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Maakuntien tehtäväsiirrot ja 
valtionhallinnon muutokset  
– uudistuksen 
rakennuspalikat  

VM/Kunta- ja aluehallinto-osasto 
Hallitusneuvos Ilkka Turunen 

Lainsäädäntöneuvos Sami Kouki 

Lainsäädäntöneuvos Jaska Siikavirta 



- 

Taustaa 

• Eduskunnassa parhaillaan käsiteltävänä HE 15/2017 (ns. I–vaiheen HE), 
sisältäen mm. ehdotuksen maakuntalaiksi  

• Maakuntien tehtäväaloista säädetään tyhjentävästi maakuntalain 6 §:ssä 

(”maakuntien erityinen toimiala”). Maakunnilla ei ole oikeutta ottaa tehtäviä 
hoitaakseen eli niillä ei ole yleistä toimialaa kuten kunnilla. 

• Tehtäväaloja koskevat tehtävät siirretään maakunnille kunnista, maakuntien 
liitoista ja muista kuntayhtymistä, ELY-keskuksista, TE-toimistoista sekä AVI:sta. 

• Tehtävistä ja niitä koskevasta toimivallasta säädetään yksityiskohtaisesti 
erityislainsäädännössä. 

• Nyt esiteltävä maakuntauudistuksen II vaiheen hallituksen esitys sisältää osan 
siitä erityislainsäädännöstä, jolla säädetään maakuntien tehtävistä 

• Lisäksi tullaan antamaan runsas 10 muuta hallituksen esitystä, joilla 
säädetään maakuntien tehtävistä (mm. laki alueiden kehittämisestä ja 
kasvupalveluista, lomitustehtäviä koskeva lainsäädäntö, maantielain 
kokonaisuudistus) 
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Maakuntauudistuksen II vaiheen hallituksen 
esityksen luonnos lausuntokierroksella 

• Hallituksen esitys eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion 
lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi 
lainsäädännöksi 

• Lausuntokierros 24.4.2017-19.6.2017 

• Hallituksen esitys koostuu seuraavista kokonaisuuksista: 
1. Lainsäädäntö, joilla toteutetaan eräiden maakuntalain mukaisten maakuntien tehtävien siirto 

valtiolta ja kunnilta maakunnille 

2. Eräitä maakuntien tehtävien järjestämistä koskevia lakiehdotuksia 

• Ehdotus laiksi maksajavirastotehtävien hoitamisesta maakunnissa (MMM) 

• Ehdotus laiksi maakuntien yhteistoiminnasta kala- ja vesitalousasioissa (MMM) 

3. Lainsäädäntö, jolla perustetaan Valtion lupa- ja valvontavirasto ja siirretään sille tehtäviä 
lakkautettavilta aluehallintovirastoilta, ELY-keskuksilta ja Valviralta 

4. Muille viranomaisille osoitettavien eräiden tehtävien substanssilakeja koskevat muutokset 

• esim. Mavi, Evira, Kilpailu- ja kuluttajavirasto, Migri, Valtiokonttori 

5. Laki Ahvenanmaan valtionvirastosta 

6. Yhteinen voimaanpanolaki 

• Hallituksen esitys sisältää 227 lakia 11 eri ministeriön hallinnonalalta  
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HE:llä toimeenpantavat maakuntalain mukaiset 
tehtäväsiirrot maakunnille 

1. terveydensuojelu, tupakkavalvonta, 
elintarvikevalvonta sekä eläinten 
terveyden ja hyvinvoinnin valvonta ja 
eläinlääkäripalvelut; 

2. maatalous ja maaseudun kehittäminen; 

3. maataloustuotteiden markkinajärjestelyt, 
maatalouden tuotantopanosten 
turvallisuus, laatu ja käyttö sekä 
kasvinterveyden valvonta; 

4. kalatalous ja vesitalous; 

5. alueellisen lyhyen, pitkän ja keskipitkän 
aikavälin koulutustarpeiden ennakointi ja 
alueellisten koulutustavoitteiden 
valmistelu; 

 

6. maakunnan suunnittelu ja 
maakuntakaavoitus; 

7. kuntien alueiden käytön suunnittelun ja 
rakennustoimen järjestämisen 
edistäminen; 

8. luonnon monimuotoisuuden suojelun 
edistäminen ja kulttuuriympäristön hoito; 

9. alueellisen liikuntaneuvoston asettaminen 
yhteistyössä muiden maakuntien kanssa 
sekä liikunnan edistäminen maakunnassa 
alueellisen liikuntaneuvoston toiminnan 
kautta sekä ulkoilureittitehtävät; 

10. maakunnallisen identiteetin edistäminen 
alueella yhteistyössä alueen muiden 
toimijoiden kanssa; 
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HE:llä toimeenpantavat maakuntalain mukaiset 
tehtäväsiirrot maakunnille 

11. kulttuuria koskevien suunnitelmien ja 
kehittämistoimenpiteiden 
yhteensovittaminen osana 
maakuntastrategian ja -ohjelman sekä 
maakuntakaavoituksen toteuttamista; 

12. vesihuollon edistäminen ja suunnittelu, 
vesivarojen käytön ja hoidon sekä 
tulvariskien hallinnan tehtävät, alueelliset 
luonnonvaratehtävät ja huolehtiminen 
ympäristö-, vesihuolto- ja vesistötöiden 
toteuttamisesta; 

13. vesien ja merensuojelu, vesien ja 
merenhoidon järjestäminen ja 
toteuttaminen sekä merialuesuunnittelu; 

14. ympäristötiedon tuottaminen ja 
ympäristötietouden parantaminen; 

15. alueelliset romaniasiain neuvottelukuntia 
ja romaniasioita koskevat tehtävät; 

16. yhteispalveluiden alueellinen 
järjestäminen ja kehittäminen; 

17. saaristoliikenteen suunnittelu ja 
järjestäminen. 
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Tiivistetysti: ympäristöterveydenhuolto, maataloushallinto, kala- ja vesitalous, 
aluesuunnittelu, vesiensuojelu ja vesihuolto, koulutuksen, kulttuurin ja liikunnan 
edistämistehtävät, saaristoliikenne, yhteispalvelu 
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• Laki Valtion lupa- ja valvontavirastosta sekä 
virastolle osoitettavia tehtäviä koskevat 
lakimuutokset  

• sote-valvontatehtäviä koskevat 
substanssilakimuutokset erillisenä esityksenä 

• Valtion lupa- ja valvontavirasto on 
toimivallaltaan valtakunnallinen ja tehtäviltään 
monialainen valtion hallintoviranomainen, joka 
turvaa alueilla toimien perusoikeuksien ja 
oikeusturvan toteutumista ja valvoo yleistä etua 

• Perustettavalle virastolle kootaan valtiolle jääviä 
lupa-, ohjaus- ja valvontatehtäviä lakkaavilta 
aluehallintovirastoilta, ELY-keskuksilta ja 
Valviralta 

Valtion lupa- ja 
valvontaviraston 
perustaminen 
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• Ahvenanmaan maakunnassa valtion 
aluehallinnon viranomaisena jatkaa 
Ahvenanmaan valtionvirasto, josta 
säädetään uusi oma lakinsa. 

• Viraston tehtävät pysyvät pääosin 
nykyisellään. 

Laki Ahvenanmaan 
valtionvirastosta 



- 

Voimaanpanolaki 

• Sisältää säännökset mm. 

• Voimaan tulevista ja kumottavista laeista 

• Kumotaan mm. laki aluehallintovirastoista, laki elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksista 

• Tehtäviä ja toimivaltaa koskevat siirtymäsäännökset 

• Henkilöstöä koskevat säännökset 

• Henkilöstö siirtyy tehtäviensä mukana uuteen organisaatioon, siirrot 
katsotaan liikkeenluovutukseksi 

• Omaisuusjärjestelyjä koskevat säännökset 

• Vastaavat periaatteiltaan HE 15/2017 sisältyviä säännöksiä 

• Muita erinäisiä säännöksiä 
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alueuudistus.fi 

SOSAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ  ●  VALTIOVARAINMINISTERIÖ 

 

Kiitos! 


