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Aluehallintovirastojen uudistamista valmistelevan ryhmän alaryhmäksi asetettava TU-
KESin ja aluehallintovirastojen tehtävien päällekkäisyyttä ja muita työnjaon kehittämis-
tarpeita arvioiva ryhmä 
 
 
Tausta 

Hallituksen 5.4.2016 tekemän linjauksen mukaan ympäristöhallinnon luvat, 
ympäristövalvonta ja luonnonsuojelu kootaan ELY-keskuksista ja aluehal-
lintovirastoista uudistettavaan valtion valtakunnalliseen aluehallintoviras-
toon. Päällekkäisyydet aluehallintoviraston ja keskushallinnon virastojen 
välillä puretaan. 
 
Maakuntauudistuksen ja valtion aluehallinnon uudistuksen valmisteluryh-
mänä toimivan aluehallinnon uudistamista valmistelevan ryhmän tehtäväk-
si on annettu tehdä ehdotukset uudistetun aluehallintoviraston ja kes-
kushallinnon virastojen päällekkäisyyksien poistamisesta ja muusta valti-
onhallinnon virastojen työnjaon kehittämisestä lyhyellä ja keskipitkällä ai-
kavälillä. 
 

Tehtävät ja toimeksianto 
Aluehallintovirastojen uudistamista valmisteleva ryhmä asettaa alaryhmäk-
seen TUKESin ja aluehallintovirastojen tehtävien päällekkäisyyttä ja muita 
työnjaon kehittämistarpeita arvioivan ryhmän. 
 
Ryhmän toimikausi on 17.5. - 30.8.2016 
 
Ryhmän tehtävänä on  
1. 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 hallintoraken-
teessa tavoitteena menettelyiden sujuvoittaminen, asiakaslähtöinen 
yhden luukun palveluiden toteuttaminen ja toimintojen synergioista 
saatavat edut sekä alueellista läsnäoloa edellyttävien tehtävien teho-
kas ja tuloksellinen hoito.  

2. Selvitystyössä tulee hyödyntää jo aiemmin laadittuja raportteja aihepii-
riin liittyen (mm. valtioneuvoston TEAS–hanke ympäristöllisten menet-
telyjen yhden luukun palveluista). 

3. Tehdä ehdotukset erillisrahoitettavien markkinavalvontatehtävien jär-
jestämisestä. 

4. Arvioida ehdotusten vaikutukset valtakunnallisen AVIn ja TUKESin toi-
mintaan ja asiakkaisiin. 

5. Tunnistaa säädösmuutostarpeet sekä valmistella säädösmuutokset. 
 
Alaryhmän tulee raportoida arviointinsa tuloksista aluehallintovirastojen 
uudistamista valmistelevalle ryhmälle 7.6.2016.  
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Ehdotukset säädösmuutoksiksi tulee valmistella 30.8.2016 mennessä 
(valmisteluvastuu YM ja TEM). 
 

Kokoonpano 
Puheenjohtaja 
Verotusneuvos, HTM Mirjami Laitinen 
 
Jäsenet 
Neuvotteleva virkamies Mikko Saarinen, valtiovarainministeriö 
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 
 
Ryhmä valitsee sihteerin keskuudestaan. 
 
Ryhmä kuulee työnsä aikana sidosryhmien edustajia.  
 
Valtakunnallisen aluehallintoviraston valmisteluryhmään nimetty henkilös-
tön edustaja tai hänen varajäsenensä voi osallistua ryhmän kokouksiin.  

 


