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ELY-KESKUSTEN SÄÄDÖSKARTOITUS 

 

 

 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? 

UM:n toimialan säädökset       

Laki Suomen talousvyöhyk-

keestä (1058/2004) 

     Valitse kohde. 

       

OM:n toimialan säädökset       

Perintökaari (40/1965)      Valitse kohde. 

Laki kiinteän omaisuuden ja 

erityisten oikeuksien lunas-

tuksesta (603/1977) 

     Valitse kohde. 

Saamen kielilaki (1086/2003)      Valitse kohde. 

Laki kaupanvahvistajista 

(573/2009) 

     Valitse kohde. 

Vesilaki (587/2011)      Valitse kohde. 

Valmiuslaki (1552/2011)      Valitse kohde. 
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SM:n toimialan säädökset       

Laki Suomen lipusta 

(380/1978) 

     Valitse kohde. 

Laki ulkomaalaisrekisteristä 

(1270/1997) 

     Valitse kohde. 

Ulkomaalaislaki (301/2004)      Valitse kohde. 

Laki henkilötietojen käsitte-

lystä rajavartiolaitoksessa 

(579/2005) 

     Valitse kohde. 

Laki hätäkeskustoiminnasta 

(692/2010) 

     Valitse kohde. 

Laki kotoutumisen edistämi-

sestä (1386/2010) 

     Valitse kohde. 

Pelastuslaki (379/2011)      Valitse kohde. 

Laki kansainvälistä suojelua 

hakevan vastaanotosta 

(746/2011) 

     Valitse kohde. 

       

VM:n toimialan säädökset       

Varainsiirtoverolaki 

(931/1996) 

     Valitse kohde. 

Laki Kainuun hallintokokei-

lusta (343/2003) 
Voimassaoloaika päättyy 2016 lopussa, eikä 

sovelleta tällä hetkellä. 

     Valitse kohde. 

Laki eräiden juomapakkaus-

ten valmisteverosta 

(1037/2004) 

     Valitse kohde. 

Laki maataloudessa käytetty-

jen eräiden energiatuotteiden 

valmisteveron palautuksesta 

(603/2006) 

     Valitse kohde. 
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Laki aluehallintovirastoista 

(896/2009) 

     Valitse kohde. 

Laki valtion aluehallinnon 

uudistamista koskevan lain-

säädännön voimaanpanosta 

(903/2009) 

     Valitse kohde. 

       

OKM:n toimialan säädök-

set 

      

Muinaismuistolaki 

(295/1963) 

5 § Muinais-

jäännöksen rajo-

jen vahvistamis-

päätös  

8 § Muinais-

jäännöksen ar-

voja turvaavien 

määräysten an-

taminen. 

11 § Lupa kajota 

muinaisjäännök-

seen 

Tehtäviä ei ole 

keskitetty 

Päätöksenteko ei 

välttämättä edel-

lytä alueellista 

läsnäoloa, jos 

päätöstä edeltä-

vässä asiantunti-

javalmistelussa on 

riittävästi huomi-

oitu alueelliset 

näkökohdat. 

Alueelliset näkö-

kohdat tulee ottaa 

huomioon. 

Päätöksentekoon   

sisältyy myös 

tarkoituksenmu-

kaisuusharkintaa. 

Säilytetään valti-

on tehtävänä 

Kirkkolaki (1054/1993) Kirkkolain 14 

luvun 4 b §. 

Pykälässä sääde-

tään ilmoitus-

velvollisuudesta 

ELY-

keskukselle pää-

töksestä, jolla 

kirkollinen ra-

kennus poistuu 

    Valitse kohde. 
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kirkkolain mu-

kaisen suojelun 

piiristä. Ilmoi-

tuksen tarkoi-

tuksena on antaa 

ELY:lle tilai-

suus tällaisessa 

tilanteessa arvi-

oida tarvetta 

rakennusperin-

tölain mukaisel-

le suojelulle. 

Säännös ei sisäl-

lä ELY:lle sää-

dettyä tehtävää, 

vaan kyse on 

menettelystä, 

joka tukee ra-

kennusperintö-

lain mukaisen 

tehtävän hoita-

mista. Menette-

lyn tulee mennä 

sille viranomai-

selle, joka hoitaa 

rakennusperin-

tölain mukaisia 

tehtäviä. 

Laki opetus- ja kulttuuritoi-

men rahoituksesta 

(1705/2009) 

49 § 2 mom. 

Lausunnon anta-

ja 

  Asia liittyy siihen, 

että ministeriön 

tulee turvata am-

Kysymys on lau-

sunnonantamises-

ta, johon ei liity 

Valitse kohde. 
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matillisen lisä-

koulutuksen ra-

hoituksen jakau-

tuminen alueelli-

sesti tasapuolises-

ti koulutustarpeen 

mukaan. 

oikeusharkintaa. 

Tehtävä voidaan 

poistaa. 

Laki elinkeino-, liikenne – ja 

ympäristökeskuksista 

(2009/897) 

§ 3  

4) koulutus, 

osaaminen ja 

kulttuuri: käy-

tännössä tehtä-

vät ovat koulu-

tuksen kohtaan-

non edistämi-

nen, koulutus-

tarpeen lyhyen 

aikavälin enna-

kointi, elinikäi-

sen ohjauksen 

koordinointi, 

kulttuurin osalta 

pääosin luovan 

talouden kehit-

täminen. 

 

Huomioitava 

myös OKM:n 

hallinnonalan 

toimia toteutta-

vien rakennera-

Rakennerahasto-

hankkeita rahoite-

taan neljässä 

ELY-

keskuksessa, Poh-

jois-Savo, Keski-

Suomi, Pohjois-

Pohjanmaa ja 

Häme. 

 

Kulttuurin tehtä-

vät ovat pääosin 

luovaan talouteen 

liittyviä. Tehtäviä 

ei ole keskitetty 

pois lukien Pir-

kanmaan ELY-

keskuksen Kasvu- 

ja innovaatiot –

yksikköön keski-

tetyt pk-yritysten 

ja alueiden elin-

keinorakenteen 

kehittämisen teh-

Tehtävät edellyt-

tävät alueellista 

asiantuntemusta, 

mutta eivät kaikil-

ta osin läsnäoloa. 

Alueelliset näkö-

kohdat tulee ottaa 

huomioon. Tehtä-

vien hoitaminen 

edellyttää valta-

kunnallisesti yh-

tenäisiä toimin-

tamalleja.  

Rakennerahasto-

toimiin sisältyy 

sekä tarkoituk-

senmukaisuus että 

oikeusharkintaa. 

Muiden tehtävien 

osalta sisältyy 

tarkoituksenmu-

kaisuus-harkintaa. 

Kohtaanto ja ly-

hyen aikavälin 

ennakointi: IHA 

Elinikäinen ohja-

us: alueelliset 

koordinaatioryh-

mät IHA, valta-

kunnallinen koor-

dinaatio ja strate-

ginen ohjaus val-

tiolla TEM/OKM. 

Luova talous: 

IHA/kytkentä 

elinkeino- ja in-

novaatiotoiminn-

taan. valtakunnal-

linen koordinaatio 

ja strateginen 

ohjaus valtiolla 

TEM/OKM. 

Alueelliset raken-

nerahastotoimet: 

IHA, nykyistä 

keskittämistä nel-
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hastohankkeiden 

välittävälle toi-

mielimelle kuu-

luvat tehtävät 

(valtioneuvoston 

asetus alueiden 

kehittämisestä ja 

rakennerahasto-

toiminnan hal-

linnoinnista, § 

17 välittävän 

toimielimen 

tehtävät, laki 

alueiden kehit-

tämisestä ja ra-

kennerahasto-

toiminnan ra-

hoittamisesta § 

8 ELY-

keskusten 

myöntämä tuki  

3) Euroopan 

sosiaalirahastos-

ta osarahoitetta-

viin työllisyyden 

ja osaamisen 

edistämiseen ja 

sosiaaliseen 

osallisuuteen 

liittyviin kehit-

tämishankkei-

tävät. 

 

 

jään ELY-

keskukseen ei 

pureta. 

Valtakunnalliset 

rakennerahasto-

toimet: valtio, tai 

taho johon säilyy 

valtion ohjaus-

suhde.  
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siin 

       

MMM:n toimialan säädök-

set 

      

Laki pakkohuutokaupalla 

myytävien kiinteistöjen lu-

nastamisesta valtiolle 

(23/1938) 

     Valitse kohde. 

Laki maatilatalouden kehit-

tämisrahastosta (657/1966) 

     Valitse kohde. 

Luopumiseläkelaki (16/1974)      Valitse kohde. 

Laki kiinteistöjen kauppahin-

tarekisteristä (552/1980) 

     Valitse kohde. 

Kalastuslaki (286/1982)      Valitse kohde. 

Poronhoitolaki (848/1990)      Valitse kohde. 

Laki Neuvostoliiton kanssa 

Saimaan ja Vuoksen juoksu-

tussäännöstä tehdyn sopi-

muksen eräiden määräysten 

hyväksymisestä sekä sopi-

muksen soveltamisesta 

(1331/1991) 

     Valitse kohde. 

Taimiaineistolaki 

(1205/1994) 

     Valitse kohde. 

Laki maatalousyrittäjien luo-

pumistuesta (1293/1994) 

     Valitse kohde. 

Kolttalaki (253/1995)      Valitse kohde. 

Laki Euroopan yhteisön mai-

don ja maitotuotteiden kiin-

tiöjärjestelmän täytäntöön-

panosta (355/1995) 

     Valitse kohde. 
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Kiinteistönmuodostamislaki 

(554/1995) 

     Valitse kohde. 

Metsälaki (1093/1996)      Valitse kohde. 

Laki peruskuivatustoiminnan 

tukemisesta (947/1997) 

     Valitse kohde. 

Maaseutuelinkeinojen rahoi-

tuslaki (329/1999) 

     Valitse kohde. 

Porotalouden ja luontaiselin-

keinojen rahoituslaki 

(45/2000) 

     Valitse kohde. 

Siemenkauppalaki 

(728/2000) 

     Valitse kohde. 

Laki satovahinkojen korvaa-

misesta (1214/2000) 

     Valitse kohde. 

Vesihuoltolaki (119/2001)      Valitse kohde. 

Laki maa- ja puutarhatalou-

den kansallisista tuista 

(1559/2001)  

     Valitse kohde. 

Laki hukkakauran torjunnasta 

(185/2002) 

     Valitse kohde. 

Laki kiinteistötietojärjestel-

mästä ja siitä tuotettavasta 

tietopalvelusta (453/2002) 

     Valitse kohde. 

Laki kasvinterveyden suoje-

lemisesta (702/2003) 

     Valitse kohde. 

Laki vesihuollon tukemisesta 

(686/2004) 

     Valitse kohde. 

Elintarvikelaki (23/2006)      Valitse kohde. 

Lannoitevalmistelaki 

(539/2006) 

     Valitse kohde. 

Laki maatalouden harjoitta-      Valitse kohde. 
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misesta luopumisen tukemi-

sesta (612/2006) 

Laki eräiden maa- ja metsäta-

lousministeriön hallinnonalan 

lainojen ja saamisten siirtä-

misestä Valtiokonttorin hoi-

dettavaksi (78/2007) 

     Valitse kohde. 

Laki maatalouden rakenne-

tuista (1476/2007) 

     Valitse kohde. 

Rehulaki (86/2008)      Valitse kohde. 

Laki maaseutuelinkeinohal-

linnon tietojärjestelmästä 

(284/2008) 

     Valitse kohde. 

Riistavahinkolaki (105/2009)      Valitse kohde. 

Patoturvallisuuslaki 

(494/2009) 

     Valitse kohde. 

Laki kaupanvahvistajista 

(573/2009) 

     Valitse kohde. 

Laki maaseutuhallinnon jär-

jestämisestä kunnissa 

(210/2010) 

     Valitse kohde. 

Laki eläintunnistusjärjestel-

mästä (238/2010) 

     Valitse kohde. 

Laki merellä toimivien kalas-

tus- ja vesiviljelyalusten re-

kisteröinnistä (690/2010) 

     Valitse kohde. 

Laki Suomen metsäkeskuk-

sesta (418/2011) 

     Valitse kohde. 

Riistahallintolaki (158/2011)      Valitse kohde. 

Laki porotaloutta kohdannei-

den vahinkojen korvaamises-

     Valitse kohde. 
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ta (987/2011) 

Laki kasvinsuojeluaineista 

(1563/2011) 

     Valitse kohde. 

Laki tieteellisiin tai opetus-

tarkoituksiin käytettävien 

eläinten suojelusta 

(497/2013) 

     Valitse kohde. 

Laki kaupallisen kalastuksen 

vakuutustuesta (998/2012) 

     Valitse kohde. 

Laki maataloustuotteiden 

markkinajärjestelystä 

(999/2012) 

     Valitse kohde. 

Laki maatalouden tukien 

toimeenpanosta (192/2013) 

     Valitse kohde. 

Laki Euroopan unionin suo-

rista tuista maataloudelle 

(193/2013) 

     Valitse kohde. 

Laki tieteellisiin tai opetus-

tarkoituksiin käytettävien 

eläinten suojelusta 

(497/2013) 

     Valitse kohde. 

Laki maaseudun kehittämis-

ohjelmien hallinnoinnista 

(27/2014) 

     Valitse kohde. 

Laki maaseudun kehittämisen 

tukemisesta (28/2014) 

     Valitse kohde. 

Laki Euroopan meri- ja kala-

talousrahastoa koskevan eu-

rooppalaisen asetuksen kan-

sallisesta täytäntöönpanosta 

(1093/2014) 

     Valitse kohde. 
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Laki yhteisen kalastuspolitii-

kan seuraamusjärjestelmästä 

ja valvonnasta (1188/2014) 

     Valitse kohde. 

Laki eräistä ohjelmaperustei-

sista viljelijäkorvauksista 

(1360/2014) 

     Valitse kohde. 

Kestävän metsätalouden 

määräaikainen rahoituslaki 

(34/2015) 

     Valitse kohde. 

       

LVM:n toimialan säädökset       

Laki yksityisistä teistä 

(358/1962) 

     Valitse kohde. 

Tieliikennelaki (267/1981)      Valitse kohde. 

Laki vaarallisten aineiden 

kuljetuksesta (719/1994) 

     Valitse kohde. 

Maastoliikennelaki 

(1710/1995) 

     Valitse kohde. 

Vesiliikennelaki (463/1996)      Valitse kohde. 

Laki ajoneuvoliikennerekis-

teristä (541/2003) 

     Valitse kohde. 

Maantielaki (503/2005)      Valitse kohde. 

Laki kaupallisista tavarankul-

jetuksista tiellä (693/2006) 

     Valitse kohde. 

Ratalaki (110/2007)      Valitse kohde. 

Taksiliikennelaki (217/2007)      Valitse kohde. 

Laki ajoneuvojen siirtämises-

tä (828/2008) 

     Valitse kohde. 

Laki Liikennevirastosta 

(862/2009) 

     Valitse kohde. 

Joukkoliikennelaki      Valitse kohde. 
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(869/2009) 

Merenkulun ympäristönsuo-

jelulaki (1672/2009) 

     Valitse kohde. 

Laki kansainvälistä taksilii-

kennettä tiellä koskevan 

Ruotsin kanssa tehdyn sopi-

muksen lainsäädännön alaan 

kuuluvien määräysten voi-

maansaattamisesta ja sopi-

muksen soveltamisesta 

(559/2012) 

     Valitse kohde. 

Ilmailulaki (864/2014)      Valitse kohde. 

       

TEM:n toimialan säädökset       

Kaupparekisterilaki 

(129/1979) 

     Valitse kohde. 

Laki valtion erityisrahoitus-

yhtiöstä (443/1998) 

     Valitse kohde. 

Palkkaturvalaki (866/1998)      Valitse kohde. 

Merimiesten palkkaturvalaki 

(1108/2000) 

     Valitse kohde. 

Laki kuntouttavasta työtoi-

minnasta (189/2001) 

     Valitse kohde. 

Yritys- ja yhteisötietolaki 

(244/2001) 

     Valitse kohde. 

Työttömyysturvalaki 

(1290/2002) 

     Valitse kohde. 

Laki yrityspalvelujen asia-

kastietojärjestelmästä 

(240/2007) 

     Valitse kohde. 

Laki polttoturpeen turvava-      Valitse kohde. 
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rastoista (321/2007) 

Laki yhteistoiminnasta yri-

tyksissä (334/2007) 

     Valitse kohde. 

Siviilipalveluslaki 

(1446/2007) 

     Valitse kohde. 

Laki elinkeino-, liikenne- ja 

ympäristökeskuksista 

(897/2009)  

     Valitse kohde. 

Kaivoslaki (621/2011)      Valitse kohde. 

Laki julkisesta työvoima- ja 

yrityspalvelusta (916/2012) 

     Valitse kohde. 

Laki valtion varoista korvat-

tavista merimiesten matka-

kustannuksista (1068/2013) 

     Valitse kohde. 

Laki yhteistoiminnasta valti-

on virastoissa ja laitoksissa 

(1233/2013) 

     Valitse kohde. 

Laki alueiden kehittämisestä 

ja rakennerahastotoiminnan 

hallinnoinnista (7/2014)  

      

Laki alueiden kehittämisen ja 

rakennerahastohankkeiden 

rahoittamisesta (8/2014)  

     Valitse kohde. 

Laki valtionavustuksesta yri-

tystoiminnan kehittämiseksi 

(9/2014) 

     Valitse kohde. 

Laki ulkorajan ylittävästä 

yhteistyöstä (657/2015)  

     Valitse kohde. 

       

STM:n toimialan säädökset       

Terveydensuojelulaki      Valitse kohde. 



14(16) 

  

 

 

 

(763/1994) 

Laki kuntouttavasta työtoi-

minnasta (189/2001) 

     Valitse kohde. 

Työttömyysturvalaki 

(1290/2002) 

     Valitse kohde. 

Kemikaalilaki (599/2013)      Valitse kohde. 

       

YM:n toimialan säädökset       

Ulkoilulaki (606/1973)      Valitse kohde. 

Laki kadun ja eräiden yleis-

ten alueiden kunnossa- ja 

puhtaanapidosta (669/1978) 

     Valitse kohde. 

Laki saariston kehityksen 

edistämisestä (494/1981) 

     Valitse kohde. 

Maa-aineslaki (555/1981)      Valitse kohde. 

Laki kuntien ympäristönsuo-

jelun hallinnosta (64/1986) 

     Valitse kohde. 

Jätelaki (1072/1993)       

Laki ympäristövaikutusten 

arviointimenettelystä 

(468/1994) 

     Valitse kohde. 

Laki vesienhoidon ja meren-

hoidon järjestämisestä 

(1299/2004) 

     Valitse kohde. 

Maastoliikennelaki 

(1710/1995) 

     Valitse kohde. 

Luonnonsuojelulaki 

(1096/1996) 

     Valitse kohde. 

Laki Etelämantereen ympä-

ristönsuojelusta (28/1998) 

     Valitse kohde. 

Laki ympäristövahinkova-      Valitse kohde. 
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kuutuksesta (81/1998) 

Maankäyttö- ja rakennuslaki 

(132/1999) 

     Valitse kohde. 

Laki vesihuollon tukemisesta 

(686/2004) 

     Valitse kohde. 

Laki vesienhoidon ja meren-

hoidon järjestämisestä 

(1299/2004) 

     Valitse kohde. 

Laki öljysuojarahastosta 

(1406/2004) 

     Valitse kohde. 

Laki eräiden ympäristölle 

aiheutuneiden vahinkojen 

korjaamisesta (383/2009) 

     Valitse kohde. 

Laki Suomen ympäristökes-

kuksesta (1069/2009) 

     Valitse kohde. 

Merenkulun ympäristönsuo-

jelulaki (1672/2009) 

     Valitse kohde. 

Öljyvahinkojen torjuntalaki 

(1673/2009) 

     Valitse kohde. 

Laki rakennusperinnön suoje-

lemisesta (498/2010) 

     Valitse kohde. 

Laki tulvariskien hallinnasta 

(620/2010) 

     Valitse kohde. 

Laki vapaaehtoisesta osallis-

tumisesta ympäristöasioiden 

hallinta- ja auditointijärjes-

telmään (121/2011) 

     Valitse kohde. 

Jätelaki (646/2011)      Valitse kohde. 

Laki kasvinsuojeluaineista 

(1563/2011) 

     Valitse kohde. 

Laki hiilidioksidin talteenot-      Valitse kohde. 
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tamisesta ja varastoinnista 

(416/2012) 

Ympäristönsuojelulaki 

(527/2014) 

     Valitse kohde. 

 

 

 



Selvitys ELY-keskusten säädöksiin kytkeytyvistä resursseista

luonnos, 25.11.2015

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)

UM:n toimialan säädökset

Laki Suomen talousvyöhykkeestä (1058/2004)

OM:n toimialan säädökset

Perintökaari (40/1965)

Laki kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta (603/1977)

Saamen kielilaki (1086/2003)

Laki kaupanvahvistajista (573/2009)

Vesilaki (587/2011)

Valmiuslaki (1552/2011)

SM:n toimialan säädökset

Laki Suomen lipusta (380/1978)

Laki ulkomaalaisrekisteristä (1270/1997)

Ulkomaalaislaki (301/2004)

Laki henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa (579/2005)

Laki hätäkeskustoiminnasta (692/2010)

Laki kotoutumisen edistämisestä (1386/2010)

Pelastuslaki (379/2011)

Laki kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta (746/2011)

VM:n toimialan säädökset

Varainsiirtoverolaki (931/1996)

Laki Kainuun hallintokokeilusta (343/2003)

Laki eräiden juomapakkausten valmisteverosta (1037/2004)

Laki maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron 

palautuksesta (603/2006)

Laki aluehallintovirastoista (896/2009)

Laki valtion aluehallinnon uudistamista koskevan lainsäädännön 

voimaanpanosta (903/2009)

OKM:n toimialan säädökset

Muinaismuistolaki (295/1963)

Kirkkolaki (1054/1993)

Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (1705/2009)

Laki elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksista 10,55 htv + 10,65 htv (rakennerahastotehtävät)
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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 (320/2015) 

- alueellisen liikuntaneuvoston asettaminen (7 §), siirretään AVIin 

Laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista (7/2014) 

- 6§ alueiden kehittämisen suunnittelu: keskeisten ministeriöiden tehtävät ml. OKM (keskeiset 

ministeriöt määritelty asetuksessa 356/2014 alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan 

hallinnoinnista) sekä aluekehittämis- ja rakennerahastotehtävät etenkin 13–16 § ja 29–31 §, 35§, 

37§ 

- 17 § maakunnan liiton tehtävät: 4) vastaa alueellisen pitkän ja keskipitkän aikavälin koulutus-

tarpeiden ennakoinnin yhteensovittamisesta ja alueellisten koulutustavoitteiden valmistelusta 

osana koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnittelua; 5) vastaa kulttuuria koskevien suun-

nitelmien ja kehittämistoimenpiteiden yhteensovittamisesta osana maakuntaohjelman toteutta-

mista,… 8) laatii kuntien ja muiden koulutuksen järjestäjien hanke-esitysten kiireellisyysjärjes-

tyksen seuraavaa neljää vuotta koskevaan rahoitussuunnitelmaan, lukuun ottamatta liikunnan 

koulutuskeskusten hankkeita;  9) asettaa alueelliset liikuntaneuvostot; siirretään AVIin 

Laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta (8/2014) 

- maakuntaliittojen OKM:n toimialaan liittyvien EAKR-hankkeisiin myöntämä tuki (7§) sekä 

siihen liittyvät tehtävät ja velvoitteet (lausuntopyyntövelvoite)  

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 §) 
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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 §) 

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) 

 

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), sisältää OKM-toimialan tehtäviä 

- oikeus tehdä esitys rakennuksen suojelemisesta (5 §) 

- oikeus tulla kuulluksi suojelua koskevan asian käsittelyn yhteydessä (7 §) 

- rakennetun kulttuuriympäristön tilan ja kehityksen seuranta (20 §) 
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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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