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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtioneuvoston minis
teriöiden lukumäärästä ja yleisestä toimialasta annetun lain sekä 
siihen liittyvien lakien muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Ympäristön suojelun tavoitteiden saavutta
minen sekä tehokkaan ja tarkoituksenmukaisen 
ympäristöpolitiikan harjoittaminen edellyttävät 
ympäristöasioiden hoidon uudistamista valtion 
keskushallinnossa. Yhteiskunta- ja ympäristö
politiikan näkökohtien riittävän yhteensovitta
misen varmistaminen vaatii ympäristöasioiden 
hoidon järjestämistä ministeriöpohjalle. Esityk
sessä ehdotetaankin ympäristöministeriön pe
rustamista. 

Ympäristöministeriötä koskevat perussään
nökset on sisällytetty lakiin valtioneuvoston 
ministeriöiden lukumäärästä ja yleisestä toimi
alasta annetun lain muuttamisesta. Sen mukaan 
ympäristöministeriön yleinen toimiala on mää
ritelty siten, että ministeriö käsittelee asiat, 
jotka koskevat: 1) ympäristönsuojelua, 2) luon
nonsuojelua, 3) ulkoilua ja luonnon virkistys
käyttöä ja 4) vesiensuojelua. Y mpäristöminis-

terwn perustaminen toimialaltaan pääpiirteit
täin edellä sanotun kaltaisena edellyttää myös 
vesihallinnosta ja öljysuojarahastosta annettujen 
lakien muuttamista. Näitä lakeja koskevat muu
tosesitykset onkin sisällytetty hallituksen esi
tykseen. 

Ympäristöministeriö on tarkoitus perustaa 
1 päivästä lokakuuta 1983 lukien. Ministeriön 
perustamisesta johtuvat määrärahaehdotukset 
tullaan pääosin antamaan Eduskunnalle valtion 
vuoden 1983 tulo- ja menoarviosta erillisinä. 
Esitykseen ei näin ollen ole sisällytetty ympä
ristöministeriön perustamisen edellyttämien vir
kojen ja toimien perustamista, lakkautta
mista ja siirtämistä koskevia säännöksiä, vaan 
niitä koskeva esitys tullaan antamaan erikseen 
samanaikaisesti ministeriön perustamisesta joh
tovien määrärahaehdotusten kanssa. 

YLEISPERUSTELUT 

1. Ympäristöministeriön 
perustaminen 

Yhteiskunta on viime vuosikymmeninä käy
nyt läpi muutoksia, jotka ovat usein olleet var
sin nopeita. Käyttöön on otettu uusia teknisiä 
välineitä ja toimintajärjestelmiä ympäristön 
hallitsemiseksi. Kansalaisten perustarpeiden 
ohella on ylemmänasteiset tarpeet lisääntyvässä 
määrin koettu tärkeiksi. Kehitys on tuonut 
mukanaan myös haittoja, sillä ympäristö on 
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monin tavoin pilaantumassa, ihmisen ja luon
non tasapaino on vaarassa järkkyä ja kasvun 
tuoma hyvinvointi on eri yhteiskuntaryhmien 
välillä ja alueittain epätasaisesti jakautunut. 
Muutokset ovat merkinneet uusia ja lisääntyviä 
vaatimuksia julkiselle hallinnolle ja vaikuttavat 
siten valtionhallinnon tehtäviin ja asemaan 
yhteiskunnan toimintojen ohjaajana. Muutokset 
vaikuttavat välittömästi myös valtioneuvoston 
ja sen alaisen valtionhallinnon tehtäviin. Näin 
ollen ympäristöhallinnon uudistamistarve joh-
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tuu suurelta osin yhteiskunnassa tapahtuvasta 
yleisestä kehityksestä. 

Edellä kuvatuista tarpeista johtovien ympä
ristön suojelun tavoitteiden saavuttaminen sekä 
tehokkaan ja tarkoituksenmukaisen ympäristö
politiikan harjoittaminen edellyttävät ympäristö
asioiden uudistamista keskushallinnossa perus
tamalla ympäristöministeriö. Ministeriön perus
tamisella ja ympäristöhallinnon kehittämisellä 
on pyrittävä osaltaan varmistamaan mahdolli
simman hyvä ja toimiva luonnon- ja kulttuuri
ympäristö sekä yhteiskunnan kokonaistarpeet 
huomioon ottava tarkoituksenmukainen, turval
linen ja luonnon elinvoimaisuuden turvaava toi
minta. Ympäristöhallinnon kokonaisuutena on 
oltava tarkoituksenmukainen ja tehokkaasti toi
miva kokonaisuus, joka voi asianmukaisesti 
ottaa huomioon ja sovittaa yhteen yhteiskun
nan, yksilön ja ympäristönsuojelun kokonais
tarpeet sekä antaa riittävät mahdollisuudet kan
salaisille osallistumiseen ja vaikuttamiseen hei
dän omaa ympäristöään koskevissa kysymyk
sissä ja samalla turvata ympäristönsuojelun 
tarpeet. 

2. Nykyinen tilanne ja asian 
valmistelu 

V aitioneuvoston eduskunnalle antamassa tie
donannossa ympäristöministeriön perustamises
ta ja perustuslakivaliokunnan tiedonautoa kos
kevassa mietinnössä ( 1982 vp. - PvVM n:o 
16) on laajasti selostettu ympäristöhallinnon 
nykyistä tilaa sekä lukuisia 1960- ja 1970-
luvuilla tehtyjä esityksiä ympäristöhallinnon 
uudelleen järjestämiseksi. Tämän vuoksi tähän 
esitykseen ei ole sisällytetty näitä koskevia se
lostuksia, vaan viitataan tältä osin Eduskun
nalle annettuun tiedonantoon. 

3. Ympäristöministeriön 
perustamisen 
toteuttamisvaihtoehdot 

Ympäristöhallinnon uudelleen järjestelyn tar
peellisuudesta ollaan viime vuosina oltu varsin 
yksimielisiä. Sen sijaan käsitykset siitä, mikä 
olisi tarkoituksenmukaisin järjestysmuoto ym
päristöasioita koskevien tehtävien hallinnolle, 
eivät ole selkiytyneet. Yhtäältä on katsottu, 

että kokonaisvastuu ympäristöasioista sekä ym
päristöasioita koskevien suunnittelu- ja kehit
tämistehtävien yhteensovittamisesta edellyttäi
si mm. sellaisten ympäristöasioiden, kuten kaa
voitus- ja rakennustoimen- kartasto- ja maan
mittaustoimen sekä asuntotoimen, keskittämistä 
perustettavalle ministeriölle. Toisaalta taas on 
esitetty, että ympäristöasioiden hallinnon ke
hittely ja järjestely on toteutettavissa usko
maHa perustettavan ministeriön käsiteltäväksi 
lähinnä vain ympäristön hoitoon välittömästi 
liittyvät tehtävät. Näiden varsinaisten ympäris
töasioiden hallinnon järjestämisen kannalta ei 
ole tarpeellista keskittää perustettavalle minis
teriölle muita kuin ympäristönsuojelua, luon
nonsuojelua, ja eräitä niihin läheisesti liittyviä 
tehtäviä ja siten puuttua enemmälti kuin on 
välttämätöntä muiden asioiden hallinnon järjes
telyyn. Sen vuoksi on tässä esityksessä päädytty 
esittämään ministeriön perustamisesta siten, 
että vain kaikilta osin välittömästi ympäristön 
ja ympäristönsuojelun hallintoa koskevat tehtä
väkokonaisuudet sisällytetään tulevan ministe
riön toimialaan. 

4. M i n i s t e ri ö n t o i m i a 1 a 

Esityksessä on eduskunnan valtioneuvoston 
ympäristöministeriön perustamista koskevaan 
tiedonautoon antaman vastauksen mukaisesti 
ympäristöministeriön yleinen toimiala määritel
ty siten, että ministeriö käsittelee asiat, jotka 
koskevat: 

1) ympäristönsuojelua, 
2) luonnonsuojelua, 
3) ulkoilua ja luonnon virkistyskäyttöä, sekä 
4) vesiensuojelua. 

Ministeriön perustamisen yhteydessä lakkau
tetaan ne olemassa olevat yksiköt, jotka nyt 
hoitavat ministeriön toimialaan tulevia tehtä
viä, siirtäen niiden tehtävät tarkoituksenmukai
sessa laajuudessa ympäristöministeriöön. Lisäk
si perustetaan ne uudet yksiköt, joita ministe
riön tehtävien asianmukainen hoitaminen tä
män lisäksi edellyttää. Ministeriölle alistetaan 
tehtäväkohtaisesti ne virastot ja laitokset sekä 
alue- ja piirihallintoyksiköt, jotka muiden teh
täviensä ohella hoitavat ministeriön toimialaan 
kuuluvia tehtäviä toimialallaan. Viimeksi sa
nottu koskee erityisesti vesihallintoon kuuluvia 
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tehtäviä. Ministeriön toimialaan tulevia tehtä
viä varten ympäristöministeriöön tai sen alai
suuteen siirretään kokonaan tai osittain ne ole
massa olevat hallintoyksiköt, joiden toimiala 
kokonaan tai pääosiltaan muodostuu ministe
riön toimialaan kuuluvista tehtävistä. 

Ympäristönsuojelun tehtäväryhmään kuulu
vat asianomaisen lainsäädännön mukaiset teh
tävät, joita nyt pääosin hoidetaan sisäasiain
ministeriön asianomaisissa yksiköissä. Näitä 
ovat muun muassa ympäristönsuojelun, ympä
ristön pilaantumisen ehkäisemisen ja pilaantu
neen ympäristön parantamisen edellyttämä 
yleissuunnittelu, tutkimus, johto, valvonta, ke
hittäminen ja yhteensovittaminen. Tähän teh
täväkokonaisuuteen kuuluvat myös ilmansuoje
lu, meluntorjunta, jätehuolto ja jätteiden hyöty
käytön edistäminen, joihin voidaan katsoa si
sältyvän, sikäli kuin ne eivät kuulu muun mi
nisteriön toimialaan, suunnitelmien ja muiden 
toimien ympäristövaikutusten arviointi, vaihto
ehtoisten ympäristöystävällisten ratkaisujen 
esittäminen, aineiden haitallisten ympäristövai
kutusten arviointi ja valvonta. Ympäristönsuo
jelun tehtäväryhmään kuuluvien asioiden hoi
tamista varten ministeriöön siirretään sisäasiain
ministeriön ympäristönsuojeluosasto. 

Luonnonsuojelun, urkoilun ja luonnon vir
kistyskäytön tehtäväryhmään kuuluvat asian
omaisen lainsäädännön mukaiset tehtävät kuten 

alkuperäisen luonnon suojelu, uhanalaisten 
eläin- ja kasvilajien suojelu, luonnonsuojelu
alueiden suunnittelu ja perustaminen, ulkoilu
asiat sekä luonnon virkistyskäyttömahdollisuuk
sien ja jokamiehenoikeuksiin perustuvan luon
non moninaiskäytön edistäminen ja maiseman
hoito, sikäli kuin se ei kuulu muun ministeriön 
toimialaan. Näihin tehtäväryhmiin kuuluvien 
asioiden hoitamista varten ministeriöön siirre
tään maa- ja metsätalousministeriön yleisen 
osaston luonnonvarainhoitotoimisto. 

Ympäristöministeriön toimialaan vesiasioissa 
kuuluvat luontevimmin vesiensuojelu ja sen 
alaisuuteen vesihallinnosta vesiensuojelutehtä
vien hoidon vaatimat voimavarat. Ministeriön 
tehtävänä on hoitaa vesiensuojelun ylin johto 
ja valvonta, johon sisältyy muun ohella vesien
suojelutoiminnan kehittäminen. Ministeriön 
alaisen vesihallinnon tehtävänä on vesiensuoje
lun toteuttaminen ja valvonta mukaan luettuna 
vesiensuojelua koskevat ennakkoilmoitukset. 
Sen sijaan ympäristöä suuresti muuttavat ve
sistön rakentamistehtävät ovat ministeriön pyr
kimyksille vieraita, joten niitä ei ole sisällytetty 
ministeriön tehtäviin. Vesiensuojelun hoitoa 
varten ministeriöön siirretään tehtävän edel
lyttämässä laajuudessa maa- ja metsätalousmi
nisteriön yleisen osaston vesitoimisto sekä mi
nisteriön alaisuuteen vesihallinto tarpeellisilta 
osin. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotusten perustelut 

1.1. Laki valtioneuvoston ministeriöiden luku
määrästä ja yleisestä toimialasta 

Lain 1 §:ään on lisätty ympäristöministeriö. 
Ministeriön perustamisen jälkeen valtioneuvos
tossa on eri hallinnonhaaroja varten kaksitoista 
ministeriötä sekä näiden lisäksi ministeriöihin 
rinnastettava valtioneuvoston kanslia. 

Lain .3 §:ään sisältyvät perussäännökset kun
kin ministeriön toimialasta. Y mpäristöministe
riön toimiala on sisällytetty pykälän uuteen 
12 a kohtaan. Ympäristöministeriön perusta
misen johdosta on myös sisäasiainministeriön 
ja maa- ja metsätalousministeriön toimialaa 

koskevia säännöksiä tarkistettu poistamalla 
niistä ympäristöministeriön toimialaa koskevat 
kohdat. 

1.2. Laki vesihallinnosta 

Ympäristöministeriön toimialaan tulee varsin 
keskeisenä tehtävänä kuulumaan vesiensuojelu. 
Kun vesiensuojeluun liittyvien tehtävien käy
tännön toteuttaminen tulee vastaisuudessakin 
kuulumaan ensisijaisesti vesihallitukselle on 
tarpeen, että vesihallitus vesiensuojeluun liit
tyvien tehtävien hoitamisen osalta on ympä
ristöministeriön alainen. Sen sijaan muiden teh
täviensä hoitamisen osalta vesihallitus edelleen 
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olisi maa- ja metsätalousministeriön alainen. 
Vesihallinnosta annetun lain 2 §: ä ehdotetaan 
muutettavaksi siten, että vesiensuojelua koske
vien asioiden osalta vesihallitus on ympäristö
ministeriön alainen. 

1.3. Laki öljysuojarahastosta 

Aluksista aiheutuvien öljyvahinkojen torju
misesta 22 päivänä syyskuuta 1972 annetussa 
laissa ( 668/72) ja maa-alueilla tapahtuvien 
öljyvahinkojen torjumisesta 24 päivänä touko
kuuta 1974 annetussa laissa (378/74) tarkoi
tettujen öljyvahinkojen ja niiden torjuntakus
nustannusten korvaamista varten on perustettu 
valtion tulo- ja menoarvion ulkopuolella oleva 
öljysuojarahasto. öljysuojarahastosta annetun 
lain mukaan rahasto on kauppa- ja teollisuus
ministeriön hoidossa. Koska vastuu öljyvahin
kojen torjumisesta kuuluu ympäristönsuojeluun 
välittömästi liittyvänä tehtävänä ympäristömi
nisteriölle, on luontevinta, että ympäristöminis
teriö käsittelee myös öljyvahinkojen korvaa
mista koskevat asiat. Tämän vuoksi öljysuoja
rahasto ehdotetaan siirrettäväksi muuttamalla 

1. 

siitä annetun lain 1 §: ä ympäristöministeriön 
hoitoon. 

2. Voimaan t u 1 o 

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1. 10. 
1983. Valtioneuvoston ministeriöiden lukumää
rästä ja yleisestä toimialasta annettuun lakiin 
ehdotetaan otettavaksi yleissäännös siitä, että 
mitä ympäristöministeriön toimialaa koskevissa 
asioissa on säädetty tai määrätty sisäasiain
ministeriöstä, maa- ja metsätalousministeriöstä 
tai kauppa- ja teollisuusministeriöstä, koskisi 
tämän lain tultua voimaan vastaavasti ympä
ristöministeriötä. 

öljysuojarahastosta annettuun lakiin ehdote
taan vastaavasti otettavaksi säännös siitä, että 
kauppa- ja teollisuusministeriössä vireillä olevat, 
tämän lain mukaista korvausta koskevat asiat 
siirtyvät tämän lain tullessa voimaan ympäristö
ministeriön käsiteltäviksi. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraavat laldehdotuk
set: 

Laki 
valtioneuvoston ministeriöiden lukumäärästä ja yleisestä toimialasta annetun lain 

muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan valtioneuvoston ministeriöiden lukumäärästä ja yleisestä toimialasta 30 päivänä 

maaliskuuta 1922 annetun lain (78/22) 1 §:n 1 momentti sekä 3 §:n 1 momentin 4 ja 8 
kohdat sekä ruotsinkielisessä kieliasussa 3 §:n 1 momentin 2 kohta, 

sellaisina kuin niistä 1 §:n 1 momentti on 7 kohtaa ja 11 kohtaa lukuun ottamatta 4 
päivänä joulukuuta 1953 annetussa laissa (481/53) sekä 7 kohta sellaisena kuin se on 15 
päivänä tammikuuta 1971 annetussa laissa ( 4 3/71) ja 11 kohta sellaisena kuin se on 9 päi
vänä tammikuuta 1970 annetussa laissa (16/70), sekä 3 §:n 1 momentin 4 ja 8 kohta 
sellaisina kuin ne ovat 19 päivänä tammikuuta 1973 annetussa laissa (34/73), sekä 

lisätään 3 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on mainitussa 9 päivänä tammikuuta 1970 
annetussa laissa, uusi 12 a kohta, seuraavasti: 

1 § 
Valtioneuvostossa on yleistä hallitusta ja 

eri hallinnonhaaroja varten kaksitoista ministe
riötä, nimittäin: 

1) ulkoasiainministeriö; 
2) oikeusministeriö; 
3) sisäasiainministeriö; 
4) puolustusministeriö; 
5) vai tiovarainministeriö; 

6) opetusministeriö; 
7) maa- ja metsätalousministeriö; 
8) liikenneministeriö; 
9) kauppa- ja teollisuusministeriö; 

10) sosiaali- ja terveysministeriö; 
11) työvoimaministeriö; sekä 
12) ympäristöministeriö. 
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3 § 
Valtioneuvostolle kuuluvista asioista käsitte

lee: 

4) sisäasiainministeriö asiat, jotka koskevat 
yleistä järjestystä ja turvallisuutta, läänien hal
lintoa, kunnallishallintoa lukuun ottamatta kun
nallisvaalia, väestökirjanpitoa, kaavoitus- ja 
rakennustointa, asuntotuotantoa ja asunto-oloja, 
palo- ja pelastustointa, väestönsuojelua sekä 
rajavartiolaitosta; 

8) maa- ja metsätalousministeriö asiat, jotka 
koskevat maataloutta, metsätaloutta, maanmit
tausta, asutustoimintaa, eläinlääkintöä, kalas
tusta ja metsästystä, sekä sikäli kuin ne eivät 
kuulu muulle ministeriölle, vesihallintoa; 

12 a) ympäristöministeriö asiat, jotka koske
vat ympäristönsuojelua, luonnonsuojelua, ulkoi-

2. 

lua ja luonnon virkistyskäyttöä sekä vesiensuo
jelua; sekä 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 198 . 

Mitä sisäasiainministeriön, maa- ja metsä
talousministeriön tai kauppa- ja teollisuusminis
teriön toimivallasta käsitellä ympäristöministe
riön toimialaan tämän lain nojalla kuuluvia 
asioita on muualla säädetty, koskee tämän lain 
tultua voimaan ympäristöministeriötä. 

Tämän lain voimaan tullessa perustettavista, 
lakkautettavista ja siirrettävistä viroista ja toi
mista säädetään erikseen. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryh
tyä toimenpiteisiin, jotka ovat tarpeen tällä 
lailla siirrettävien asioiden siirtämiseksi ympä
ristöministeriön käsiteltäviksi. 

Laki 
vesihallinnosta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan vesihallinnosta 9 päivänä tammikuuta 1970 annetun lain (18/70) 2 §:n 1 

momentti näin kuuluvaksi: 

2 § 
Vesihallintoa johtaa ja valvoo maa- ja metsä

talousministeriön alaisena keskusvirastona vesi
hallitus. Vesiensuojelua koskevien asioiden osal
ta vesihallitus on kuitenkin ympäristöministe
riön alainen. 

3. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 . 

päivänä 

Laki 
öljysuojarahastosta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan öljysuojarahastosta 24 päivänä toukokuuta 1974 annetun lain (379/74) 1 § 

sellaisena kuin se on 16 päivänä maaliskuuta1979 annetussa laissa (301/79), näin kuulu
vaksi: 

1 § 
Maa-alueilla tapahtuvien öljyvahinkojen tor

jumisesta annetussa laissa (378/74) ja aluk
sista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäi-

semisestä annetussa laissa (300/79) tarkoi
tettujen öljyvahinkojen ja niiden torjuntakus
tannusten korvaamista varten perustetaan vai-
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tion tulo- ja menoarvion ulkopuolella oleva 
öljysuojarahasto. Rahasto on ympäristöminis
teriön hoidossa. Rahastosta maksettavista kor
vauksista päättää valtioneuvosto. Valtioneuvosto 
voi kuitenkin määräämissään rajoissa siirtää 
korvauksesta päättämisen jäljempänä mainitulle 
öljyvahinkolautakunnalle. 

Helsingissä 17 päivänä syyskuuta 1982 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 198 . 

Kauppa- ja teollisuusministeriössä vireillä 
olevat, tämän lain mukaiset korvausta koskevat 
asiat siirtyvät tämän lain tullessa voimaan 
ympäristöministeriön käsiteltäviksi. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Pääministeri Kalevi Sorsa 
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Liite 1 

Laki 
valtioneuvoston ministeriöiden lukumäärästä ja yleisestä toimialasta annetun lain 

muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan valtioneuvoston ministeriöiden lukumäärästä ja yleisestä toimialasta 30 patvana 

maaliskuuta 1922 annetun lain (78/22) 1 §:n 1 momentti sekä 3 §:n 1 momentin 4 ja 8 
kohdat sekä ruotsinkielisessä kieliasussa 3 § :n 1 momentin 2 kohta, 

sellaisina kuin niistä 1 § :n 1 momentti on 7 kohtaa ja 11 kohtaa lukuun ottamatta 4 
päivänä joulukuuta 1953 annetussa laissa (481/53) sekä 7 kohta sellaisena kuin se on 15 
päivänä tammikuuta 1971 annetussa laissa ( 4 3/71) ja 11 kohta sellaisena kuin se on 9 
päivänä tammikuuta 1970 annetussa laissa (16/70), sekä 3 §:n 1 momentin 4 ja 8 kohta 
sellaisina kuin ne ovat 19 päivänä tammikuuta 1973 annetussa laissa (34/73), sekä 

lisätään 3 § :n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on edellä mainitussa 9 päivänä tammikuuta 
1970 annetussa laissa uusi 12 a kohta, seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

1 § 
Valtioneuvostossa on yleistä hallitusta ja eri 

hallinnonhaaroja varten yksitoista ministeriötä, 
nimittäin: 

1) ulkoasiainministeriö, 
2) oikeusministeriö, 
3) sisäasiainministeriö, 
4) puolustusministeriö, 
5) valtiovarainministeriö, 
6) opetusministeriö, 
7) maa- ja metsätalousministeriö, 
8) liikenneministeriö, 
9) kauppa- ja teollisuusministeriö, 

10) sosiaali- ja terveysministeri, sekä 
11) työvoimaministeriö. 

Ehdotus 

1 § 
Valtioneuvostossa on yleistä hallitusta ja eri 

hallinnonhaaroja varten kaksitoista ministeriötä, 
nimittäin: 

1) ulkoasiainministeriö, 
2) oikeusministeriö, 
3) sisäasiainministeriö, 
4) puolustusministeriö, 
5) valtiovarainministeriö, 
6) opetusministeriö, 
7) maa- ja metsätalousministeriö, 
8) liikenneministeriö, 
9) kauppa- ja teollisuusministeriö, 

10) sosiaali- ja terveysministeriö, 
11) työvoimaministeriö, sekä 
12) ympäristöministeriö. 

3 § 
Valtioneuvostolle kuuluvista asioista käsit

telee: 

4) sisäasiainministeriö asiat, jotka koskevat 
yleistä järjestystä ja turvallisuutta, läänien hal
lintoa, kunnallishallintoa lukuun ottamatta kun
nallisvaalia, väestökirjanpitoa, kaavoitus- ja ra
kennustointa, asuntotuotantoa ja asunto-oloja, 

4) sisäasiainministeriö asiat, jotka koskevat 
yleistä järjestystä ja turvallisuutta, läänien hal
lintoa, kunnallishallintoa lukuun ottamatta kun
nallisvaalia, väestökirjanpitoa, kaavoitus- ja ra
kennustointa, asuntotuotantoa ja asunto-oloja, 
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Voimassa oleva laki 

palotointa, väestönsuojelua ja rajavartiolaitosta, 
sekä, sikäli kuin ne eivät kuulu muulle minis
teriölle, ympäristönsuojelua; 

8) maa- ja metsätalousministeriö asiat, jotka 
koskevat maataloutta, metsätaloutta, maanmit
tausta, asutustoimintaa, eläinlääkintää, kalastus
ta ja metsästystä, vesihallintoa lukuun ottamat
ta vesiliikennettä sekä, siltä osin kuin niin on 
säädetty, ympäristönsuojelua; 

Ehdotus 

palo- ja pelastustointa, väestönsuojelua sekä 
rajavartiolaitosta; 

8} maa- ja metsätalousministeriö asiat, jotka 
koskevat maataloutta, metsätaloutta, asutustoi
mintaa, eläinlääkintöä, kalastusta ja metsästystä 
sekä sikäli kuin ne eivät kuulu muulle ministe
riölle, vesihallintoa; 

12 a) ympäristöministeriö asiat, jotka koske
vat ympäristönsuojelua, luonnonsuojelua, ulkoi
lua ja luonnon virkistyskäyttöä sekä vesien 
suojelua, sekä 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 . 

päivänä 

Mitä sisäasiainministeriön, maa- ja metsäta
talousministeriön tai kauppa- ja teollisuusminis
teriön toimivallasta käsitellä ympäristöministe
riön toimialaan tämän lain nojalla kuuluvia 
asioita on muualla säädetty, koskee tämän lain 
tultua voimaan ympäristöministeriötä. 

Tämän lain voimaan tullessa perustettavista, 
lakkautettavista ja siirrettävistä viroista ja toi
mista säädetään erikseen. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryh
tyä toimenpiteisiin, jotka ovat tarpeen tällä 
lailla siirrettävien asioiden siirtämiseksi ympä
ristöministeriön käsiteltäviksi. 
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Liite 2 

Laki 
vesihallinnosta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan vesihallinnosta 9 päivänä tammikuuta 1970 annetun lain (18/70) 2 ~:n 1 

momentti näin kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki 

2 s 
Vesihallintoa johtaa ja valvoo maatalousmi

nisteriön alaisena keskusvirastona vesihallitus. 

2 168201028L 

Ehdotus 

2 § 
Vesihallintoa johtaa ja valvoo maa- ja metsä

talousministeriön alaisena keskusvirastona vesi
hallitus. Vesiensuojelua koskevien asioiden osal
ta vesihallitus on kuitenkin ympäristöministe
riön alainen. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 . 

päivänä 
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Liite 3 

Laki 
öljysuojarahastosta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan öljysuojarahastosta 24 päivänä toukokuuta 1974 annetun lain (379/74) 1 § 

sellaisena kuin se on 16 päivänä maaliskuuta1979 annetussa laissa (301/79), näin kuulu
vaksi: 

Voimassa oleva laki 

1 § 
Maa-alueilla tapahtuvien öljyvahinkojen tor

jumisesta annetussa laissa (378/74} ja aluk
sista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäise
misestä annetussa laissa (300/79) tarkoitettu
jen öljyvahinkojen ja niiden torjuntakustannus
ten korvaamista varten on valtion tulo- ja 
menoarvion ulkopuolella öljysuojarahasto. Ra
hasto on kauppa- ja teollisuusministeriön hoi
dossa. Rahastosta maksettavista korvaoksista 
päättää valtioneuvosto. Valtioneuvosto voi kui
tenkin määräämissään rajoissa siirtää korvauk
sesta päättämisen jäljempänä mainitulle öljyva
hinkolautakunnalle. 

Ehdotus 

1 § 
Maa-alueilla tapahtuvien öljyvahinkojen tor

jumisesta annetussa laissa (378/74) ja aluk
sista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäise
misestä annetussa laissa (300/79) tarkoitettu
jen öljyvahinkojen ja niiden torjuntakustan
nusten korvaamista varten on valtion tulo- ja 
menoarvion ulkopuolella öljysuojarahasto. Ra
hasto on ympäristöministeriön hoidossa. Rahas
tosta maksettavista korvaoksista päättää val
tioneuvosto. Valtioneuvosto voi kuitenkin 
määräämissään raJoissa surtaa korvauksesta 
päättämisen jäljempänä mainitulle öljyvahinko
lautakunnalle. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 198 . 

Kauppa- ja teollisuusministeriössä vireillä 
olevat tämän lain mukaiset korvausta koskevat 
asiat siirtyvät tämän lain tullessa voimaan ym
päristöministeriön käsiteltäviksi. 


