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Tausta 
 
Aluehallintouudistuksen selvityshenkilö, ministeri Lauri Tarasti jätti ehdotuksensa maakunnille siirrettävistä 
tehtävistä 26.1.2016 (Lauri Tarasti: Valtion aluehallinnon ja maakuntahallinnon uudistaminen, valtiovarainmi-
nisteriön julkaisu 3/2016). Selvityshenkilö ehdotti, että elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille kuuluvat 
ympäristönsuojelu- ja luonnonsuojelutehtävät siirtyisivät eräin poikkeuksin aluehallintovirastolle, jonka toimi-
valta olisi valtakunnallinen. Selvityshenkilölle annetuissa ministeriöiden taustaselvityksissä ja Tarastin selvityk-
sen jatkokäsittelyssä on noussut esille erilaisia vaihtoehtoja ELY-keskuksissa ja aluehallintovirastoissa nykyisin 
hoidettavien ympäristönsuojelu- ja ympäristöhallinto- sekä ympäristölupatehtävien ja luonnonsuojelu- ja vesi-
asioiden hoidon järjestämisestä. Maakunnan tehtäväala on tarpeen saada kevään 2016 aikana valmisteltavaan 
maakuntalakiin.  Ministeri Vehviläisen ja ministeri Tiilikaisen keskustelujen pohjalta alivaltiosihteeri Tuomas 
Pöysti pyysi ympäristöministeriötä laatimaan selvityksen eri vaihtoehdoista ehdotuksineen nopealla aikataulul-
la 21.3.2016 mennessä. 

Ympäristöministeriö asetti 4.3.2016 työryhmän toimikaudeksi 4.3.–17.3.2016 jatkoselvittämään ympäristöhal-
linnon tehtävien tarkoituksenmukaisinta organisointitapaa valtion aluehallinnon ja maakuntahallinnon välillä.  

 
Työryhmän tulee tarkastella tehtävien järjestämistä seuraavien vaihtoehtojen pohjalta: 

 
A. ELY-keskusten ympäristönsuojelua, ympäristövaikutusten arviointia sekä ympäristövalvontaa sekä 

luonnonsuojelua, vesilain valvontaa sekä ympäristöministeriön hallinnonalan vesien ja merenhoitoa 
koskevat tehtävät kootaan yhteen aluehallinto-virastoissa olevien ympäristölupatehtävien kanssa 
yhdeksi kokonaisuudeksi joka on valtion tehtävä. Tehtävä hoidetaan uudistetussa valtakunnallisen 
toimivallan omaavassa aluehallintovirastossa, joka toimii alueellisissa toimipisteissä. (ks. Lauri Taras-
tin ehdotus: Valtion aluehallinnon ja maakuntahallinnon uudistaminen, valtiovarainministeriön jul-
kaisu 3/2016). Toissijaisena vaihtoehtona valtakunnallisen toimivallan omaavalle aluehallintoviraston 
vaihtoehtona voisi olla tehtävien osoittaminen jonkin valtion keskusviraston yhteyteen (esim. muut-
tamalla Tukes monialaiseksi, myös YM:n ohjauksessa olevaksi monialaiseksi virastoksi). 

B. Ympäristötehtävät kootaan A-vaihtoehdon mukaisesti yhteen, mutta annetaan maakuntien tehtä-
väksi. Jos tämä valitaan organisaatioratkaisuksi, on aluehallinto-uudistuksen toteuttamisen lainval-
mistelussa arvioitava miten maakuntien yhteistyölle ja tehtävien hoidon kokoamisella huolehtia voi-
mavarojen ja asiantuntemuksen riittävyydestä sekä yhtenäisestä digitaalisesta prosessista ja asioiden 
käsittelystä sekä maakuntarajat ylittävien vaikutusten ja näkökulman ottamisesta huomioon. 

C. ELY-keskusten ympäristönsuojelua, ympäristövaikutusten arviointia sekä ympäristövalvontaa sekä 
luonnonsuojelua, vesilain valvontaa sekä ympäristöministeriön hallinnonalan vesien ja merenhoitoa 
koskevat tehtävät kootaan yhteen maakuntien tehtäviksi, mutta aluehallintovirastoissa olevat ympä-
ristölupatehtävät jätetään valtion tehtäväksi. 

D. ELY-keskusten ympäristöhallinto- ja -valvonta sekä luonnonsuojelutehtävät yhdistetään aluehallinto-
virastojen ympäristölupatehtävien kanssa ja osoitetaan aluehallintoviraston tehtäväksi, mutta ELY-
keskusten vesien ja merensuojelun tehtävät siirretään maakunnille. Tällöin vesien- ja merensuojelun 
asioista yhdessä maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan ELY-keskuksista maakunnille siirrettä-
vien vesiasioiden kanssa muodostuu maakuntien tehtäväkokonaisuus. 

E. ELY-keskusten ympäristöhallintotehtävät ja vesilain valvonta yhdistetään aluehallinto-viraston ympä-
ristölupatehtävien kanssa ja osoitetaan aluehallintovirastoille, mutta luonnonsuojelu sekä vesien ja 
merenhoidon tehtävät siirretään maakunnille. 
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Jatkovalmistelussa selvitetään pääasiallisesti hyötyjä ja haittoja vertailemalla vaihtoehtoja tehtävien hoitami-
seen. Arvioinnissa keskeisinä kriteereinä ovat: 

- tehtävän sidonnaisuus kansainvälisiin sopimuksiin ja Euroopan unionin lainsäädännön ja kotimai-
seen lainsäädäntöön (oikeusharkintaisuus: vahvasti oikeusharkintaiset tehtävät soveltuvat pa-
remmin valtion kuin maakunnan tehtäviin jolle taas kuuluvat luontevasti alueellista harkintavaltaa 
sisältävät tehtävät) 

- riskien ja vaikutusten sekä tehtävien valtakunnallisuus tai alueellisuus 

- mahdollisuus yhtenäisiin digitaalisiin prosesseihin ja digitalisaation antamien analyysi- ja tiedonkä-
sittelymahdollisuuksien hyödyntäminen sekä asiakkaiden näkökulmasta sujuvaan yhden luukun 
palveluun sekä yhtenäiseen ratkaisu- ja valvontakäytäntöön 

- tehtävien väliset synergiaedut ja mahdollisuudet hyödyntää alueellista ja valtakunnallista osaamis-
ta sekä yhteistyömahdollisuudet. Nämä sisältävät myös mahdollisuudet hyödyntää jatkossakin 
ELY-keskuksissa ja myös aluehallintovirastoissa saatuja integraatio- ja synergiahyötyjä 

- tuottavuus- ja tehokkuusedut 

 
Kaikissa ratkaisuissa tulee turvata ympäristölupa- ja valvonta-asioiden tehokas ja riippumaton hoitaminen. 
 
Työryhmä kokoontui kolme kertaa. Työ- ja elinkeinoministeriöstä työryhmä kutsui TUKESiin liittyvissä asioissa 
asiantuntijaksi ylijohtaja Pekka Timosen. Työryhmälle on toimitettu tehtäväksiantoon liittyen kannanotto Elin-
keinoelämän keskusliitosta, työ- ja elinkeinoministeriöstä sekä yhteinen kannanotto osalta AVI -ylijohtajia. 
 
Työryhmä on tehnyt eri vaihtoehdoista hyötyjen ja haittojen arvioinnin. 
 
 Työryhmä ei ole yksimielinen siitä, mikä on tarkoituksenmukaisin vaihtoehto. 
 
Työryhmä jätti mietintönsä 18.3.2016 
 
 
Työryhmän kokoonpano 
Puheenjohtaja 
Kansliapäällikkö Hannele Pokka, ympäristöministeriö 
 
Jäsenet 
Maakuntajohtaja Timo Reina, Hämeen Liitto 
Ylijohtaja Leena Vestala, Pirkanmaan ELY-keskus  
Ylijohtaja Ari Niiranen, Pohjois-Karjalan ELY-keskus 
Johtaja Satu Pääkkönen, Uudenmaan ELY-keskus 
Johtaja Tarja Savea-Nukala, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 
Hallitusneuvos Tarja Hyvönen, valtiovarainministeriö 
 
Jäsen/sihteeri 
Kehittämispäällikkö Juho Korpi, ympäristöministeriö 
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Tiivistelmä  
 

Vaihtoehto A: Tarastin malli tehtävien osoittamisesta valtakunnallisen toimivallan AVI:lle tai tehtävät osoi-
tetaan jonkin nykyisen keskushallinnon viraston yhteyteen, esim. TUKES 
 

Vaihtoehdossa A työnjako maakunnan ja valtion viranomaisen välillä on selkeä ympäristöoikeuden syste-
matiikan kannalta. Maakunnille kuuluisi suunnittelujärjestelmään ja alueen kehittämiseen liittyviä tehtä-
viä ja valtion viranomaiselle merkittävää oikeusharkintaa sisältävät tehtävät, kuten ympäristönsuojelu, lu-
vat ja valvonta, ympäristövaikutusten arviointi, luonnonsuojelu ja ympäristöministeriön vesien- ja meren-
hoidon tehtävät. Valtiolla olisi mallissa oma viranomainen, jossa velvoitteet voidaan yhdenmukaisesti 
panna täytäntöön ja niistä raportoida. 
 
Suurten hankkeiden ympäristövaikutukset voivat olla maakuntarajat ylittäviä, valtakunnallisia tai jopa val-
tioiden rajat ylittäviä, jolloin keskeiset ympäristölliset luvat ja niiden valvonta olisi valtion viranomaisen 
vastuulla. Asiantuntemuksen turvaaminen hakemusten käsittelyssä ja mm. mahdollisissa yllättävissä jälki-
valvontatilanteissa olisi helpommin järjestettävissä kuin tilanteessa, jossa käsittely- ja valvontavastuu ja-
kaantuu usealle taholle. Riskien osalta voidaan paremmin varmistaa, että kaikki merkittävää oikeusharkin-
taa sisältävät tehtävät hoidetaan samalla tavalla koko maassa ja huomioidaan myös mm. riskien valtakun-
nallisuus sekä päätöksenteon puolueettomuus ja riippumattomuus.   
 
Vaihtoehdolla pystytään toteuttamaan hallitusohjelman tavoite yhden luukun periaatteista ympäristöllis-
ten menettelyjen osalta suurissa ja keskisuurissa hankkeissa. Yhden luukun palveluun on mahdollista sisäl-
lyttää laajasti ympäristöllisten menettelyjen palveluketjut (ml. YVA, YSL, LSL, vesilaki, jne). Yhdennetyn 
menettelyn piirissä olevista luvista on mahdollista saada vain yksi valituskelpoinen lupa. Malli yhdistäisi 
nyt hajautuneen luvituksen ja valvonnan samaan valtakunnalliseen virastoon ja mahdollistaa toiminnan-
harjoittajien viranomaisprosessien nopeuttamisen ja sujuvoittamisen sekä yhtenäiset järjestelmät luvituk-
sen ja valvonnan välille. Lupien käsittelyssä ja valvonnassa voitaisiin samassa virastossa hyödyntää muuta 
tarvittavaa valtakunnallista osaamista hankkeen sijaintipaikasta riippumatta.  Palvelut yhdistetään valta-
kunnalliseen asiointijärjestelmään. 
  
Synergiaedut myös TUKESin nyt hoitamien tehtävien kanssa lisääntyisivät, mikäli kemikaali- ja kaivosluvat 
käsiteltäisiin yhdennetyssä menettelyssä. Valmistelu, lupakäsittely ja päätökset olisivat riippumattomia 
paikallisista taloudellisista ja poliittisista intresseistä. Ratkaisu mahdollistaa ympäristöpalveluiden viemi-
sen kansalliseen palveluväylään osaksi muita valtion tuottamia palveluita. 
  
Heikkouksina vaihtoehdossa A. olisi mahdollisesti maakunnallista verkostoa suppeampi palvelupistever-
kosto keskushallinnon viraston mallissa. Valtakunnallisen aluehallintoviraston mallissa toimipisteverkko 
olisi kattavampi ja pysyisi lähempänä valvottavia kohteita.  ELY-keskuksissa ja laajemmin aluetasolla ny-
kymallissa muodostunut synergia menetettäisiin ilman toimivia yhteistyömuotoja maankäyttöä ja liiken-
nettä sekä vesistökunnostustehtäviä lukuun ottamatta vesistötalous-, kalatalous ja EU:n rakennerahasto-
tehtävien ja elinkeinotukia koskevien tehtävien kanssa.  Maakuntiin ei siirtyisi lisää ympäristöosaamista 
tukemaan maakuntakaavoituksen ja alueidenkäytön kysymyksiä. Ympäristötehtävät organisoitaisiin jos-
tain muista ELY-keskusten tehtävistä poikkeavalla tavalla, mikä saattaisi lisätä etäisyyttä ympäristö- ja 
muiden tehtävien välillä.  
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Vaihtoehto B: Ympäristötehtävät kootaan A-vaihtoehdon mukaisesti yhteen, mutta annetaan maakuntien 
tehtäväksi.  

 
Vaihtoehdon B vahvuutena olisi mahdollisesti valtion viranomaista laajempi palveluverkosto edellyttäen, 
että ympäristötehtävät jaettaisiin laajasti maakuntiin. Vaihtoehto mahdollistaisi nykyisten ELY-keskusten, 
maakunnan ja AVIen välisen synergian hyödyntämisen. Ympäristölupien valvonta olisi lähellä valvottavia. 
Myös lupapäätösten valmistelu siirtyisi alueille, kun suuria ja keskikokoisia laitoksia luvitetaan nyt neljässä 
AVI:ssa. Maakuntakaavoitustehtävälle ja alueidenkäytön tehtäväalueelle siirtyisi ympäristöosaamista. 
Vaihtoehto mahdollistaa synergiaedut aluehallinnossa muiden hallinnonalojen, erityisesti vesistö-, vesita-
lous-, kalatalous- ja EU:n rakennerahastotehtävien ja elinkeinotukia koskevien tehtävien kanssa.  Jos maa-
kunnille ja kunnille säädetään mahdollisuus vapaasti sopia tehtävien siirroista keskenään, olisi maakunnal-
la mahdollisuus hoitaa myös kunnan ympäristötoimen tehtäviä. 
 
Malli toteuttaa yhtä asiointipaikkaa useimpien nykyisten ELY-keskusten palveluja käyttävien (asiakkaat 
mukaan lukien asianosaiset ja haitankärsijät) kannalta ympäristöasioiden sekä myös muiden maakunnalle 
siirrettävien tehtävien ja palvelujen osalta. Malli olisi maakuntakohtainen, ei valtakunnallinen. 
 

Valtio on vastuussa KV–sopimusten ja EU-lainsäädännön toimeenpanosta ja rikkomus-seuraamuksista. 
Ympäristöpolitiikka (erityisesti ympäristönsuojelu, YVA, luonnonsuojelu ja vesiasiat) on vahvasti EU- ja kv-
sopimuksin säädeltyä. Sidonnaisuudet KV-, EU- ja kansallisen lainsäädännön täytäntöönpanosta olisivat 18 
maakunnan vastuulla ilman, että valtiolla olisi virastoa yhtenäisen toimeenpanon ja raportoinnin varmis-
tamiseksi. Luonnonsuojelulainsäädännön kokonaisuus on rakennettu siten, että yleisen edun valvonta on 
valtion tehtävä, tehtävän siirron myötä luonnonsuojelulainsäädäntö tulisi perusteiltaan kokonaisuudes-
saan uudistaa. Yleisen edun valvonta jakautuisi mallissa useisiin maakuntiin, maakunnan viranhaltijat jou-
tuisivat erikseen valvomaan/valittamaan maakuntavaltuuston päätöksistä valtioroolissa. Yleisen edun val-
vonnan riippumattomuuden turvaaminen voi osoittautua ongelmalliseksi. 
 
Heikkoutena voidaan todeta, että kansainväliset ja valtakunnalliset toiminnanharjoittajat asioisivat usean 
itsehallintoalueen viranomaisen kanssa. Luvitus jakautuisi useaan maakuntaan; samankaltaisissa tapauk-
sissa lupapäätöksistä voisi syntyä alueellisesti kirjavuutta, yhdenvertaisuus saattaisi kärsiä ja valitusten 
määrä kasvaa. Maakuntiin hajautettu erityisosaaminen saattaisi pirstaloitua ja se voisi aiheuttaa asiantun-
tijavajetta erityisesti suurissa ja keskisuurissa hankkeissa.  
 
Malli saattaisi sitoa resurssit alueeseen, kaikkia ELYjen ympäristötehtäviä olisi hoitamassa keskimäärin n. 
29 htv/maakunta sis. alueidenkäytön tehtävät. (v. 2019). Resursseja ei pystyttäisi käyttämään tehokkaasti 
ja toimintatapojen kehittäminen vaikeutuisi. Riittävän osaamisen turvaamiseksi tehtäviä jouduttaisiin 
merkittävästi keskittämään, mikä taas poistaisi em. läheisyysperiaatteesta mahdollisesti saatavia syner-
giahyötyjä. Ympäristöasioiden hoito htv-kehityksen mukaan saattaisi hidastua vähäisten voimavarojen ja-
kamisen johdosta. 
 
Yrityksiä valvoisivat edelleen useat viranomaiset ja niitä koskisivat usean lainsäädännön alle kuuluvat ra-
portointivelvollisuudet. Yhden luukun periaatetta tai yhdennettyä menettelyä ympäristöllisissä menette-
lyissä ei voitaisi toteuttaa valtakunnallisesti, eikä luvituksen ja valvonnan kokoamisella saavutettaisi ym-
päristövaikutuksiltaan maakunnalliset ja valtakunnalliset rajat ylittävien hankkeiden osalta viranomaispro-
sessien merkittävää nopeuttamista. Riskinä olisi myös se, että poliittinen ohjaus saattaisi ulottua oikeus-
harkintaisiin tehtäviin ja yleisen edun valvontaan.  
 
Vaihtoehto B:n toteuttaminen edellyttäisi ympäristöperusoikeuksien (PL 2§, 20.2§:n ja 22§) selvittämistä 
tarkemmin. Erityisesti yleisen edun valvonnan jakaminen valtioroolissa maakunnille; yli maakunnallisten 
hankkeiden tai vaikutusten osalta asianomistajien ja haitankärsijöiden suhde, julkisen vallan rooli sisältäen 
valtion vastuut. 
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Vaihtoehto C: ELY–keskusten tehtävät kootaan yhteen maakuntien tehtäväksi, mutta aluehallintovirastossa 
olevat ympäristölupatehtävät jätetään valtion tehtäväksi  
 

Vaihtoehdon C vahvuutena olisi, että ympäristölupatehtävät olisi mahdollista organisoida valtakunnalli-
sesti. Luvitus olisi yhdenmukaista, mikä on oikeusturvan ja muutoksenhaun johdosta tärkeää. ELYjen ym-
päristötehtävien osalta tehtävät olisivat mahdollisesti valtion viranomaista laajemmassa palveluverkos-
tossa edellyttäen, että ympäristötehtävät jaettaisiin kaikkiin maakuntiin. Malli mahdollistaisi nykyisten 
ELY-keskusten ja maakunnan välisen synergian hyödyntämisen. Maakuntakaavoitustehtävälle ja alueiden-
käytön tehtäväalueelle voitaisiin lisäksi siirtää ympäristöosaamista. Vaihtoehto mahdollistaisi lupatehtävi-
en valtakunnallisesta organisoinnista saatavissa olevat tuottavuushyödyt osittain sekä synergiaedut alue-
hallinnossa muiden hallinnonalojen, erityisesti vesistö-, vesitalous-, kalatalous- ja EU:n rakennerahasto-
tehtävien ja elinkeinotukia koskevien tehtävien kanssa.   
 
Yhden luukun periaatteen toteuttamista voitaisiin kuitenkin toteuttaa vain osin.  Luvitus olisi yhdessä vi-
ranomaisessa (sis. Tukes), mutta saman hankkeen piirissä oleva YVA–menettely sekä  luonnonsuojelulain 
mukaiset päätökset ja mm. Natura –arvioinnit käsiteltäisiin toisessa viranomaisessa kuten nykyisin. Toi-
mintaa ei voida aloittaa ennen, kuin lupapäätös on saatu. Lupapäätös on usein myös rahoituksen saami-
sen ehtona. Koska tehtäviä hoitaisivat eri viranomaiset, heijastuisi menettely käsittelyaikoihin.  

 
Luvituksen ja valvonnan pysyminen erillisenä ei mahdollistasi ympäristöllisten menettelyjen sujuvoitta-
mista ja byrokratian vähentämistä. Luvituksen ja valvonnan erillisyys saattaisi vaikuttaa lupapäätösten laa-
tuun, eivätkä valvonnalliset näkökohdat välttämättä tule huomioiduksi luvassa. Myöskään ympäristölupi-
en käsittelyssä ei voida hyödyntää muuta tarvittavaa ympäristöosaamista. Vaihtoehto saattaisi johtaa vali-
tusten lisääntymiseen erityisesti ylimaakunnallisissa hankkeissa. Riskinä olisi myös se, että poliittinen oh-
jaus saattaisi ulottua oikeusharkintaisiin tehtäviin ja yleisen edun valvontaan. 
 
Valtio on vastuussa KV-sopimusten ja EU-lainsäädännön toimeenpanosta ja rikkomusseuraamuksista. Ym-
päristöpolitiikka on vahvasti EU- ja kv-sopimuksin säädeltyä. Sidonnaisuudet KV-, EU- ja kotimaiseen lain-
säädäntöön olisivat 18 maakunnan vastuulla. Valtiolla ei kuitenkaan olisi viranomaista joten EUmenettely-
jen osalta toimeenpanossa sekä raportoinnissa saattaisi olla haasteita toimijoiden lukuisuuden ja tietojen 
keruujärjestelmien vuoksi.  
 
Luonnonsuojelulainsäädännön kokonaisuus on rakennettu siten, että yleisen edun valvonta on valtion 
tehtävä joka tarkoittaa, että tehtävän siirron myötä luonnonsuojelulainsäädäntö tulisi perusteiltaan koko-
naisuudessaan uudistaa. Yleisen edun valvonta jakautuisi mallissa useisiin maakuntiin, maakunnan viran-
haltijat voisivat joutua erikseen valvomaan/valittamaan maakuntavaltuuston päätöksistä valtioroolissa.  
 
Malli saattaisi sitoa ELYjen voimavarat alueeseen, kaikkia ELYjen ympäristötehtäviä olisi hoitamassa kes-
kimäärin n. 29 htv/maakunta sis. alueidenkäytön tehtävät. (v. 2019). Resursseja ei pystyttäisi käyttämään 
tehokkaasti ja yhtenäisten tehostamista edistävien toimintatapojen kehittäminen vaikeutuisi. Riittävän 
osaamisen turvaamiseksi tehtäviä jouduttaisiin merkittävästi keskittämään, mikä taas vähentäisi lähei-
syysperiaatteesta saatavia synergiahyötyjä.  
 
Vaihtoehto C:n toteuttaminen edellyttäisi  ympäristöperusoikeuksien (PL 2§, 20.2§:n ja 22§) selvittämistä 
tarkemmin. Erityisesti yleisen edun valvonnan jakaminen valtioroolissa maakunnille; yli maakunnallisten 
hankkeiden tai vaikutusten osalta asianomistajien ja haitankärsijöiden suhde, julkisen vallan rooli sisältäen 
valtion vastuut. 

 

Vaihtoehdot D & E (koskevat vesien- ja merenhoitoa sekä luonnonsuojelua) 
 

Työryhmä ei pitänyt mallin D tai E toteuttamista varteenotettavina vaihtoehtoina, joten ei laatinut niistä 
tiivistelmää.  
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Vaihtoehtojen tarkempi arviointi 
 

Vaihtoehto A: Tarastin malli tehtävien osoittamisesta valtakunnallisen toimivallan AVI:lle tai 
tehtävät osoitetaan jonkin nykyisen keskushallinnon viraston yhteyteen, esim. TUKES 
 

1. Sidonnaisuus KV-, EU ja kotimaiseen lainsäädäntöön 
 

Plussat: 

- Ympäristöä koskevan yhteisölainsäädännön ja kansallisen lainsäädännön kokonaisuus on osaamisen 
riittävyyden kannalta muita vaihtoehtoja paremmin hallittavissa. 

-  Ympäristöpolitiikka, erityisesti ympäristönsuojelu, YVA, luonnonsuojelu ja vesiasiat ovat vahvasti 
EU- ja kv. sopimuksin säädeltyä, valtio on vastuussa näiden kansallisesta toimeenpanosta, rapor-
toinnista ja sanktioista. Valtiolla olisi mallissa oma viranomainen, jossa velvoitteet voidaan yhden-
mukaisesti panna täytäntöön ja niistä raportoida. 

- Työnjako maakunnan ja valtion viranomaisen välillä on selkeä ympäristöoikeuden systematiikan 
kannalta. Maakunnille kuuluu suunnittelujärjestelmään ja alueen kehittämiseen liittyviä tehtäviä ja 
valtion viranomaiselle oikeusharkintaa sisältäviä luvitusta ja valvontaa sekä ja muita ympäristön- ja 
luonnonsuojeluun liittyviä tehtäviä. 

- Ympäristönsuojelu-, luonnonsuojelu- ja vesien ja merenhoidon tehtävissä ns. yleisen edun valvonta-
tehtävä valtioroolissa olisi valtion viranomaisella. Kunnalla on ympäristönsuojelussa omaa aluetta 
koskeva vastuunsa yleisen edun valvonnassa.  

- Ympäristönsuojelun tehtävissä on kyse riippumattomasta ja pitkälle oikeusharkintaisesta tehtä-
västä, jonka toteuttamisen tulee tapahtua yhdenmukaisesti koko maassa. 

 
Miinukset: 
- 
 

2. Riskien ja vaikutusten sekä tehtävien valtakunnallisuus ja alueellisuus 
Plussat: 

- Suurten hankkeiden ympäristövaikutukset voivat olla maakuntarajat ylittäviä, valtakunnallisia tai 
valtakunnan rajat ylittäviä, jolloin lupien käsittelyssä ja niiden valvonnassa suuremmat ja vaati-
vammat toiminnat ovat valtion viranomaisen käsittelyssä. Asiantuntemuksen turvaaminen hake-
musten käsittelyssä ja mm. mahdollisissa yllättävissä jälkivalvontatilanteissa on helpommin järjes-
tettävissä kuin tilanteessa, jossa käsittelyvastuu jakaantuu usealle taholle.  

- Tulevaisuudessa yhdennetyn menettelyn pohjalta syntyy vain yksi valituskelpoinen lupa, jolloin 
muutoksenhakutilanteet todennäköisesti vähentyisivät ja oletettavasti myös valitusten kokonais-
määrä.  Tämä edellyttää lainsäädännön kehitystyötä. 

- Mahdollista huolehtia siitä, että kaikki oikeusharkintaa sisältävät tehtävät hoidetaan mahdollisim-
man samalla tavalla koko maassa ja huomioidaan myös mm. riskien valtakunnallisuus, resurssien 
joustava käyttö valtakunnallisesti, tuottavuus, tehokkuusedut, puolueettomuus, riippumattomuus. 

 
Miinukset: 

- Ympäristötehtävät organisoitaisiin jostain muista ELY-keskusten tehtävistä poikkeavalla tavalla, 
mikä saattaisi lisätä etäisyyttä ympäristö- ja muiden tehtävien välillä.  
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3. Mahdollisuus digitalisaatioon edistämiseen sekä asiakasnäkökulmasta yhden luukun periaatteeseen 
sekä yhtenäiseen ratkaisu ja valvontakäytäntöön 
 
Plussat: 

- Toteuttaa laajasti ympäristöllisten menettelyjen osalta tavoitteen yhden luukun periaatteesta suu-
rissa ja keskisuurissa hankkeissa niin luvituksessa kuin valvonnassa yhdistäen samaan viranomai-
seen YVAn, ympäristönsuojelu- ja vesilain sekä luonnonsuojelulain mukaisen luvituksen ja valvon-
nan, sekä mahdollisesti TUKESin kemikaaliturvallisuus- ja kaivoslain mukaisen luvituksen ja valvon-
nan.  

- Toiminnanharjoittajat, jotka ovat kansainvälisiä tai valtakunnallisia saisivat ympäristöpalvelunsa 
pääosin yhdestä pisteestä. 

- Saman viranomaisen myötä päällekkäinen työ lupa- ja valvontaviranomaisissa loppuisi ja turhaa 
byrokratiaa, joka aiheutuu muodollisesta asioimisesta virastorajojen yli, voitaisiin välttää. Menet-
telyiden toimintamallit yksinkertaistuisivat.  

- Yritysten raportointivelvollisuuksia voitaisiin sovittaa yhteen ja vähentää valvontaviranomaisten 
vähentyessä ja lainsäädännön yhtenäistyessä. Edistää yhtenäisten ratkaisu- ja valvontakäytäntöjen 
kehittämistä. 

- Jo kehitetyt ja kohta uudistuvat sähköiset järjestelmät (mm. eLupa ja valvonnan sähköinen uusi 
työkalu VAHTI, USPAn sähköinen arkistointi) voidaan ottaa käyttöön saumattomasti.  

- Ympäristö- ja vesilupien ja niiden valvonnan yhteys mahdollistaisi parempilaatuiset sekä käytän-
nössä soveltamiskelpoiset ja valvottavat luvat. Lupien käsittelyssä ja valvonnassa voidaan samassa 
virastossa hyödyntää muuta tarvittavaa valtakunnallista ympäristöosaamista.  

- Mahdollistaa ympäristöpalveluiden viemisen kansalliseen palveluväylään osaksi muita valtion tuot-
tamia palveluita. 

 
Miinukset: 

- Yhden luukun periaate ei toisi YVAa, luvitusta ja valvontaa ja yhtenäisiä ratkaisukäytäntöjä lukuun 
ottamatta yhtenäisiä lisäsynergioita osaan luonnonsuojelu- ja vesiasioita.  
 

4. Tehtävien väliset synergiaedut ja mahdollisuus hyödyntää alueellista ja valtakunnallista osaamista 
sekä yhteistyömahdollisuudet. Mahdollisuudet jatkossakin hyödyntää ELYjen ja AVien integraatio- ja 
synergiahyötyjä 

 
Plussat: 

- Valtakunnalliset synergiaedut AVIn ja ELYn valvontaa, luvitusta, ja ympäristö- ja luonnonsuojelu- ja 
oikeusharkintaa sisältävien tehtävien osalta paranevat. (ml. TUKES)  

- Ympäristölupien ja niiden valvonnan yhteys mahdollistaa parempilaatuiset sekä käytännössä so-
veltamiskelpoiset ja valvottavat luvat. Mahdollistaa ympäristöasioissa tarvittavan erityisasiantun-
temuksen valtakunnallisen hyödyntämisen hankkeen sijaintipaikasta riippumatta. 

Miinukset: 

- ELYissä ja laajemmin aluetasolla muodostunut synergia menetettäisiin maankäyttöä ja liikennettä 
sekä vesitaloustehtäviä lukuun ottamatta, mikäli toimintatapoihin ja kontaktien luomiseen ei kiin-
nitettäisi suunnittelussa riittävästi huomiota. 

- Maakuntiin ei siirtyisi lisää ympäristöosaamista tukemaan maakuntakaavoituksen ja alueidenkäy-
tön kysymyksiä. 

- Ympäristön- ja vesienhoitoa koskevat tehtävät etääntyvät alueen muusta kehittämisestä sekä ELY-
jen sidosryhmistä 

- Ympäristö- ja muiden tehtävien väliset synergiaedut heikkenisivät maakunnan kehittämiseen liitty-
vässä yhteistoiminnassa.  

- YM:n ja MMM:n hallinnonalojen osin läheiset vesien ja merenhoitoon liittyvät tehtävät eri organi-
saatioissa siltä osin kuin niitä ei Tarastin mallissa ole siirretty maakuntiin. YM:n vesistötehtävissä 
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on enemmän EU – ja valtioneuvostokytkentäisiä raportointivelvoitteita sekä vesilain valvontateh-
täviä. 

5. Tuottavuus- ja tehokkuusedut, HTV:t  
 
Plussat: 

- Ympäristölliset menettelyt olisivat valtakunnallisia, mahdollistaisi yhtenäisen valtakunnallisen lu-
pa- ja valvontaprosessien kehittämisen.  

- Valtiolle keskitetyssä mallissa lupien käsittelyajat ovat luultavasti nopeampia kuin alueellisesti ha-
jautetussa mallissa. Päätösten yhdenvertaisuuden varmistaminen on helpompaa. 

- Ympäristönsuojelun resurssit voidaan hyödyntää tehokkaasti, mahdollistaisi työn valtakunnallisen 
tasaamisen, tuottavuus- ja tehokkuusedut valtion organisaation eri tehtävien välillä 

- Luvitusta, valvontaa sekä oikeusharkintaa sisältävissä tehtävissä, viranomaisten väliset neuvottelut 
sujuvoituvat suurissa ja keskisuurissa hankkeissa.  

- Mahdollistaisi yhtenäiset järjestelmät luvituksen ja valvonnan välille  

- Kemikaaliturvallisuusluvan ja ympäristöluvan käsittely ja molempien lupien valvonta samassa vi-
ranomaisessa lisäisi valvonnan vaikuttavuutta, tehokkuutta ja taloudellisuutta.  

- Voimavarojen vähentyessä nykyisten tehtävien järjestämisessä olisi saavutettavissa tuottavuusetu-
ja nykyistä harvemmissa alueverkoissa. 

- Lupien valtakunnallinen yhdenmukaisuus ja laadukkuus keventäisi tuomioistuinten työmäärää ja 
antaisi edellytykset lupaprosessien kokonaiskeston (hallintoviranomainen – hallinto-oikeus –KHO) 
lyhentämiselle. 

 Miinukset:  

- Ympäristöhallinnon erillisyys maakuntahallinnosta ei mahdollista ilman toimivia yhteistyömuotoja 
tehokkuushyötyjen saamista organisatorisesta yhteydestä esim. vesienhoito-, maatalous- ja kalata-
loushallinnon kanssa. 

- Tuottavuus- ja tehokkuusetuja ei voitaisi hyödyntää maakunnan sisällä ympäristötehtävissä. 

- Kuntien ympäristötoimen ja valtion viranomaisen toiminnallinen yhteys on vaikeampi rakentaa 
kuin vaihtoehdossa B. 
 

6. kaikissa ratkaisuissa turvataan ympäristölupa- ja valvonta-asioiden tehokas ja riippumaton hoitaminen 

 
Plussat: 

- Valmistelu, lupakäsittely ja päätökset ovat riippumattomia paikallisista taloudellisista ja poliittisista 
intresseistä.  

- Ympäristöasioiden tehokas hoito ja valtakunnallinen organisointi mahdollistaa yleisen edun val-
vonnan riippumattomuuden. 

 Miinukset:  

-  

  



10 
 

 
 

Vaihtoehto B: Ympäristötehtävät kootaan A-vaihtoehdon mukaisesti yhteen, mutta annetaan 
maakuntien tehtäväksi.  
 

1. Sidonnaisuus KV-, EU ja kotimaiseen lainsäädäntöön 
 
Plussat: 

- Sidonnaisuudet KV-, EU ja kotimaiseen lainsäädäntöön säilyvät aluetasolla lähes nykyisellään. 
 

 Miinukset:  

- Valtio on vastuussa KV-sopimusten ja EU lainsäädännön toimeenpanosta ja rikkomusseuraamuk-
sista, ympäristöpolitiikka on vahvasti EU- ja kv. sopimuksin säädeltyä. Sidonnaisuudet KV-, EU ja 
kotimaiseen lainsäädäntöön ovat 18 maakunnan vastuulla. Valtiolla ei kuitenkaan olisi viranomais-
ta, jonka kautta yhteisölainsäädännön, KV-sopimuksien, BAT -asiakirjojen ja direktiivien yhdenmu-
kainen täytäntöönpano ja raportointi voitaisiin valtion toimesta varmistaa.  

- Luvitus jakautuisi useaan maakuntaan, jolloin päätösten yhdenmukaisuutta ei välttämättä pystytä 
varmistamaan, millä on oikeusturvan kannalta keskeinen merkitys.  

- Yleisen edun valvonta jakautuisi mallissa valtioroolissa useisiin maakuntiin, maakunnan viranhalti-
jat joutuisivat erikseen valvomaan/valittamaan maakuntavaltuuston päätöksistä valtioroolissa. 

- Luonnonsuojelulainsäädännön kokonaisuus on rakennettu siten, että yleisen edun valvonta on val-
tion tehtävä, tehtävän siirron myötä luonnonsuojelulainsäädäntö tulisi perusteiltaan kokonaisuu-
dessaan uudistaa. 

- Mallia täytyisi selvittää ympäristöperusoikeuksien (PL2§, 20.2§:n ja 22§) osalta vielä tarkemmin. 
Erityisesti yleisen edun valvonnan jakaminen valtioroolissa maakunnille; yli maakunnallisten hank-
keiden tai vaikutusten osalta asianomistajien ja haitankärsijöiden suhde, julkisen vallan rooli sisäl-
täen valtion vastuut. 
 
 

2. Riskien ja vaikutusten sekä tehtävien valtakunnallisuus ja alueellisuus 

Plussat: 

- Valvonta ja muut ympäristön- ja luonnonsuojelutehtävät olisivat ehkä hieman lähempänä asiakkai-
ta, asianomistajia ja haitankärsijöitä kuin AVIssa. 

- Maakuntakaavoitustehtävälle ja alueidenkäytön tehtäväalueelle siirtyisi ympäristöosaamista, edel-
lyttäen, että ympäristöosaamista siirtyy kaikkiin 18 maakuntaan. 

 
 
 Miinukset: 

- Keskisuuria ja suuria laitoksia koskevat ympäristönsuojelutehtävät sekä aluehallintovirastoille kuu-
luvat vastaavia laitoksia koskevat ympäristölupatehtävät saattavat usein koskea ympäristövaiku-
tuksiltaan ja -riskeiltään yhtä maakuntaa laajempaa aluetta. 

- Poliittinen ohjaus voi ulottua oikeusharkintaisiin tehtäviin ja yleisen edun valvontaan. 

- Luvitus jakautuisi useaan maakuntaan; samankaltaisissa tapauksissa lupapäätöksistä voisi syntyä 
alueellisesti kirjavuutta, yhdenvertaisuus saattaisi kärsiä ja valitusten määrä kasvaa. 
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3. Mahdollisuus digitalisaation edistämiseen sekä asiakasnäkökulmasta yhdenluukun periaatteeseen se-
kä yhtenäiseen ratkaisu ja valvontakäytäntöön 

 
Plussat:  

- Voidaan tuottaa laajasti sähköisiä palveluita asiakkaille, jotka tarvitsevat myös muita palveluita. 
(esim. yritysrahoitus, maataloustuet, työvoiman koulutus) 

- Päällekkäinen työ lupa- ja valvontaviranomaisissa loppuisi ja turhaa byrokratiaa, joka aiheutuu 
muodollisesta asioimisesta virastorajojen yli, voitaisiin välttää. Menettelyiden toimintamallit yk-
sinkertaistuisivat. 
 

Miinukset: 

- Ympäristölupia ei voitaisi myöntää valtakunnallisesti, syntyisi maakunnittaisia lupapalveluita.  

- Yhdenmukaisuus lupa- ja valvontakäytännöissä kärsisi, jos viranomaistoiminnasta vastaisi 18 itse-
hallinnollista toimijaa. 

- Toiminnanharjoittajat, jotka ovat kansainvälisiä tai valtakunnallisia asioisivat hankkeesta riippuen 
usean maakunnan kanssa sekä luvituksen että valvonnan raportoinnin osalta.  

- Vaarantaisi lähes valmiiden sähköisen lupajärjestelmän käyttöönoton ja kehitystyön. 
 

4. Tehtävien väliset synergiaedut ja mahdollisuus hyödyntää alueellista ja valtakunnallista osaamista se-
kä yhteistyömahdollisuudet. Mahdollisuudet jatkossakin hyödyntää ELYjen ja AVien integraatio- ja 
synergiahyötyjä 

 

Plussat:  

- Mahdollistaa nykyisten ELY–keskusten, maakunnanliiton ja AVIen välisen synergian hyödyntämisen 
uudistuksen jälkeen kokonaisuutena.  

- Kokoaa nyt AVIn ja ELYn kesken jaetun ympäristötehtävien osaamisen ja mahdollistaa tehtävät ko-
koamalla nykyisen lupa- ja valvontaviranomaisten välisen byrokratian purkamisen maakunnallisis-
sa hankkeissa, mikäli kohdan 1 ongelmat lainsäädännön näkökulmasta saadaan ratkaistua. 

- YM:n ja MMM:n hallinnonalojen vesiin liittyvät tehtävät samassa organisaatioissa ja mahdollistaa 
synergiat niiltä osin kuin ne liittyvät toisiinsa.  

 
Miinukset: 

- Sitoisi resurssit eri maakuntiin eikä juurikaan mahdollista resurssien ja asiantuntemuksen valta-
kunnallista hyödyntämistä tai erikoistumista. Ylimaakunnallisen ja valtakunnallisen osaamisen yh-
tenäistäminen haasteellista. 

 
5. Tuottavuus- ja tehokkuusedut, HTV:t 
 

Plussat: 

- Riippuen maakunnan tarkemmasta organisoinnista saattaa mahdollistaa tuottavuus- ja syner-
giaetuja muiden toimintojen kanssa maakunnan sisällä. 

 
Miinukset: 

- AVIen osalta pirstaloisi nykyiset 130 htv:n voimavarat siten, että niitä olisi keskimäärin 7 htv / 
maakunta. 

- Ympäristöhallinnon vähenevät voimavarat olisivat keskimäärin 29htv/maakunta sis. kaikki Y -
tehtävät ELYissä. (v. 2019). Valtion ympäristötehtäviä ei ole mahdollista siirtää sellaisenaan 18 
maakunnalle, ellei resursseja lisätä merkittävästi tai keskitetä tehtäviä.  

- Keskittäminen edellyttää poliittisia linjauksia maakuntien yhteistyöstä. Ympäristötehtäviä keskitet-
täessä tulee huomioida asianomistajien ja haitankärsijöiden oikeusasema. 
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- Keskittämisen myötä voimavaroja ei välttämättä olisi täysimääräisesti käytettävissä tehokkuus- ja 
synergiaetuihin, saattaisi syntyä osaamisvajeita. 

- Saattaisi johtaa tilanteisiin, joissa erilaiset ympäristölliset menettelyt olisi eri tavalla jaoteltu maa-
kunnissa, ei välttämättä mahdollistaisi valtakunnallisten prosessien kehittämistä.  

- Lupien käsittelyaikojen kohtuullisuutta ja niiden yhdenmukaista sisältöä ei pystytä välttämättä 
varmistamaan luvituksen jakautuessa useaan maakuntaan. 

- Voimavarojen vähyys on riski toiminnanharjoittajan oikeusturvan kannalta jos lupakäsittely ei ole 
riittävän asiantuntevaa ja luvat kumoutuvat ylemmissä oikeusasteissa. 
 

6. kaikissa ratkaisuissa turvataan ympäristölupa- ja valvonta-asioiden tehokas ja riippumaton hoitami-
nen 

Plussat: 

- Oikeusharkintaiset tehtävät voi ehkä olla erityisjärjestelyin mahdollista järjestää maakunnassa si-
ten, että asioiden tehokas ja riippumaton hoitaminen on turvattu.  (eriyttäminen, päätöksiin ei ot-
to-oikeutta, lainsäädäntö) 

 Miinukset: 

- Alueen taloudelliset ja poliittiset intressit olisivat lähellä oikeusharkintaisia tehtäviä, joiden tulisi 
säilyä objektiivisena. Tämä edellyttää asian huomioimista tarvittaessa myös lainsäädännössä. 

- Yleisen edun valvonta valtio roolissa sekä oikeusharkinta maakuntaa laajemmalla alueella tulisi jär-
jestää erikseen. 

- Ympäristötehtävien htv-osuus muodostuvissa maakunnissa olisi niin pieni, että voidaan perustel-
lusti kysyä, miten toiminta kyetään kaikissa virastoissa järjestämään tehokkaasti ja riippumatto-
masti sekä siten, että riittävää ympäristöasiantuntemusta olisi kaikilla ympäristösektoreilla käytet-
tävissä asiakkaiden tarpeisiin. 
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Vaihtoehto C: ELY–keskusten tehtävät kootaan yhteen maakuntien tehtäväksi, mutta aluehal-
lintovirastossa olevat ympäristölupatehtävät jätetään valtion tehtäväksi  
 

  
1. Sidonnaisuus KV-, EU ja kotimaiseen lainsäädäntöön 

 
Plussat: 

- Suuria ja keskisuuria hankkeita koskeva luvitus on yhdenmukaista, joka on oikeusturvan ja valitus-
ten johdosta tärkeää.  

- Sidonnaisuudet KV-, EU ja kotimaiseen lainsäädäntöön säilyvät aluetasolla lähes nykyisellään. 
 
Miinukset: 

- Valtio on vastuussa KV-sopimusten ja EU lainsäädännön toimeenpanosta ja rikkomusseuraamuk-
sista. Ympäristöpolitiikka on vahvasti EU- ja kv. sopimuksin säädeltyä. Sidonnaisuudet KV-, EU ja 
kotimaiseen lainsäädäntöön säilyvät aluetasolla osin likimain ennallaan. Valtiolla ei kuitenkaan olisi 
ympäristöhallinnossa ollenkaan viranomaista, jonka kautta KV-sopimuksien ja direktiivien yhden-
mukainen täytäntöönpano ja raportointi voitaisiin valtion toimesta varmistaa. 

- Yleisen edun valvonta jakautuisi useisiin maakuntiin. maakunnan viranhaltijat joutuisivat erikseen 
valvomaan/valittamaan maakuntavaltuuston päätöksistä valtioroolissa. 

- Luonnonsuojelulainsäädännön kokonaisuus on rakennettu siten, että yleisen edun valvonta on val-
tion tehtävä, tehtävän siirron myötä luonnonsuojelulainsäädäntö tulisi kokonaisuudessaan perus-
teiltaan uudistaa. 

- Mallia täytyisi selvittää ympäristöperusoikeuksien (PL2§, 20.2§:n ja 22§) osalta vielä tarkemmin. 
Erityisesti yleisen edun valvonnan jakaminen valtioroolissa maakunnille; yli maakunnallisten hank-
keiden tai vaikutusten osalta asianomistajien ja haitankärsijöiden suhde, julkisen vallan rooli sisäl-
täen valtion vastuut. 

 
 

2. Riskien ja vaikutusten sekä tehtävien valtakunnallisuus ja alueellisuus 
 

 Plussat: 

- Ympäristölupatehtävät on mahdollista organisoida valtakunnallisesti valtiolla, ympäristölupien val-
vonta pysyy lähellä asiakasta. ( hakija ja muut asianosaiset, haitankärsijät) 

- Lupien käsittelyssä suuremmat ja vaativammat toiminnat ovat valtion viranomaisen käsittelyssä 
(ml. Tukes), jolloin asiantuntemuksen on helpommin järjestettävissä. (YVA, LSL päätökset eriytyisi 
kuitenkin tästä prosessista; eri viranomaisessa) 

- Maakuntakaavoitustehtävälle ja alueidenkäytön tehtäväalueelle siirtyisi ympäristöosaamista edel-
lyttäen että osaamista jaetaan kaikille 18 maakunnalle. 

- Valvonta ja muut ympäristön- ja luonnonsuojelutehtävät saattaisivat olla lähempänä asiakkaita, 
asianomistajia ja haitankärsijöitä kuin AVIn 12:ssa toimipaikassa. 
 

Miinukset: 

- Poliittinen ohjaus saattaisi ulottua oikeusharkintaisiin tehtäviin ja yleisen edun valvontaan ilman 
erityisjärjestelyjä. 

- Nykyisten ympäristölupien valvonnan voimavarojen jakaminen yli 13 alueelle saattaisi aiheuttaa 
riskejä tehtävässä vaadittavan osaamisen ja voimavarojen varmistamisessa. 
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3. Mahdollisuus digitalisaatioon edistämiseen sekä asiakasnäkökulmasta yhdenluukun periaatteeseen 
sekä yhtenäiseen ratkaisu ja valvontakäytäntöön 

 Plussat: 

- Kokoaisi valtakunnallisen luvituksen käsittelyn suurien ja keskisuurten lupien osalta osittain yhden 
luukun periaatteella (pl. YVA, LSL), mutta valvontaviranomaisia jäisi useita.  

- Voidaan tuottaa laajasti sähköisiä palveluita asiakkaille, jotka tarvitsevat myös muita maakunnan 
palveluita. (esim. yritysrahoitus, maataloustuet, työvoiman koulutus) 

- Digitalisaatiota voidaan edistää osana maakunnille annettavia tehtäviä ja ratkaisuja sekä toisaalta 
koottaessa tehtäviä valtion viranomaiseen. 

- Maakuntien asiakkaiden kannalta myös ympäristöasiantuntemusta olisi saatavilla 
 

Miinukset: 

- Ei mahdollista yhdennettyä menettelyä, koska YVA sekä ympäristö- ja vesiluvat jäisivät irralleen eri 
organisaatioon. Toimintaa ei voi aloittaa ennen kuin lupapäätös on saatu. Lupapäätös on usein 
myös rahoituksen saamisen ehtona.  

- Eri viranomaisten lupakäsittely heijastuisi käsittelyaikoihin.  

- Ei syntyisi yhtenäisiä järjestelmiä luvituksen ja valvonnan osalta eikä mahdollistaisi viranomais-
prossien nopeuttamista ja sujuvoittamista, yhtenäisen valvontakäytännön mahdollisuudet haasta-
vammat. 

- Yrityksiä valvoisivat edelleen ilman erityisjärjestelyjä useat viranomaiset ja niitä koskisivat usean 
lainsäädännön alaan kuuluvat raportointivelvollisuudet eri valvontajärjestelmiin.   

- Valtion ympäristöhallinnossa pitkälle kehitetyt, lähes valmiit sähköiset järjestelmät eivät sellaise-
naan olisi käytettävissä maakunnissa.  

- Ei voida täysimääräisesti hyödyntää eri tietojärjestelmiä ja -kantoja eri viranomaisten kesken nii-
den jakautuessa usealle viranomaiselle. 

 
4. Tehtävien väliset synergiaedut ja mahdollisuus hyödyntää alueellista ja valtakunnallista osaamista 

sekä yhteistyömahdollisuudet. Mahdollisuudet jatkossakin hyödyntää ELYjen ja AVien integraatio- ja 
synergiahyötyjä 
 

 Plussat: 

- Ympäristöllisten lupien käsittelyn osalta synergiaetuja suurissa hankkeissa 

- Ympäristö- ja muiden tehtävien väliset synergiaedut käytettävissä maakunnan kehittämiseen liit-
tyvässä yhteistoiminnassa  

- Maakuntakaavoitustehtävälle ja alueidenkäytön tehtäväalueelle siirtyisi ympäristöosaamista. 

- YM:n ja MMM:n hallinnonalojen vesiin liittyvät tehtävät samassa organisaatioissa siltä osin kuin ne 
ovat yhteneväisiä. 
 

Miinukset: 

- Asiakkaan kannalta ympäristöasioissa merkittävimmät prosessit toiminnan aloittamiseksi ovat 
”YVA-lupa-valvonta”-toimintoketju, jotka olisivat usean viranomaisen hoidettavana.   

- AVIn ja ELYn ympäristölupien ja niiden valvonnan erillisyys vaikeuttaa soveltamiskelpoisten lupien 
laatimista, ympäristölupien käsittelyssä ei voida hyödyntää muuta tarvittavaa ympäristöosaamista. 

- Osaamista ei voida hyödyntää joustavasti ja organisaatioiden väliset raja-aidat kangistavat lupa- ja 
valvontaprosesseja. 

- Jouduttaisiin jatkamaan valvojan ja luvittajan yhteistyötä lausuntomenettelyin.  

- Luvituksessa ei olisi käytettävissä tarvittavaa ympäristöosaamista. 

- Kunnat joutuisivat asioimaan ympäristöllisissä asioissa sekä maakunnan, että valtion kanssa. 
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5. Tuottavuus- ja tehokkuusedut, HTV:t 
 
 Plussat: 

- Mahdollistaa lupatehtävien valtakunnallisesta organisoinnista saatavissa olevat tuottavuus- ja te-
hokkuushyödyt. 

- Mahdollistaa maakunnan sisällä tuottavuus ja tehokkuushyödyt. 

Miinukset: 

- Lupa- ja valvontatehtäviä ei voida integroida, yhtenäisen ratkaisu- ja valvontakäytännön mahdolli-
suudet haastavat. Viranomaisten väliset päällekkäiset menettelyt eivät vähenisi. 

- Ympäristöhallinnon vähenevät voimavarat olisi keskimäärin n. 29htv/maakunta sis. kaikki Y tehtä-
vät ELYissä. (v. 2019). Valtion ympäristötehtäviä ei ole mahdollista siirtää sellaisenaan 18 maakun-
nalle, ellei resursseja lisätä merkittävästi.  

- Tehtävät vaatisivat keskittämistä. Keskittämisen myötä voimavaroja ei taas välttämättä olisi käy-
tettävissä tehokkuus- ja synergiaetuihin, jotka täyttyvät 18 alueessa. Saattaisi syntyä osaamisvajei-
ta. 

- Saattaisi johtaa tilanteisiin, joissa ympäristölliset menettelyt olisi eri tavalla jaoteltu maakunnissa, 
ei välttämättä mahdollistaisi valtakunnallisten prosessien kehittämistä.  

- Eri viranomaiset joutuisivat käsittelemään samoja lupa-asiakirjoja useaan kertaan alusta alkaen, 
lausuntomenettelyjä jäisi useita. 

- Ei synny voimavarojen joustavaa käyttöä valvonnan ja luvituksen välillä. 
 

6. kaikissa ratkaisuissa turvataan ympäristölupa- ja valvonta-asioiden tehokas ja riippumaton hoitami-
nen 

Plussat: 

- Ympäristölupa-asioiden järjestäminen riippumatonta valtion tehtävänä, valtakunnallisuus mahdol-
listaa tehokkaan organisoinnin muiden ympäristöllisten lupien kanssa 

- Oikeusharkintaiset tehtävät voi ehkä olla erityisjärjestelyin mahdollista järjestää maakuntiin siten, 
että asioiden tehokas ja riippumaton hoitaminen on turvattu.  (eriyttäminen, päätöksiin ei otto-
oikeutta, lainsäädäntö) 
 

 
 Miinukset: 

- Alueen taloudelliset ja poliittiset intressit olisivat lähellä oikeusharkintaisia tehtäviä, joiden tulisi 
säilyä riippumattomasti hoidettuna.  

- Yleisen edun valvonta valtio roolissa sekä oikeusharkinta maakuntaa laajemmalla alueella tulisi jär-
jestää erikseen. 

- Ympäristötehtävien htv-osuus muodostuvissa maakunnissa olisi niin pieni, että voidaan perustel-
lusti kysyä, miten toiminta kyetään kaikissa virastoissa järjestämään tehokkaasti ja riippumatto-
masti sekä siten, että riittävää ympäristöasiantuntemusta olisi kaikilla ympäristösektoreilla käytet-
tävissä asiakkaiden tarpeisiin. 
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Vaihtoehto D: ELY -keskusten ympäristöhallinto- ja -valvonta sekä luonnonsuojelutehtävät 
yhdistetään aluehallintovirastojen ympäristölupatehtävien kanssa ja osoitetaan aluehallinto-
viraston tehtäväksi, mutta ELY-keskusten vesien ja merensuojelun tehtävät siirretään maa-
kunnille. 
 

Vaikutukset: Vesien- ja merenhoitoa lukuun ottamatta osin samat kuin vaihtoehdossa A. 
 

- Vesien- ja merenhoidon tehtävissä on kyse kansallisen ja kansainvälisen tason tehtävistä, joiden  
suunnittelu- ja raportointivelvoitteissa on tiukka EU –kytkentä ja EU -valvonta.  Suunnitelmat hy-
väksyy valtioneuvosto ja osa toimenpiteistä on VN tasolla toteuttava.   Vesiensuojelussa on myös 
yleisen edun valvontatehtävä.  

- Maakuntien ja valtioneuvoston vastuusuhteet olisi arvioitava huolellisesti.  Vesien ja merenhoidon 
tehtävät ovat vaikutuksiltaan ylimaakunnallisia, valtakunnallisia ja kansainvälisiä. 

- Vesien ja merenhoitosuunnitelmien vastuukysymykset EUTI sanktioineen ovat rahallisesti merkit-
täviä.  Maakunnallinen vastuu ja vesien ja merenhoidon lainsäädäntö tulisi kokonaisuudessaan 
uudistaa.  

- Valtioneuvoston työnjaon mukaisesti ympäristöministeriö vastaa vesiensuojelua koskevien tehtä-
vien ja maa- ja metsätalousministeriö vesivarojen käyttöä ja hoitoa koskevien tehtävien ohjaukses-
ta. 

- Vesien ja merenhoitoon liittyy kytkentöjä MMM:n vesivaratehtäviin, osa vesistötehtävistä on Ta-
rastin mallissa ehdotettu siirrettäviksi maakuntiin.  

- Tehtävien hoidon ja resurssien tehokkaan käytön kannalta on tarkoituksenmukaista keskittää vesi-
en ja merenhoito esimerkiksi noin viiteen alueelliseen kokonaisuuteen. Tällainen malli on jo käy-
tössä vesienhoidossa jossa viisi aluetta ovat koordinoivia vesienhoitoalueita. 

 

Vaihtoehto E: ELY-keskusten ympäristöhallintotehtävät ja vesilain valvonta yhdistetään alue-
hallinto-viraston ympäristölupatehtävien kanssa ja osoitetaan aluehallintovirastoille, mutta 
luonnonsuojelu sekä vesien ja merenhoidon tehtävät siirretään maakunnille. 

 
Vaikutukset: Vesien- ja merenhoitoa ja luonnonsuojelua lukuun ottamatta osin samat kuin vaihtoeh-
dossa A. 

 

- Luonnonsuojelulainsäädännön kokonaisuus on rakennettu siten, että yleisen edun valvonta on 
valtion tehtävä, tehtävän siirron myötä luonnonsuojelulainsäädäntö tulisi perusteiltaan kokonai-
suudessaan uudistaa. 

- Erottaisi luonnonsuojelulain mukaiset päätökset muusta lupakokonaisuudesta, mikä olisi riski eri-
tyisesti Natura 2000 –alueita ja lajien tiukkaa suojelua koskevien EU:n luonto- ja lintudirektiivien 
toimeenpanolle. 

- maakuntiin ei olisi mahdollista jakaa riittävää asiantuntijaresurssia vaan tehtäviä olisi keskitettävä 
esimerkiksi voin viiteen yhteistoiminta-alueeseen, jolloin läheisyys asiakkaisiin ei olisi parempi 
kuin vaihtoehdossa A. 
 


