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Ruoka- ja luonnonvarasektorin 

tehtävät maakunnissa 

Valtion lupa- ja valvontaviraston valmistelun aluekierros 2017  

 

Maa- ja metsätalousministeriö 



Maakunnista keskeinen toimija ruoka- ja 

luonnonvarasektorin tehtävissä 

• Ruoka- ja luonnonvarasektorin tehtävät aluehallinnosta ja kunnista maakuntiin 

• lähes 2 000 htv:tä, maakunnan kolmanneksi suurin tehtäväkokonaisuus 

• hallinnon tasot vähenevät, synergiaa maakuntien tehtävissä 

• Merkittävä tehtävä sekä valtakunnallisesti että aluetaloudelle 

• maatalouden ja maaseudun kehittämisen EU-tuet 70 % Suomen EU-tuloista , n. 

864 miljoonaa € vuodessa 

• koko sektorin tuet yhteensä n. 2 miljardia € vuodessa 

• Pääosaa tehtävistä hoidetaan jokaisessa maakunnassa 

• luonnonvaratehtävien ja eräiden erityistehtävien hoito on järjestettävä 

ylimaakunnallisesti 

• Maakuntien varmistettava sektorin yhteiskunnan turvallisuudelle elintärkeiden 

tehtävien hoito 

– elintarvikehuollon alkutuotannon ja vesihuollon turvaaminen, tulvariskien hallinta ja 

patoturvallisuus 

• Uudistuksessa yli 70 MMM:n hallinnonalan substanssilakia 



Ympäristöterveydenhuollon tehtävät uudistuksessa 

• elintarvikevalvonta, eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonta, 

eläinlääkäripalvelu 

– kuntien hoitamat tehtävät siirtyvät maakunnille 

– AVIen hoitamat tehtävät siirtyvät maakunnille (paitsi elintarvikevalvonnan auditointi 

ja jotain muuta pientä Eviralle) 

– ELYjen hoitamat tehtävät (eläinten rekisteröinnin ja merkitsemisen valvonta ja tietyt 

elintarviketurvallisuuteen liittyvät valvontatehtävät, kuten rehut ja kasvisten 

kauppanormit) siirtyvät maakunnille 

• alkoholijuomien valvonta 

– Valviran hoitamat tehtävät siirtyvät LUOVAlle 

– AVIen hoitamat tehtävät siirtyvät maakunnille                     

• maakunnat päättävät hallintosäännöissään, miten tehtävät hoidetaan 

– maksajavirastotehtävien hoitamiselle asetetut vaatimukset otettava huomioon 

– erikseen säädetään kriteereistä, joilla eräiden YTH tehtävien järjestämisvastuu 

voidaan siirtää maakunnalta kunnalle 
 

 



Valtion lupa- ja valvontaviraston tehtävät MMM:n 

toimialalla 

Vesilain mukaiset tehtävät, joita YM ja MMM ohjaavat toimialoillaan 

• Nykyisin AVIen hoitamat vesilain mukaisiin lupa-asioihin liittyvät tehtävät 

• Nykyiset ELY-keskusten vesilain mukaiset viranomaistehtävät jakautuvat 

– vesilain noudattamisen valvonta siirtyy Valtion lupa- ja valvontavirastoon 

– vesilain mukaiset kalatalouteen, ojitustoimitukseen, uiton päättymisen 

jälkitoimiin, säännöstelyn kehittämiseen, vaarantorjuntatoimiin ja jäästä 

aiheutuvien vahinkojen torjuntaan liittyvät vesitaloustehtävät taas siirtyvät 

maakuntiin 

– yleisen edun valvonnassa rinnakkainen toimivalta 

Eräät muut pienehköt tehtävät, mm. 

• metsästyslain (615/1993) mukainen määräys velvollisuutensa laiminlyöneelle 

• Metsähallituksen erävalvonnasta annetun lain (1157/2005) mukaisten 

erävalvojien toimivaltuuksien käytön valvonta 

• eräät maksutalletusasiat 



Kiitos! 


