastietojär-
jestelmä
a) Eri toimijoi-

den yhteinen
yrityspalve-
luiden asia-
kastietojär-

Asiakastieto on
valtakunnallista
samoin kuin käy-
tettävä järjestel-
mä. Keskiössä
mahdollisuus
vaihtaa tietoa eri
toimijoiden ja
alueiden välillä.

ELY/itsehallinto-

Nykyisin ELYissa
syntyvän asiakas-
tiedon tuottaa
jatkossa itsehal-
lintoalue tai sen
valitsema palvelu-
tuottaja

Ei päätöksente-
koa, tiedon tuot-
taminen ja hyö-
dyntäminen

Itsehallintoalueel-
le, keskitetty hal-
linta
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jestelmä
(=postikontt
ori)

b) ELY:jen ja
TE-toimisto-
jen oma
asiakaspal-
velurekisteri
(=ASKO)

Uusi Asiakastie-
toa koskeva HE
tarkoitus esitellä
2016

alue tuottaa/hyö-
dyntää jatkossa
osaltaan ao. tietoa

Laki polttoturpeen turvava-
rastoista (321/2007)

Valitse kohde.

Laki yhteistoiminnasta yri-
tyksissä (334/2007)

TE-toimisto
tukee yritykses-
sä laadittavan
työllistymistä
tukevan toimin-
tasuunnitel-
man/toimintaper
iaatteiden teke-
mistä ja tarjoaa
julkisia työvoi-
mapalveluja
työllistymisen
tueksi  (49 §)

Toteuttaminen
edellyttää asiak-
kaiden neuvontaa
ja palveluiden
tarjontaa

Ei päätöksente-
koa, vain neuvon-
tatehtävä

Ei päätöksente-
koa, vain neuvon-
tatehtävä

Itsehallintoalueel-
le
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Siviilipalveluslaki
(1446/2007)

7§ 3 mom.
Säännöksen
mukaan Kaak-
kois-ELY-
keskuksen (vuo-
den 2016 alusta
KEHA-
keskuksen) eril-
lisyksikkö toimii
siviilipalvelus-
keskuksena.

KAS ELY vuo-
den 2015 loppuun
saakka, vuoden
2016 alusta KE-
HA-keskus (koko
maa)

Ei Ei lainkaan Oikeusharkintaa Itsehallintoalueel-
le, keskitetty teh-
tävä

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

Valitse kohde.

Kaivoslaki (621/2011) 37.1§ 2 koh-
ta (lausun-
non antaja)
37.2§ (lau-
sunnon anta-
ja)
47.4§ (yh-
teistyöelin)
58.2§ (vas-
taanottaa lu-
papäätök-
sen)
146.2§ 3
kohta (vas-
taanottaa
tiedon lop-
putarkastuk-

LAP ELY (koko
maa)

Itsehallintoalueel-
le, keskitetty teh-
tävä
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sesta)
152.2§ (tie-
donsaantioi-
keus; AVI
toimii työ-
suojeluvi-
ranomaise-
na)
159.1§ 4
kohta (vireil-
lepano-
oikeus)
165.1§ 4
kohta (vali-
tusoikeus)

Laki julkisesta työvoima- ja
yrityspalvelusta (916/2012)

4 luku ELY
antaa tieto- ja
neuvontapalve-
luita ja voi
hankkia asian-
tuntija-
arviointeja.
5 luku ELY tai
TE-toimisto
hankkii OKM:n
lausunnon ennen
korkeakoulutut-
kintoon tähtää-
vän työvoima-
koulutuksen
hankkimista.

KEHA maksaa
TE-toimistojen ja
myöntämät tuet ja
avustukset ja toi-
mii valtionavus-
tuslaissa tarkoitet-
tuna valtionapuvi-
ranomaisena ta-
kaisinperinnässä.

Yritysten kehit-
tämispalvelut: 4
Elyä

ei Julkisten työvoi-
ma- ja yrityspal-
veluiden hankin-
nassa myös tar-
koituksenmukai-
suusharkintaa.

Yritysten kehit-
tämispalvelut:
Sisältyy tarkoi-
tuksenmukai-
suusharkintaa.
Voidaan siirtää
itsehallintoalueil-
le mutta toiminto-
ja ei ole järkevää

Itsehallintoalueel-
le
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8 luku ELY voi
tuottaa tai hank-
kia yritystoi-
minnan kehittä-
mispalveluita
pk-yrityksille.
12 luku. Muu-
tosturvan toteut-
tamiseksi ELY
avustaa yt-
lainsäädännössä
tarkoitetun toi-
mintasuunnitel-
man laatimises-
sa ja toteuttami-
sessa. ELY voi
päättää julkisen
työvoima- ja
yrityspalvelun
epäämisestä
(yhteishankinta-
koulutus tai yri-
tystoiminnan
kehittämispalve-
lut).
13 luku ELY
voi myöntää
URA-
käyttöoikeudet
te-hallinnon
ulkopuoliselle

hajauttaa liiaksi
(nyt 4 ELYä)
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taholle.
14 luku ELY
ratkaisee sen
päätöksestä teh-
dyn oikaisuvaa-
timuksen.

Laki yhteistoiminnasta valti-
on virastoissa ja laitoksissa
(1233/2013)

TE-
toimisto/ELY-
keskus tukee
laadittavan työl-
listymistä tuke-
van toiminta-
suunnitel-
man/toimintaper
iaatteiden teke-
mistä ja tarjoaa
julkisia työvoi-
mapalveluja
työllistymisen
tueksi  (25 §)

Toteuttaminen
edellyttää asiak-
kaiden neuvontaa
ja palveluiden
tarjontaa

Ei päätöksente-
koa, vain neuvon-
tatehtävä

Ei päätöksente-
koa, vain neuvon-
tatehtävä

Itsehallintoalueel-
le

Laki työnantajan ja henkilös-
tön välisestä yhteistoiminnas-
ta kunnissa (449/2007)

Työ- ja elinkei-
noviranomainen
tukee laaditta-
van työllistymis-
tä tukevan toi-
mintasuunnitel-
man/toimintaper
iaatteiden teke-
mistä ja tarjoaa
julkisia työvoi-
mapalveluja

Toteuttaminen
edellyttää asiak-
kaiden neuvontaa
ja palveluiden
tarjontaa

Ei päätöksente-
koa, vain neuvon-
tatehtävä

Ei päätöksente-
koa, vain neuvon-
tatehtävä

Itsehallintoalueel-
le
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työllistymisen
tueksi  (9 §)

Laki alueiden kehittämisestä
ja rakennerahastotoiminnan
hallinnoinnista (7/2014)

Erityisesti kai-
kissa niissä py-
kälissä, joissa
viitataan raken-
nerahastotoi-
mintaan ja välit-
tävään toimieli-
meen ja/tai hal-
lintoviranomais-
tehtävän dele-
goimiseen (vä-
littävälle toimie-
limelle) tai muu-
toin on kyse
rakennerahasto-
toiminnasta pl.
Euroopan alu-
eellinen yhteis-
työ. Lisäksi py-
kälät, jotka si-
vuavat alueiden
kehittämistä ja
valtion viran-
omaisten (ELY-
keskusten) roo-
lia siinä.

HÄM ELY
(UUD, KAS),
KES ELY (VAR,
SAT, PIR, EPO ja
POH), ESA ELY
(POS, POK),
POP ELY (KAI,
LAP)

Tehtävä edellyttää
alueellista läsnä-
oloa.

Alueellisten nä-
kökohtien huomi-
oiminen on mer-
kittävää päätök-
senteossa.

Päätöksenteossa
käytetään oikeus-
harkinnan (sää-
döstenmukaisuu-
den) lisäksi tar-
koituksenmukai-
suusharkintaa.

Itsehallintoalueel-
le

Laki alueiden kehittämisen ja
rakennerahastohankkeiden

Erityisesti kai-
kissa niissä py-

HÄM ELY
(UUD, KAS),

Tehtävä edellyttää
alueellista läsnä-

Alueellisten nä-
kökohtien huomi-

Päätöksenteossa
käytetään oikeus-

Itsehallintoalueel-
le
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rahoittamisesta (8/2014) kälissä, joissa
viitataan raken-
nerahastotoi-
mintaan ja välit-
tävään toimieli-
meen ja/tai hal-
lintoviranomais-
tehtävän dele-
goimiseen (vä-
littävälle toimie-
limelle) tai muu-
toin on kyse
rakennerahasto-
toiminnasta pl.
Euroopan alu-
eellinen yhteis-
työ.

KES ELY (VAR,
SAT, PIR, EPO ja
POH), ESA ELY
(POS, POK),
POP ELY (KAI,
LAP)

oloa oiminen on mer-
kittävää päätök-
senteossa.

harkinnan (sää-
döstenmukaisuu-
den) lisäksi tar-
koituksenmukai-
suusharkintaa.

Laki ulkorajan ylittävästä
yhteistyöstä (657/2015)

Valitse kohde.

Laki kotoutumisen edistämi-
sestä (1386/2010) 37	§	

1) kotouttamisen
alueellinen ke-
hittäminen, yh-
teistyö, yhteen-
sovittaminen ja
seuranta;

2) kuntien tu-
keminen ja neu-
vonta kotoutu-

UUD ELY
(HÄM, KAS),
VAR ELY
(SAT), PIR ELY
(KES ELY), POS
ELY (ESA,
POK), POH ELY
(EPO), POP ELY
(KAI), LAP ELY

KEHA maksaa
kuntakorvaukset

Kyllä. Kotoutumislain
mukaisissa kor-
vausasioissa toi-
mivalta on siirret-
ty KEHA-
keskukselle, ja
korvauksia kos-
kevassa päätök-
senteko on luon-
teeltaan valtakun-
nallista. (49 §:
korvaamisen edel-

Kuntakorvausasi-
oissa oikeushar-
kintaa. TE-
toimistojen ohja-
ukseen sisältyy
oikeusharkintaa,
samoin kotoutu-
miskoulutus-
tehtävään.

Muu ohjaus ja
tuki on pitkälti

Itsehallintoalueel-
le; Kotoutumis-
lain mukaiset
tehtävät voidaan
siirtää ELYstä
itsehallintoalueel-
le, edellyttäen että
valtion mahdolli-
suudet säädös-,
resurssi- ja infor-
maatio-
ohjaukseen säily-
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misen edistämi-
sessä;

3) työ- ja elin-
keinotoimistojen
ohjaus, neuvon-
ta, tukeminen ja
osaamisen kehit-
täminen kotout-
tamisessa ja
työllistymisen
edistämisessä;

4) työvoimakou-
lutuksena toteu-
tettavan kotou-
tumiskoulutuk-
sen suunnittelu,
hankinta ja val-
vonta;
(28.12.2012/919
)

5) 2 §:n 2 ja 3
momentissa
tarkoitettujen
henkilöiden
kuntaan osoit-
tamisen alueelli-
sen strategian
laatiminen ja

lytyksenä on, että
on erikseen sovit-
tu ELY-
keskuksen kanssa

Lähes kaikissa
muissa tehtävissä
saa ottaa, ja on
syytä ottaa huo-
mioon alueelliset
näkökohdat.

tarkoituksenmu-
kaisuusharkintaa.

tetään.
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toimeenpano;

6) ilman huolta-
jaa maassa asu-
ville lapsille ja
nuorille tarkoi-
tettujen perhe-
ryhmäkotien ja
muiden asuinyk-
siköiden perus-
tamisesta sopi-
minen ja niiden
toiminnan val-
vonta;

7) hyvien etnis-
ten suhteiden ja
kulttuurien väli-
sen vuoropuhe-
lun edistäminen;

8) muut sille
tässä laissa erik-
seen säädetyt
tehtävät.

Elinkeino-, lii-
kenne- ja ympä-
ristökeskus tu-
kee toimialueen-
sa kuntien ko-
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touttamisohjel-
mien laadintaa
ja seuraa niiden
toteuttamista.
Elinkeino-, lii-
kenne- ja ympä-
ristökeskus toi-
mittaa työ- ja
elinkeinominis-
teriölle vuosit-
tain tiedot alu-
eensa kotoutta-
misohjelmista ja
niiden toimeen-
panosta.
(9.12.2011/1251
)

6 luku

Kustannusten
korvaaminen

Laki kansainvälistä suojelua
hakevan vastaanotosta sekä
ihmiskaupan uhrin tunnista-
misesta ja auttamisesta
(746/2011)

SM:n hallinnonalan tehtävä

12§:n mukainen
laajamittaiseen
maahantuloon
varautuminen

UUD ELY
(HÄM, KAS),
VAR ELY
(SAT), PIR ELY
(KES ELY), POS
ELY (ESA,
POK), POH ELY
(EPO), POP ELY

Tämä tehtävä
tulisi säilyttää
valtion tehtävänä
niin että sovelta-
minen on
SM:n/Maahanmu
uttoviraston yksi-
selitteinen tehtä-
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(KAI), LAP ELY vä. Maahanmuut-
toviraston nyt
laajentuva alueor-
ganisaatio ottaisi
tämän tehtävän
hoitaakseen, ja
tähän määritellään
uusi resurssi.

Laki valtionavustuksesta yri-
tystoiminnan kehittämiseksi
(9/2014 sekä vanhat yritystu-
kilait 1068/2000 ja
1336/2006)

5, 15, 16, 17,
18,19, 20, 21,
22, 23, 26, 27,
28, 29, 30, 31,
32, 34 §

HÄM ELY
(UUD, KAS),
KES ELY (VAR,
SAT, PIR, EPO ja
POH), ESA ELY
(POS, POK),
POP ELY (KAI,
LAP)

Ei Alueilla on rahoi-
tuslinjausten suh-
teen liikkumava-
raa

Tarkoituksenmu-
kaisuusharkintaa

Itsehallintoalueel-
le; Voidaan siirtää
itsehallintoalueil-
le, mutta toimin-
toja ei ole järke-
vää hajauttaa kai-
kille alueille (hoi-
detaan nykyisin 4
ELY:ssä)

Valtionavustuslaki
(688/2001)

Asetus energiatuen
myöntämisen yleisistä
ehdoista (1063/2012)

PIR ELY myön-
tää, KEHA-
keskus maksaa

Ei Tukea myönne-
tään energiapoliit-
tisin perustein.
Alueperusteella ei
ole merkitystä.
Samanlaisten
hankkeiden ja
yritysten tasapuo-
linen kohtelu on
keskeinen periaa-
te. Eri alueilla ei

Päätöksenteko
perustuu oikeus-
harkintaan, ja
harkinta tapahtuu
samankaltaisen
hakemusten osalta
samoin perustein
riippumatta siitä,
millä alueella
hanke sijaitsee

Yli 5 Meuron
energiatukipää-
tökset säilytetään
valtion tehtävänä



15(15)

voida tehdä erilai-
sia päätöksiä.



Selvitys ELY-keskusten säädöksiin kytkeytyvistä resursseista
luonnos, 18.12.2015

Tiedot perustuvat ELY-keskusten kustannuslaskentaan (6 kk 2015 toteumatietojen perusteella arvioitu koko vuosi)
Kaikkia alla mainittuja kokonaisuuksia ei seurata yksittäisellä tehtävätasolla, jolloin tietoja ole voitu ilmoittaa
Jos tietoja lasketaan yhteen, on Laki ELY-keskuksista jätettävä tietojen ulkopuolelle (rivi sisältää kaikki ELYjen ja TE-toimisten tehtävät)

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)

HUOM

TEM:n toimialan säädökset
Kaupparekisterilaki (129/1979) - - - - -
Laki valtion erityisrahoitusyhtiöstä (443/1998) - - - - -
Palkkaturvalaki (866/1998) 31,3 (ELY) 1 767 (ELY) 42 €
Merimiesten palkkaturvalaki (1108/2000) - - - - -
Laki kuntouttavasta työtoiminnasta (189/2001) - - - - - STM:n toimialan säädös
Yritys- ja yhteisötietolaki (244/2001) - - - - -
Työttömyysturvalaki (1290/2002) 301,1 (TE-toimisto) 11 236 (TE-toimisto) 1 549 € STM:n toimialan säädös ja rahoitus
Laki yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmästä (240/2007) - - - - -
Laki polttoturpeen turvavarastoista (321/2007) - - - - -
Laki yhteistoiminnasta yrityksissä (334/2007) - - - - -
Siviilipalveluslaki (1446/2007) 17,5 (KEHA 1.1.2016) 926 (KEHA 1.1.2016) 0 €
Laki elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista (897/2009) 2 695 (ELY)

2 802 (TE-toimistot)
523 (KEHA)

84 (TE-ASPA)

141 909 (ELY)
129 736 (TE-toimistot)

28 032 (KEHA)
4 219 (TE-ASPA)

21 877 (ELY)
4 535 (TE-toimistot) Sisältää myös kaikki listassa

mainitut ELY-keskustenja TE-
toimistojen tehtävät

Kaivoslaki (621/2011) - - - - -
Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta (916/2012) 40 (ELY)

2 337 (TE-toimisto)
44,9 (KEHA)

66 (TE-ASPA)

2684 (ELY)
97 104 (TE-toimisto)

2 892 (KEHA)
3 170 (TE-ASPA)

270 (ELY)
11 307 (TE-toimisto)

32.30.51 553 259 €
Laki valtion varoista korvattavista merimiesten matkakustannuksista
(1068/2013) 0,3 (KEHA) 12 € 0 €
Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa
(449/2017) - - -
Laki yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa (1233/2013) - - -
Laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista
(7/2014) 32.50.64
Laki alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta
(8/2014) 32.50.64 188 865 €

RR-ohjelmarahat (EAKR+ESR
ml. ESR valtakunnallinen 2016)

Laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi (9/2014)
Laki ulkorajan ylittävästä yhteistyöstä (657/2015) - - -
Laki kotoutumisen edistämisestä (1386/2010) - - -  32.70.30 162 000 €
Laki kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin
tunnistamisesta ja auttamisesta (746/2011) - - - - -
Valtionavustuslaki (688/2001); Asetus energiatuen myöntämisen yleisistä
ehdoista (1063/2012)

8 (ELY)
2 (KEHA)

599 (ELY)
93 (KEHA)

25 (ELY)
- -

179 (ELY) 4 421 (ELY) 6 097 (ELY)
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MAAKUNNAN LIITON LAKISÄÄTEISIÄ TEHTÄVIÄ, VELVOITTEITA TAI OIKEUK-
SIA

1. Tehtäviä, velvoitteita tai oikeuksia koskevia lakeja

VM:n toimiala:
Laki julkisen hallinnon yhteispalvelusta (223/2007)
- yhteispalvelun edistämistehtävä (10 a §)
Laki aluehallintovirastoista (896/2009)
- aluehallintovirastojen strategia-asiakirjan ja tulossopimuksen valmisteluun osallistuminen (8 §)
Laki selvitysmenettelystä yhteistyön edistämiseksi eräillä kaupunkiseuduilla (1408/2010)
- oikeus tulla kuulluksi selvitysmenettelyn yhteydessä (3 ja 6 §)

OKM:n toimiala:
Liikuntalaki (1054/1998)
- alueellisen liikuntaneuvoston asettaminen (7 §)

MMM:n toimiala:
Riistahallintolaki (158/2011)
- jäsenyys alueellisessa riistaneuvostossa (5 §)

LVM:n toimiala:
Maantielaki (503/2005)
- maantien suunnittelua koskeva yhteistyövelvoite (7 §)
- oikeus tulla kuulluksi yleis- ja tiesuunnitelman laatimisen yhteydessä (27 §)
- oikeus vastustaa Liikenneviraston hyväksymää yleis- ja tiesuunnitelmaa (99 §)
- ilmoitus yleis- ja tiesuunnitelman hyväksymispäätöksestä maakunnan liitolle (104 §)
- muutoksenhakuoikeus (105 §)
Ratalaki (110/2007)
- yleis- ja ratasuunnittelua koskeva yhteistyövelvoite (8 ja 10 §)
- oikeus tulla kuulluksi yleis- ja ratasuunnitelman valmistelun yhteydessä (22 §)
- oikeus vastustaa Liikenneviraston hyväksymää yleis- ja ratasuunnitelmaa (28 §)
- oikeus tulla kuulluksi rautatien lakkauttamisen yhteydessä (79 §)
- ilmoitus yleis- ja ratasuunnitelman hyväksymispäätöksestä maakunnan liitolle (91 §)
- muutoksenhakuoikeus (92 §)
Joukkoliikennelaki (869/2009)
- yhteistyövelvoite joukkoliikenteen palvelutason määrittelyssä (4 §)
Laki laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla (1186/2009)
- tukikelpoisia laajakaistahankkeita koskevan maakunnallisen hankeohjelman valmistelu (4 §)
- tukihakemusten käsittelytehtävät (6-6 a §)
Ilmailulaki (864/2014)
- oikeus tulla kuulluksi lentopaikan rakentamisluvan myöntämismenettelyn yhteydessä (80 §)

TEM:n toimiala:
Laki eurooppalaisesta alueellisen yhteistyön yhtymästä (554/2009) (uusi laki eurooppalaisesta alu-
eellisen yhteistyön yhtymästä (1340/2015) voimaan 1.1.2016)
- hallintoviranomainen ja todentamisviranomainen (11 §) uusi laki 9 §
Laki elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista (897/2009)
- elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten strategia-asiakirjan ja tulossopimuksen valmisteluun

osallistuminen (7 §)
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Kaivoslaki (621/2011)
- oikeus tulla kuulluksi malminetsintälupaa, kaivoslupaa ja kullanhuuhdontalupaa sekä kai-

vosaluelunastuslupaa koskevan hakemuksen käsittelyn yhteydessä (37 §)
- yhteistyövelvoite kaivoslupahakemuksen käsittelyn yhteydessä (47 §)
Laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista (7/2014)
- aluekehittämisviranomainen (5 ja 17 § sekä useita muita säännöksiä)
- Euroopan alueellisen yhteistyön toimenpideohjelman hallinto- ja todentamisviranomainen sekä

tarkastusviranomainen (Varsinais-Suomen liitto)
Laki alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta (8/2014)
- valtionapuviranomainen (3 § ja useita muita säännöksi)
Laki ulkorajan ylittävästä yhteistyöstä (657/2015)
- yhteisen toimintaohjelman hallintoviranomainen (6 § Lapin, Etelä-Karjalan ja Pohjois-

Pohjanmaan liitot)
- yhteisen toimintaohjelmaehdotuksen laatiminen (8 § kaikki kyseisen ohjelma-alueen maakun-

nan liitot)

STM:n toimiala:
Laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001)
- osaamiskeskustoimintaan osallistuminen (1 §)

YM:n toimiala:
Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (468/1994)
- hankkeen arviointimenettelyä ja kaavoituksen yhteensovittamista koskeva yhteistyövelvoite (5

§)
- lausunto arviointiselostuksesta tiedoksi maakunnan liitolle (12 §)
Luonnonsuojelulaki (1096/1996)
- maisema-alue-esityksen tekeminen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (33 §)
Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999)
- maakuntasuunnittelu ja maakuntakaavoitus (19 ja 26 § sekä useita muita säännöksiä)
Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä (1299/2004)
- oikeus tulla kuulluksi pohjavesialueen määrittämisen ja luokituksen valmistelun yhteydessä (10

d §)
Laki rakennusperinnön suojelemisesta (498/2010)
- oikeus tehdä esitys rakennuksen suojelemisesta (5 §)
- oikeus tulla kuulluksi suojelua koskevan asian käsittelyn yhteydessä (7 §)
- rakennetun kulttuuriympäristön tilan ja kehityksen seuranta (20 §)
Laki tulvariskien hallinnasta (620/2010)
- osallistuminen vesistöalueen ja merenrannikon tulvariskien hallinnan suunnitteluun (5 §)
- ehdotuksen tekeminen MMM:lle tulvaryhmän asettamiseksi (15 § 2 mom.)
- jäsenyys tulvaryhmässä (15 § 1 mom.)
- muutoksenhakuoikeus (22 §)
Jätelaki (646/2011)
- oikeus tulla kuulluksi alueellisen jätesuunnitelman valmistelun yhteydessä (89 §)

2. Muita maakunnan liittoa koskevia keskeisiä lakeja

Kuntalaki (410/2015)
Maakuntajakolaki (1159/1997)
Laki Kainuun hallintokokeilusta (343/2003)
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