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Valtion aluehallinnon ja maakuntahallinnon uudistamisen selvitystyö 
 
Viite: Kuulemistilaisuus 13.1.2016 Säätytalolla 
 
Suomen luonnonsuojeluliitto kiittää kommentointimahdollisuudesta. 
 
Suomen luonnosuojeluliiton tarkastelunäkökulma on luonnon- ja ympäristönsuojelun 
järjestämisessä. 
 
Yleisesti ottaen taustaselvitykset eivät anna tässä vaiheessa vielä riittävää tietoa yksityiskohtaisen 
vastauksen antamiseen tai lopullisen kannan muodostamiseen. Esimerkiksi kustannukset ja 
verotuskysymykset ovat ainakin osin epäselviä. 
 
Toisekseen tarkoituksenmukaisinta ja tehokkainta ympäristöasioiden hoitamisen kannalta on 
yhdistää AVI:t, ELY:t ja TUKES yhdeksi uudeksi ympäristöministeriön ohjauksessa olevaksi 
virastoksi. Maankäyttö- ja rakennusasiat mukaan lukien. 
 
Hallinnon kahdenlaiset ympäristötehtävät 
 
(a) Valtion ympäristötehtävissä on tärkeää 
- ympäristöön liittyvän yleisen edun puolueeton valvonta 
- lakiin perustuva oikeusharkinta -> yhdenmukainen linja koko maassa tärkeää 
- erikoisosaamisen joustava ja kustannustehokas hyödyntäminen  
 
(b) Kuntien ympäristötehtävissä on tärkeää 
- paikallisten olojen tuntemus 
- yhteistyö kaavoituksen kanssa 
 
Ympäristöministeriön vastauksen arviointi 
 
Esitys valtion ympäristöhallinnon ympäristötehtävien kokoamisesta yhteen 
= aluehallintovirastojen, ELY-keskuksien ja TUKESin ympäristöasiat 
- on hyvä ja kannatettava 
-> yhden luukun periaate etenee 
-> ennakko- ja jälkivalvonta samassa virastossa 
-> voimavarat suunnataan osaajiin ja palveluun eikä hallinnointiin 
- toimipisteiden määrä voisi pysyä samana 
 
YM:n mallissa on kaksi haastetta 
 
1) Kaavoituksen ohjauksesta osa on syytä säilyttää valtiolla 
- lakien ja valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden valvonta 
- viranomaisneuvottelut 
- konsultoiva rooli 
 
2) Kuntien varsinaisen ympäristötoimen siirto itsehallintoalueille 
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- vaarantaisi paikallisolojen tuntemuksen 
- yhteys kuntakaavoitukseen heikkenisi 
- veisi kunnilta nykyiset ympäristöön vaikuttavat keinot pois 
 
Miten itsehallintoalueille siirrettävät tehtävät ja niitä koskeva päätöksenteko tulisi järjestää? 
 
YM:n esityksen mukaisesti valtiolta ja kunnilta siirtyvät tehtävät voisi yhdistää ympäristöosastoksi, 
jossa olisi myös maakuntaliittojen nykyinen kaavoitusväki 
- rakennusvalvonnan ja ympäristöterveyden yms. valvontatehtävät tulee hoitaa itsenäisen 
viranomaispäällikön alaisena 
 
 
Lisätietoja:  
- erityisasiantuntija Tapani Veistola, puhelin 0400 615 530, tapani.veistola@sll.fi 
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