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Hallituksen esitys Eduskunnalle aluehallinnon uudis-
tamista koskevaksi lainsäädännöksi 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

 
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki 

aluehallintovirastoista, laki elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskuksista sekä laki 
ympäristönsuojelu- ja vesiasioiden käsittelys-
tä aluehallintovirastossa. Lisäksi esityksessä 
ehdotetaan tehtäväksi muutoksia työsuojelu-
hallinnosta annettuun lakiin, valtion virka-
mieslakiin ja alueiden kehittämislakiin. Lää-
ninhallituslaki, laki työ- ja elinkeinokeskuk-
sista sekä työ- ja elinkeinotoimistoista, laki 
ympäristöhallinnosta sekä laki ympäristölu-
pavirastoista ehdotetaan kumottavaksi. Lain-
säädäntökokonaisuuden voimaantulosta ja 
uudistuksen siirtymäkauden järjestelyistä eh-
dotetaan säädettäväksi erillisessä voimaan-
panolaissa. 

Esityksen yleisenä tavoitteena on uudistaa 
laajasti aluehallintoa ja saada aikaan kansa-
lais- ja asiakaslähtöisesti, tehokkaasti ja tu-
loksellisesti toimiva aluehallinto. Esityksellä 
vahvistetaan ja lisätään maakunnan liittojen 
roolia ja asemaa aluekehitystyössä sekä edis-
tetään valtion aluehallinnon ja maakunnan 
liittojen yhteistyötä. Esityksellä luodaan li-
säksi lainsäädännöllinen perusta aluehallin-
non viranomaisten toiminnalle. 

Tähän esitykseen sisältyvien edellä mainit-
tujen säädösmuutosten lisäksi uudistus vai-
kuttaa aluehallinnon viranomaisten tehtäviä 
koskeviin noin 250 lakiin ja näissä laeissa 
noin 1200 säännökseen. Myös nämä lait eh-
dotetaan muutettaviksi tarpeellisin osin. Näi-
tä lakeja koskevat muutosehdotukset anne-
taan erikseen tätä esitystä täydentävänä halli-
tuksen esityksenä tai niitä koskevat muutos-
ehdotukset sisällytetään tämän esityksen 
kanssa annettaviin rinnakkaisiin toimialakoh-
taisiin hallituksen esityksiin.  

Tässä hallituksen esityksessä valtion alue-
hallinto (lääninhallitukset, työ- ja elinkeino-
keskukset, alueelliset ympäristökeskukset, 
ympäristölupavirastot, tiepiirit ja työsuojelu-

piirien työsuojelutoimistot) ehdotetaan koot-
tavaksi kahteen monialaiseen viranomaiseen, 
joita olisivat aluehallintovirastot sekä elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskukset.  

Esityksen mukaan aluehallintovirasto edis-
täisi alueellista yhdenvertaisuutta hoitamalla 
lainsäädännön toimeenpano-, ohjaus- ja val-
vontatehtäviä alueilla. Tämän tarkoituksen 
toteuttamiseksi virasto edistäisi muun muassa 
perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutumis-
ta, peruspalvelujen saatavuutta, ympäristön-
suojelua, ympäristön kestävää käyttöä, sisäis-
tä turvallisuutta sekä terveellistä ja turvallista 
elin- ja työympäristöä alueilla. Elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskus edistäisi alueel-
lista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon 
toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. 
Tämän tarkoituksen toteuttamiseksi keskus 
edistäisi muun muassa yrittäjyyttä, työmark-
kinoiden toimintaa, osaamista ja kulttuuria, 
liikennejärjestelmän toimivuutta ja liikenteen 
turvallisuutta, hyvää ympäristöä sekä luon-
non ja luonnonvarojen kestävää käyttöä sekä 
maahanmuuttoa, maahanmuuttajien kotout-
tamista ja työllistymistä alueilla. 

Valtion aluehallinnon viranomaisten ohjaus 
tapahtuisi asianomaisten ministeriöiden ny-
kyistä tiiviimpänä ja suunnitelmallisempana 
yhteistyönä, jonka johdosta strategista ja 
toiminnallista ohjausta ehdotetaan vahvistet-
tavaksi. 

Ehdotetut uudistukset vahvistaisivat maa-
kunnan liittojen toimivaltaa aluekehitystyötä 
kokoavana ja yhteensovittavana viranomai-
sena. Maakuntaohjelmien vaikuttavuutta 
vahvistettaisiin ja maakunnan liitoille siirret-
täisiin valtion aluehallinnosta alueiden kehit-
tämistehtäviä. Myös aluehallinnon palvelura-
kenteita ehdotetaan kehitettäväksi erityisesti 
sähköisen asioinnin ja yhteispalvelun käyt-
töönoton kautta. 
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Ehdotusten kielellisiä vaikutuksia on pyrit-
ty ottamaan esityksessä huomioon, jotta kan-
salaisille voidaan myös tulevaisuudessa taata 

hallinnon palvelut molemmilla kansallisilla 
kielillä ja saamen kielellä. 

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 
päivänä tammikuuta 2010. 

————— 
 



 HE 59/2009 vp  
  

 

3

SISÄLLYS 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ.............................................................................1 

SISÄLLYS..................................................................................................................................3 

YLEISPERUSTELUT ................................................................................................................5 

1 JOHDANTO .....................................................................................................................5 

2 NYKYTILA ......................................................................................................................6 

2.1 Lainsäädäntö ja käytäntö...................................................................................................6 

2.1.1 Aluehallinnon kehittämisen aiempia linjauksia................................................6 

2.1.2 Aluehallinnon keskeiset viranomaiset ..............................................................7 

2.1.3 Nykyiset valtion aluehallintomallit ..................................................................9 

2.1.4 Aluehallinnon tehtävät....................................................................................11 

2.2 Kansainvälinen kehitys sekä ulkomaiden ja EU:n lainsäädäntö .....................................13 

2.3 Nykytilan arviointi ..........................................................................................................17 

3 ESITYKSEN TAVOITTEET JA KESKEISET EHDOTUKSET ..................................20 

3.1 Tavoitteet ........................................................................................................................20 

3.2 Keskeiset ehdotukset.......................................................................................................22 

4 ESITYKSEN VAIKUTUKSET......................................................................................26 

4.1 Taloudelliset vaikutukset ................................................................................................26 

4.2 Vaikutukset viranomaisten toimintaan............................................................................27 

4.3 Ympäristövaikutukset .....................................................................................................31 

4.4 Yhteiskunnalliset vaikutukset .........................................................................................31 

5 ASIAN VALMISTELU..................................................................................................35 

5.1 Valmisteluvaiheet ja -aineisto .........................................................................................35 

5.2 Lausunnot ja niiden huomioon ottaminen.......................................................................38 

6 RIIPPUVUUS MUISTA ESITYKSISTÄ.......................................................................41 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT................................................................................44 

1 1 LAKIEHDOTUSTEN PERUSTELUT........................................................................44 

1.1 Laki aluehallintovirastoista .............................................................................................44 

1 luku Yleiset säännökset ................................................................................44 

2 luku Aluehallintovirastojen ohjaus ja johtaminen ....................................49 

3 luku Erinäiset säännökset ............................................................................56 

1.2 Laki elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista.........................................................59 

1 luku Yleiset säännökset ................................................................................59 

2 luku Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten ohjaus ja johtaminen 62 

3 luku Työ- ja elinkeinotoimistot....................................................................68 

4 luku Erinäiset säännökset ............................................................................69 

1.3 Laki ympäristönsuojelu- ja vesiasioiden käsittelystä aluehallintovirastossa ..................72 

1.4 Laki taiteen edistämisen järjestelystä annetun lain 4 §:n muuttamisesta ........................74 

1.5 Laki työsuojeluhallinnosta annetun lain muuttamisesta..................................................74 

1.6 Laki valtion virkamieslain muuttamisesta ......................................................................75 

1.7 Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ....................75 

1.8 Laki liikuntalain muuttamisesta ......................................................................................76 

1.9 Laki alueiden kehittämislain muuttamisesta ...................................................................76 

1.10 Laki valtion aluehallinnon uudistamista koskevan lainsäädännön voimaanpanosta.......79 

2 TARKEMMAT SÄÄNNÖKSET JA MÄÄRÄYKSET .................................................86 

3 VOIMAANTULO...........................................................................................................87 

4 SUHDE PERUSTUSLAKIIN JA SÄÄTÄMISJÄRJESTYS .........................................87 

LAKIEHDOTUKSET ..............................................................................................................93 

Laki aluehallintovirastoista .....................................................................................93 



 HE 59/2009 vp  
  

 

4 

Laki elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista .................................................99 

Laki ympäristönsuojelu- ja vesiasioiden käsittelystä aluehallintovirastossa.........105 

Laki taiteen edistämisen järjestelystä annetun lain 4 §:n muuttamisesta ..............106 

Laki työsuojeluhallinnosta annetun lain muuttamisesta........................................106 

Laki valtion virkamieslain 4 ja 7 §:n muuttamisesta.............................................107 

Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta...........108 

Laki liikuntalain muuttamisesta ............................................................................109 

Laki alueiden kehittämislain muuttamisesta .........................................................111 

Laki valtion aluehallinnon uudistamista koskevan lainsäädännön  
voimaanpanosta .....................................................................................................114 

LIITTEET ...............................................................................................................................119 

RINNAKKAISTEKSTIT .......................................................................................................119 

Laki taiteen edistämisen järjestelystä annetun lain 4 §:n muuttamisesta ..............119 

Laki työsuojeluhallinnosta annetun lain muuttamisesta........................................120 

Laki valtion virkamieslain 4 ja 7 §:n muuttamisesta.............................................122 

Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta...........123 

Laki liikuntalain muuttamisesta ............................................................................125 

Laki alueiden kehittämislain muuttamisesta .........................................................128 

 



 HE 59/2009 vp  
  

 

5

 
YLEISPERUSTELUT

1  Johdanto 

Viime vuosikymmeninä hallinnon kehittä-
minen ja uudistaminen on tapahtunut osauu-
distusten kautta ja kehittämisen painopisteet 
ovat vaihdelleet. 1980-luvulla esillä olivat 
hallinnon toimivuutta, joustavuutta, palvelu-
kykyä ja tuottavuutta koskevat teemat. 1990-
luku oli merkittävien uudistusten aika alue-
hallinnossa. Kunnallista päätöksentekoa vah-
vistettiin alueiden kehittämisessä ja valtion 
tehtäviä ja viranomaisia koottiin yhteen, 
muun muassa alueelliset ympäristökeskukset 
perustettiin. Tällöin siirryttiin myös ohjelma-
pohjaiseen alueiden kehittämiseen. Vuosi-
kymmenen loppupuolella toteutettu Aluehal-
linto 2000-uudistus merkitsi lääninhallitusten 
määrän merkittävää vähentymistä sekä työ- 
ja elinkeinokeskusten perustamista. Hajanai-
sen viranomais- ja tehtävärakenteen eheyttä-
minen ja kokoaminen on ollut viimeisten uu-
distusten näkyvin yhteinen tekijä. Aluehal-
linnon viranomaisten määrä onkin merkittä-
västi vähentynyt 1980-luvulta.  

Aluehallinnon uudistusten eräänä yhteisenä 
tekijänä 1990-luvulta alkaen on ollut myös 
pyrkimys kansanvallan vahvistamiseen alue-
hallinnossa ja alueiden oman päätöksenteon 
ja toimintakyvyn vahvistamiseen. Tämän ke-
hityksen merkittävin tekijä on ollut alueiden 
kehittämisviranomaisen tehtävien osoittami-
nen maakunnan liittojen tehtäväksi. Maakun-
nan liittojen asemaa alueiden kehittämisvi-
ranomaisina on pyritty vahvistamaan jatku-
vasti. Tämän suuntauksen viimeisin ilmen-
tymä on vuonna 2005 alkanut Kainuun hal-
lintokokeilu. 

Hallinnon kehittämisessä ja uudistamisessa 
on viime vuosina korostunut erityisesti tarve 
edistää poikkihallinnollista verkostomaista 
yhteistyötä, jonka yhteydessä kehitetään 
myös organisatorisia rakenteita. Tämän suun-
taisia hallinnon uudistuksia on tehty muun 
muassa kahden viimeisen hallituksen ohjel-
mien mukaisten poikkihallinnollisten poli-
tiikkaohjelmien luomisella ja vuoden 2008 
alussa perustetun työ- ja elinkeinoministeriön 
sisäisellä matriisiorganisaation kehittämisel-
lä. Toteutettuja ja vireillä olevia kehittämis-

hankkeita, jotka myös vaikuttavat aluehallin-
non uudistamiseen ja kehittämiseen, ovat ai-
nakin Paras- hanke, alueellistaminen, yhteis-
palvelujen kehittäminen, julkisen hallinnon 
sähköisten palvelujen ja asioinnin kehittämis-
työ sekä valtionhallinnon tuottavuusohjelma, 
joka nyttemmin on osa kehysmenettelyä. 

Tässä esityksessä oleva uudistus on selkeä 
jatkumo edellä kuvatulle kehityslinjalle. Esi-
tyksessä on kuitenkin kysymys aikaisempaa 
laajemmasta aluehallinnon uudistamisesta, 
joka lähtökohtaisesti koskee koko aluehallin-
toa. Valtion aluehallinnon osalta esitys kos-
kee lääninhallituksia, työ- ja elinkeinokes-
kuksia, alueellisia ympäristökeskuksia, ym-
päristölupavirastoja, tiepiirejä ja työsuojelu-
piirien työsuojelutoimistoja. Lisäksi esitys 
koskee myös maakunnan liittoja, joiden roo-
lia ja asemaa erityisesti alueiden kehittämi-
sessä ehdotetaan vahvistettavaksi. Valtion 
aluehallinnon ja maakunnan liittojen yhteis-
työtä pyritään tiivistämään ja maakunnan liit-
tojen roolia yhteistyön alueellisessa johtami-
sessa terävöittämään. Eräitä aluehallintovi-
ranomaisia ja keskushallinnon alueyksikköjä 
sekä välilliseen julkishallintoon kuuluvia vi-
ranomaistehtäviä alueilla hoitavia organisaa-
tioita jäisi kuitenkin edelleen tässä esitykses-
sä tarkoitetun uudistuksen ulkopuolelle. Tar-
koituksena on jatkaa aluehallinnon uudista-
mista niin, että näitä tämän uudistuksen ul-
kopuolelle jääneitä organisaatioita tai niille 
kuuluvia viranomaistehtäviä voidaan myö-
hemmin kytkeä osaksi nyt perustettavaa val-
tion aluehallinnon viranomaisorganisaatiota, 
jos asian jatkovalmistelussa päädytään tähän. 
Jatkotyö on tarkoitus käynnistää aluehallin-
touudistuksen tultua voimaan. 

Aluehallinnon uudistamisen lähtökohtana 
on pääministeri Matti Vanhasen II hallituk-
sen ohjelmaan sisältyvä linjaus: ”Hallintoa 
uudistetaan ja kansanvaltaistetaan. Läänin-
hallitusten, työ- ja elinkeinokeskusten, mui-
den piirihallintoviranomaisten ja maakunnan 
liittojen työnjako täsmennetään, päällekkäi-
syydet poistetaan ja vähennetään hallintovi-
ranomaisten määrää. Samassa yhteydessä ar-
vioidaan niiden aluejakoja. Nykymuotoisen 
lääninhallinnon tehtävät organisoidaan uu-
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delleen. Uudistetaan valtion aluehallintoa 
kokoamalla lupa-, valvonta- ja oikeusturva-
tehtäviä yhteen. Siirretään kehittämispoliittis-
ta toimivaltaa kansanvaltaiseen ohjaukseen. 
Selvitetään aluekehittämisen voimavarojen 
kokoamista valtion talousarviossa maakun-
nittain ja ministeriöittäin yhdelle momentille 
ja niiden päättämisestä siirtämistä alueille. 
Valmistelu käynnistetään välittömästi ja uu-
distukset toteutetaan vuoteen 2010 mennes-
sä.” 

Hallitusohjelman mukaan myös valtion 
keskushallintoa tulee uudistaa muun muassa 
siirtämällä alue- ja paikallishallintoon muita 
kuin valtakunnallisia kehittämistehtäviä sekä 
ministeriöiden toimeenpanotehtäviä. 

Esityksessä valtion aluehallinto (lääninhal-
litukset, työ- ja elinkeinokeskukset, alueelli-
set ympäristökeskukset, ympäristölupaviras-
tot, tiepiirit ja työsuojelupiirien työsuojelu-
toimistot) ehdotetaan koottavaksi kahteen 
monitoimialaiseen viranomaiseen, joita olisi-
vat aluehallintovirastot sekä elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskukset. Viranomaisten 
ohjaus tapahtuisi asianomaisten ministeriöi-
den nykyistä tiiviimpänä ja suunnitelmalli-
sempana yhteistyönä. Strategista ja toimin-
nallista ohjausta ehdotetaan vahvistettavaksi. 
Ehdotetut uudistukset lisäisivät maakunnan 
liittojen toimivaltaa aluekehitystyötä kokoa-
vana ja yhteensovittavana viranomaisena. 
Maakuntaohjelmien velvoittavuutta ohjaus-
toiminnassa lisättäisiin ja maakunnan liitoille 
siirrettäisiin valtion hallinnosta aluekehitys-
tehtäviä. Myös aluehallinnon palveluraken-
teita ehdotetaan kehitettäväksi erityisesti 
sähköisen asioinnin ja yhteispalvelun käyt-
töönoton kautta. Esityksen mukaan valtion 
keskushallinnosta siirrettäisiin aluehallintoon 
ja aluehallinnosta paikallishallintoon eräitä 
yksittäisiä tehtäviä. Ehdotusten kielellisiä 
vaikutuksia on arvioitu ja pyritty ottamaan ne 
esityksessä huomioon, jotta kansalaisille voi-
daan myös tulevaisuudessa taata hallinnon 
palvelut virallisilla kotimaisilla kielillä. 

Edellä mainitut seikat huomioon ottaen esi-
tyksessä ehdotetaan säädettäväksi laki alue-
hallintovirastoista, laki elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskuksista sekä laki ympäristö-
lupa-asioiden valmisteluun ja ratkaisemiseen 
liittyvästä menettelystä. Lisäksi esityksessä 
ehdotetaan tehtäväksi muutoksia työsuojelu-

hallinnosta annettuun lakiin (16/1993), valti-
on virkamieslakiin (750/1994) ja alueiden 
kehittämislakiin (602/2002). Kumottavaksi 
ehdotetaan lääninhallituslaki (22/1997), laki 
työ- ja elinkeinokeskuksista sekä työ- ja elin-
keinotoimistoista (796  /2008 ), laki ympäris-
töhallinnosta (55/1995) sekä laki ympäristö-
lupavirastoista (87/2000). Edellä mainittujen 
säädösten lisäksi esitys koskee aluehallinnon 
viranomaisten tehtäviä koskevaa noin 250 
lakia ja näissä laeissa noin 1200 säännöstä. 
Myös nämä lait ehdotetaan muutettavaksi 
tarpeellisin osin. Lainsäädäntökokonaisuuden 
voimaantulosta ja uudistuksen siirtymäkau-
den järjestelyistä ehdotetaan säädettäväksi 
erillinen voimaanpanolaki. 
 
2  Nykyti la  

2.1 Lainsäädäntö ja käytäntö 

2.1.1 Aluehallinnon kehittämisen aiempia 
linjauksia 

Itsenäisyyden alussa aluehallinto muodos-
tui lääninhallituksista, tie- ja vesirakennuspii-
reistä, maakunta-arkistoista, maanmittaus-
konttoreista ja sotilaspiireistä. Myös metsä-
alalle organisoitiin oma aluehallinto. 1970-
luvun loppuun mennessä oli perustettu työ-
voimapiirit, ammatinvalinnan ohjauksen pii-
ritoimistot, vesipiirin vesitoimistot, maanmit-
taustoimistot ja työsuojelupiirit. 1960-luvulla 
perustetut ammatinvalinnan ohjauksen piiri-
toimistot yhdistettiin jo 1940-luvulla perus-
tettuihin työvoimapiireihin vuonna 1973. 

Kuntahallinnon puolella ensimmäiset yksi-
tyisoikeudelliset maakuntaliitot perustettiin 
1920-luvun loppupuolella ja viimeinen maa-
kuntaliitoista perustettiin vuonna 1968. Maa-
kuntaliittoja perustettiin yhteensä 18. En-
simmäiset seutukaavaliitot syntyivät 1940-
luvulla edistämään kuntien ja elinkeinoelä-
män yhteistyötä sekä toteuttamaan laaja-
alaista maankäytön suunnittelua. Seutukaava-
liittoja perustettiin kaikkiaan 19. Laaja-
alueisten lakisääteisten kuntainliittojen jär-
jestelmä luotiin 1950-luvulla. 

1980-luvun aluehallinnon kehittämisessä 
esiin tulivat hallinnon toimivuuden, jousta-
vuuden, palvelukyvyn ja tuottavuuden tee-
mat. Aluehallintoa pyrittiin uudistamaan lä-
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hinnä pienten osauudistusten kautta. Sektori-
kohtaista aluehallintoa olivat muun muassa 
kauppa- ja teollisuusministeriön yrityspalve-
lut, työvoimapiirit, työsuojelupiirit, maakun-
ta-arkistot, tiepiirit, merenkulkupiirit, sotilas-
piirit, maatalouspiirit, maanmittaustoimistot, 
vesipiirit (v. 1986 vesi- ja ympäristöpiirit), 
Tekesin konsultointiyksiköt, Ulkomaan 
kauppaliiton vientiasiamiestoimistot sekä 
vuonna 1989 lääninhallituksista irrotetut lää-
ninoikeudet alueellisina tuomioistuimina. Li-
säksi vuonna 1983 kalastuslain uudistuksen 
yhteydessä perustettiin kalastuspiirit ja vuon-
na 1987 perustettiin metsälautakunnat. 

1990-luku oli merkittävien uudistusten aika 
aluehallinnossa. 1990-luvulla kunnallista 
päätöksentekoa vahvistettiin alueiden kehit-
tämisessä ja valtion tehtäviä ja viranomaisia 
koottiin. Kuntalakiin tehtiin vuonna 1993 li-
säys kuntayhtymistä, mikä teki mahdolliseksi 
aluekehittämisen myös kunnalliselta pohjalta. 
Vuonna 1994 maakunnan liitoille annettiin 
lakiin perustuva alueiden kehittämistehtävä 
yhdessä valtion alueviranomaisen kanssa. 
Tällöin siirryttiin ohjelmapohjaiseen aluepo-
litiikkaan, jossa aluekehitysviranomaisina 
toimivien maakunnan liittojen johdolla ryh-
dyttiin laatimaan alueellisia kehittämisohjel-
mia. Rakennerahastolaki ja vuoden 2002 alu-
eiden kehittämislaki syvensivät ja täsmensi-
vät vastuunjakoa. Tämä kehityskulku heijas-
taa myös integroitumista Eurooppaan, koska 
kehitys alueiden menestyksen kautta ja oh-
jelmaperusteinen alueiden kehittäminen on 
Euroopan unionin kantavia periaatteita. 

Alueelliset ympäristökeskukset perustettiin 
vuonna 1995 ja niihin yhdistettiin vesi- ja 
ympäristöpiirit ja lääninhallitusten ympäris-
töyksiköt. Alueellisille ympäristökeskuksille 
siirrettiin myös tehtäviä keskushallinnosta. 

Ympäristölupavirastot perustettiin vuonna 
2000 vesioikeuksien tilalle sekä ympäristön-
suojelulain että vesilain mukaisiksi lupavi-
ranomaisiksi. 

Maaseutuhallinnossa maatalouspiirit muu-
tettiin maaseutupiireiksi ja vuonna 1993 ne 
yhdistettiin yhdessä kalastuspiirien kanssa 
maaseutuelinkeinopiireiksi, jotka sitten koot-
tiin myöhemmin työvoima- ja elinkeinokes-
kuksiin. 19 metsälautakunnasta muodostettiin 
13 metsäkeskusta vuonna 1996. 

Aluehallinto 2000-uudistus merkitsi lää-
ninhallitusten määrän vähenemistä kahdesta-
toista kuuteen (ml. Ahvenanmaa) sekä työ-
voima- ja elinkeinokeskusten perustamista. 
Työvoima- ja elinkeinokeskuksiin koottiin 
alueellinen elinkeinohallinto ja kehittäminen 
kolmen ministeriön toimialueelta 77 erillises-
tä organisaatiosta. Kuusi lääninhallitusta ja 
15 työvoima- ja elinkeinokeskusta aloittivat 
toimintansa 1.9.1997. 

Hajanaisen viranomais- ja tehtävärakenteen 
eheyttäminen ja kokoaminen on ollut vii-
meisten uudistusten näkyvin yhteinen tekijä. 
Aluehallinnon viranomaisten määrä onkin 
merkittävästi vähentynyt 1980-luvulta. 

Aluehallinnon uudistusten yhtenä yhteisenä 
tekijänä 1990-luvulta on ollut pyrkimys kan-
sanvallan vahvistamiseen aluehallinnossa ja 
alueiden oman päätöksenteon ja toimintaky-
vyn vahvistamiseen. Tämän suuntauksen 
viimeisimpänä ilmentymänä alkoi vuoden 
2005 alusta Kainuussa kahdeksanvuotinen 
hallintokokeilu, jossa maakunnalle kerättiin 
laajasti kuntien palvelutehtäviä ja lisättiin 
merkittävästi maakunnan valtaa alueiden ke-
hittämiseen liittyvissä aluehallinnon tehtävis-
sä. Maakunnan kasvanutta päätösvaltaa käyt-
tämään valitaan maakuntavaltuusto suorilla 
vaaleilla. Kainuun hallintokokeilun taustalla 
on seikkoja, jotka liittyvät ko. maakuntaan 
(heikko talous, korkea työttömyys), yleiseen 
kuntahallintoon (tarve koota rakennetta, teh-
täviä ja rahoitusta) ja aluehallinnon toimin-
taan yleisemmin liittyviä syitä. Viimeksi 
mainittuja olivat tarve vahvistaa alueen omaa 
asemaa ja päätöksentekoa alueiden kehittä-
misessä, vahvistaa kansanvaltaista otetta 
aluehallintoon, tuoda alueen erityisominai-
suudet vaikuttamaan päätöksentekoon ja te-
hostaa näistä lähtökohdista aluehallinnon 
koordinointia. 
 
2.1.2 Aluehallinnon keskeiset viranomaiset 

Suomen aluehallinto koostuu valtion alue-
hallinnosta ja kunnallisen itsehallinnon pii-
riin kuuluvasta aluehallinnosta – maakunnan 
liitoista. Valtion aluehallintoviranomaiset to-
teuttavat keskushallinnon antamia tehtäviä 
alueellisella tasolla sekä ohjaavat valtion 
paikallishallinnon toimintaa. Maakunnan lii-
tot toimivat lakisääteisinä aluekehitys- ja 
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maakuntakaavoitusviranomaisina ja ovat si-
ten maakunnan johtavia suunnittelu- ja edun-
valvontayksikköjä. 

Maakunnan liitot ovat kunnallisen itsehal-
linnon periaatteiden mukaan toimivia laki-
sääteisiä kuntayhtymiä. Tehtäviin kuuluu 
maakuntaohjelmien, suunnitelmien ja niiden 
toteuttamissuunnitelmien sekä alueellisten 
EU-ohjelmien laatiminen ja hallinnointi sekä 
maankäytön suunnittelusta vastaaminen. 
Maakunnan liittojen lakisääteisen toimialan 
lisäksi niillä on monia vapaaehtoisia tehtäviä, 
jotka painottuvat kunkin alueen omiin eri-
koispiirteisiin. Maakunnan liittoja on Suo-
messa 19. 

Lääninhallitus on läänin yleinen hallintovi-
ranomainen. Tämän lisäksi lääninhallitus 
hoitaa oikeushallintoon, pelastus- ja poliisi-
hallintoon, opetus- ja kulttuurihallintoon sekä 
liikunta- ja nuorisotoimeen, maa- ja metsäta-
loushallintoon, liikennehallintoon, kuluttaja-, 
kilpailu- ja elintarvikehallintoon sekä sosiaa-
li- ja terveyshallintoon liittyviä tehtäviä. Teh-
täviä hoitaessaan lääninhallitus on kahdeksan 
ministeriön alainen. Lääninhallituksista sää-
detään lääninhallituslaissa (22/1997) ja – ase-
tuksessa (120/1997). 

Lääninhallitus huolehtii monialaisena asi-
antuntijavirastona siitä, että läänin väestön 
perusoikeudet toteutuvat. Lääninhallitus mm. 
arvioi asianomaisten ministeriöiden ohjauk-
sessa alueellisesti toimialueensa peruspalve-
luja. Peruspalveluilla tarkoitetaan tässä yh-
teydessä palveluja, jotka koskevat suurta 
määrää ihmisiä ja vaikuttavat kansalaisten 
jokapäiväiseen elämään. Nämä palvelut ovat 
valtion palveluja, kuntien järjestämisvastuul-
la olevia palveluja ja myös yksityisten palve-
luntuottajien palveluja. Lääninhallitus myös 
sovittaa yhteen valmiuslaissa tarkoitettua 
poikkeusoloihin varautumista huolehtimalla 
sen edellyttämän yhteistoiminnan järjestämi-
sestä läänissä. Turvallisuudesta huolehtimi-
nen on myös tärkeä osa lääninhallituksen 
toimintaa. Lääninhallituksessa on poliisin 
lääninjohto, mutta tämän lisäksi lääninhalli-
tuksen jokainen osasto osallistuu omalla toi-
mialallaan turvallisuustyöhön. Manner-
Suomessa on viisi lääninhallitusta, joilla on 
yhteensä 14 eri toimipistettä. Kuudes läänin-
hallitus on Ahvenanmaan lääninhallitus. 
Ruotsinkielisen opetustoimen tehtävistä on 

lääninhallituksissa vastannut lääninhalli-
tusasetuksen mukaan erillinen ruotsinkieli-
nen palveluyksikkö. 

Työ- ja elinkeinokeskukset (jäljempänä 
TE-keskukset) tukevat ja neuvovat yrityksiä 
niiden elinkaaren kaikissa vaiheissa, osallis-
tuvat innovaatioympäristön kehittämiseen, 
hoitavat alueellista työvoimapolitiikkaa, edis-
tävät maatilatalouden ja maaseutu- ja kalata-
louselinkeinojen kehittymistä ja suorittavat 
maa- ja metsätalousministeriön aluehallin-
nolle kuuluvat viranomaisen valvonta- ja 
toimeenpanotehtävät. Lisäksi TE-keskukset 
huolehtivat maahanmuuttajien kotouttamisen 
alueellisesta yhteensovittamisesta, turvapai-
kanhakijoiden vastaanotosta ja tilapäistä suo-
jelua saavien vastaanoton suunnittelusta, oh-
jauksesta, seurannasta sekä muista erikseen 
säädetyistä tehtävistä. TE- keskuksista sääde-
tään laissa (796/2008) ja valtioneuvoston 
asetuksessa (832/2008) työ- ja elinkeinokes-
kuksista sekä työ- ja elinkeinotoimistoista. 

TE- keskukset ovat elinkeinoelämän ja 
työmarkkinoiden asiantuntijoita. Toiminnan 
tavoitteena on osaamisen, yrittäjyyden ja 
kasvun vahvistaminen, työllisyyden paran-
taminen, tasapainoinen aluerakenne ja elin-
voimainen maaseutu. TE- keskuksia on 15. 

Alueelliset ympäristökeskukset huolehtivat 
aluehallinnolle kuuluvista ympäristönsuoje-
lun, luonnonsuojelun, alueiden käytön, ra-
kentamisen ohjauksen, kulttuuriympäristön 
hoidon sekä vesivarojen käytön ja hoidon 
tehtävistä. Monet tehtävistä ovat EU-
sidonnaisia. Ilmastonmuutoksen johdosta 
tehtävien merkitys ja painoarvo kasvavat. 
Ympäristökeskuksia on 13. Alueellisista ym-
päristökeskuksista säädetään laissa ympäris-
töhallinnosta (55/1995). 

Ympäristölupavirastot toimivat vesilain ja 
ympäristönsuojelulain mukaisina alueellisina 
valtion lupaviranomaisina. Ne ratkaisevat 
ympäristövaikutuksiltaan merkittävimmät 
ympäristöluvat ja vesilakiin perustuvat luvat 
eli ns. vesitalousasiat sekä korvausasioita se-
kä edellä mainittuihin asioihin liittyvät hal-
lintopakkoasiat. Ympäristölupavirastot ovat 
itsenäisiä ja riippumattomia päätöksenteos-
saan. Ympäristölupavirastoja on kolme. Ym-
päristölupavirastoista säädetään laissa ympä-
ristölupavirastoista (87/2000). 
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Tiehallinto on liikenne- ja viestintäministe-
riön hallinnonalalla toimiva asiantuntijaviras-
to, jota ohjaa ja valvoo valtioneuvoston teh-
tävään nimittämä johtokunta. Suomi on jaettu 
yhdeksään tiepiiriin. Tiepiiri vastaa tienpi-
dosta alueellaan Tiehallinnon toimintaperi-
aatteiden ja -linjojen sekä piirille asetettujen 
tavoitteiden mukaisesti. Tiepiirien tehtävänä 
on huolehtia tieverkon kunnosta sekä liiken-
teen turvallisuudesta ja sujuvuudesta sekä 
kehittämistarpeista. Osa tiepiirien tehtävistä 
hoidetaan keskitetysti yhden yksikön tai tie-
piirien muodostamien kolmen yhteistyöalu-
een toimesta. Tiehallinnosta säädetään laissa 
(568/2000) ja valtioneuvoston asetuksessa 
(659/2000) tiehallinnosta. Turussa toimiva 
Merenkulkulaitoksen yhteysalusliikenneyk-
sikkö hoitaa liikenneyhteyksiä 12 yhteysalus-
reitillä. Lisäksi Merenkulkulaitos avustaa lii-
kennettä Kotka-Pyhtään, Porvoon, Sipoon ja 
Tammisaaren saaristoissa sekä Saariston 
Rengasteillä. 

Työsuojelun piirihallinto koostuu kahdek-
sasta työsuojelupiiristä. Työsuojelupiirien 
kahdeksan työsuojelutoimiston lisäksi piireil-
lä on noin alueellista 20 sivutoimipistettä, 
joiden sijaintipaikoista päättää kunkin työ-
suojelupiirin työsuojelutoimisto. Työsuojelu-
piirien tehtävänä on työsuojelua koskevien 
säädösten ja määräysten valvonta ja ohjaus. 
Työsuojeluviranomaisten valvottavana on yli 
sata säädöstä koskien työsuojelua ja muita 
työelämän lainalaisuuksia, esim. työaika-, 
työsopimus- ja vuosilomalaki. Ammattien-
tarkastus aloitettiin maassamme vuonna 1889 
ja tätä edelsi vuonna 1868 voimaan tullut la-
ki, mikä sisälsi yksityiskohtaisia määräyksiä 
työväensuojelusta. Työsuojeluhallinto on 
riippumaton valvontatehtävää suorittaessaan. 
Suomi on ratifioinut Kansainvälisen työjär-
jestön ILO:n yleissopimuksen numero 81 
"Ammattientarkastus teollisuudessa ja kau-
passa" (1947). Työsuojelupiirien toiminta on 
työpaikkoihin kohdistuvaa valvonta-, kehit-
tämis- ja asiakaspalvelutyötä, joka on luon-
teeltaan pääosin kenttätyötä. Työsuojeluhal-
linnosta säädetään laissa (16/1993) ja asetuk-
sessa (176/1993) työsuojeluhallinnosta. 

Aluehallintoviranomaisissa henkilöstövo-
lyymi henkilötyövuosina mitattuna on ollut 
yhteensä 8 055 vuonna 2007. Henkilötyö-
vuodet jakautuvat Valtion työmarkkinalai-

tokselta, maakunnan liitoilta ja Metsäkeskuk-
sista saatujen tietojen mukaan viranomaisit-
tain seuraavasti: maakunnan liitot 682, lää-
ninhallitukset 1230, TE- keskukset 1902, 
alueelliset ympäristökeskukset 1991, ympä-
ristölupavirastot 90, työsuojelupiirit 450, tie-
piirit 703 ja metsäkeskukset 1007 henkilö-
työvuotta. 
 
2.1.3 Nykyiset valtion aluehallintomallit 

Yleistä 
 
 

Aluehallinnon uudistamishankkeen valmis-
telun yhteydessä tehdyn selvityksen mukaan 
nykyisessä aluehallinnossa on kaksi monioh-
jattua mallia, erillisohjattu malli, hajautettu 
malli sekä erikoistunut ja verkostoitunut 
aluehallinto. Työ- ja elinkeinokeskukset sekä 
lääninhallitukset edustavat moniohjattuja 
aluehallintoviranomaisia, joissa yhtä viran-
omaista ohjaavat useat keskushallinnon ta-
hot. Ympäristöministeriön aluehallinto on 
erillisohjattu malli, jossa ympäristöministeriö 
on pääasiallinen ohjaaja ja maa- ja metsäta-
lousministeriö toisena ohjaajana. Hajautettua 
aluehallintomallia edustaa maa- ja metsätalo-
usministeriön hallinnonala, jossa on useita 
viranomaisia keskus- ja aluetasolla. 

Kaikilla näillä voi olla ja onkin piirteitä 
erikoistuneesta ja verkostoituneesta hallin-
nosta. Sille tyypillistä on viranomaisten työn-
jako myös tehtävittäin, ei pelkästään alueelli-
sesti ja yhteistyö eri alueiden viranomaisten 
välillä. 

Valtion nykyisistä aluehallintoviranomai-
sista monialaisia ovat erityisesti lääninhalli-
tukset sekä työ- ja elinkeinokeskukset. Lää-
ninhallituksia ohjaa tällä hetkellä kahdeksan 
ministeriötä ja eräät keskusvirastot kokonais-
vastuun ja resurssiohjauksen kuuluessa val-
tiovarainministeriölle. Työ- ja elinkeinokes-
kuksia ohjaavat työ- ja elinkeinoministeriö, 
maa- ja metsätalousministeriö, sisäasiainmi-
nisteriö, Tekes, Evira ja maaseutuvirasto. 
Työ- ja elinkeinoministeriön kautta välittyvät 
sekä resurssit että tulostavoitteet. Puhtaasti 
yhden ministeriön ohjauksessa toimivat tällä 
hetkellä muun muassa työsuojelupiirit. 

Seuraavassa kuvataan tarkemmin eräitä 
aluehallinnossa käytettäviä ohjausmalleja. 
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Lääninhallitusten ohjausmalli 
 

Lääninhallituksen yleishallinnollinen johto 
ja valvonta kuuluvat valtiovarainministeriöl-
le. Lääninhallitus toimii eri hallinnonalojen 
tehtäviä hoitaessaan asianomaisen ministeri-
ön ohjauksessa ja valvonnassa. Lääninhalli-
tus on erikseen säädetyissä asioissa myös sen 
keskushallinnon viraston tai laitoksen ohja-
uksessa, jonka toimialaan kuuluvia tehtäviä 
se hoitaa. 

Valtiovarainministeriö hyväksyy lääninhal-
lituksen keskeiset yleishallinnolliset tulosta-
voitteet neuvoteltuaan lääninhallituksen 
kanssa. Muut ohjaavat ministeriöt ja keskus-
virastot hyväksyvät lääninhallituksen asian-
omaisen tulosalueen keskeiset tavoitteet. 

Lääninhallitusta johtaa maaherra, joka vas-
taa lääninhallituksen tulostavoitteiden saa-
vuttamisesta ja toiminnan tuloksellisuudesta. 
Maaherran nimittää tasavallan presidentti. 
Lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosaston, 
sivistysosaston, poliisiosaston ja pelastus-
osaston osastopäällikön nimittää asianomai-
nen ”substanssiohjaava” ministeriö. Läänin-
hallituksella on johtoryhmä. 

Lääninhallitus on päällikkövirasto, jossa 
viraston sisäinen toimintavapaus on suuri. 
Viraston jakautuminen toimialoihin ja osas-
toihin on säädelty. Viraston johto päättää 
toimintamäärärahojen jakautumisesta eri 
osastoille ja vastaa tulostavoitteiden toteutu-
misesta kokonaisuutena. Osastot/toimialat 
saavat käyttöönsä hankekohtaisia ja käyttö-
kohteeltaan määrättyjä määrärahoja, joiden 
suuntaamisesta osastot vastaavat ja joita vi-
rasto hallinnoi tiliteknisesti. Substanssiminis-
teriö tai keskusvirasto antaa tarvittavia yksi-
tyiskohtaisia menettelytapaohjeita. 
 
Työ- ja elinkeinokeskusten ohjausmalli 
 

Työ- ja elinkeinokeskuksista sekä työ- ja 
elinkeinotoimistoista annetun lain (796/2008) 
mukaan keskuksen yleishallinnollinen ohjaus 
ja valvonta kuuluvat työ- ja elinkeinoministe-
riölle. Työ- ja elinkeinoministeriö, sisäasi-
ainministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, 
Tekes, Evira ja maaseutuvirasto ohjaavat 
keskuksen toimintaa omalla toimialallaan. 
Työ- ja elinkeinoministeriö sovittaa yhteen 
ohjauksen. 

Työ- ja elinkeinokeskuksella on johtaja, 
joka johtaa keskuksen toimintaa ja vastaa 
työ- ja elinkeinoministeriön sille asettamien 
tulostavoitteiden saavuttamisesta. Johtajan 
nimittää valtioneuvosto. TE -keskuksen muut 
virkamiehet nimittää sekä työsopimussuhtei-
sen henkilöstön ottaa keskus. TE -
keskuksella on johtoryhmä. 

Viraston jakautuminen toimialoihin, osas-
toihin tai prosesseihin on säädelty ja yleinen 
organisoituminen heijastaa keskustason or-
ganisoitumista. TE- keskuksessa on vastuu-
alueet työllisyyttä ja yrittäjyyttä, innovaatioi-
ta ja kansainvälistyvää liiketoimintaa sekä 
maaseutua ja energiaa varten. Lisäksi TE -
keskuksessa on vastuualueet yhdistäviä ja 
muita yksikköjä. 
 
 
Ympäristökeskusten ohjausmalli 
 

Alueelliset ympäristökeskukset ovat yleis-
hallinnollisesti ympäristöministeriön ohjauk-
sessa, mutta vesivarojen käyttö- ja hoitoteh-
tävien osalta maa- ja metsätalousministeriön 
tulosohjauksessa. Toiminta- ja taloussuunni-
telmat sekä tulossopimukset laaditaan kum-
mankin ministeriön toimialan osalta saman-
aikaisesti mutta erillisinä asiakirjoina. Alu-
eelliset ympäristökeskukset käyvät tulosneu-
vottelut erikseen kummankin ohjaavan mi-
nisteriön kanssa. 
 
 
Tiepiirien ohjausmalli 
 

Liikenne- ja viestintäministeriö ohjaa Tie-
hallintoa ja asettaa sille virastotasoiset tulos-
tavoitteet. Tiehallinnossa on strategiseen oh-
jaukseen ja tulosohjaukseen keskittyvä pää-
konttori ja yksitoista tulosyksikköä. Pääkont-
torin edustajat käyvät tulosneuvottelut minis-
teriön kanssa. Tiehallinnon pääkonttori aset-
taa tulostavoitteet Tiehallinnon tulosyksiköil-
le. Tulosyksiköitä ovat yhdeksän tiepiiriä, 
asiantuntijapalvelut -yksikkö ja liikennekes-
kus. Tiepiirit vastaavat alueensa tienpidosta. 
Tiehallinnon pääjohtaja käy tulosneuvottelut 
tiepiirien tiejohtajien kanssa. Tiehallinnossa 
on käytössä tulospalkkausjärjestelmä. 
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2.1.4 Aluehallinnon tehtävät 

Tehtäväryhmät 
Aluehallinnon keskeisten viranomaisten eli 

lääninhallitusten, työ- ja elinkeinokeskusten, 
ympäristökeskusten, tiepiirien, työsuojelupii-
rien, maakunnan liittojen ja metsäkeskusten 
tehtävät voidaan jakaa niiden luonteen mu-
kaan viiteen eri tehtäväluokkaan: strategiset 
kehittämistehtävät, ohjaustehtävät, täytän-
töönpanotehtävät, täytäntöönpanon valvonta 
ja oikeusturvatehtävät. 

Strategisiksi kehittämistehtäviksi voidaan 
lukea alueelliset strategiat, alueelliset kehit-
tämistehtävät, suunnittelutehtävät ja muut 
kehittämistehtävät. Ohjaustehtäviin kuuluvat 
tulosohjaus, informaatio-ohjaus, koordinaatio 
ja yhteistyö sekä muut ohjaustehtävät. Täy-
täntöönpanotehtäviä ovat palvelujen hankki-
minen ja palvelujen tuottaminen, joka voi-
daan jakaa edelleen päätöksiin, rekisteröin-
tiin ja asiakaspalvelutehtäviin sekä muihin 
täytäntöönpanotehtäviin. Täytäntöönpanon 
valvontatehtäviin kuuluvat tarkastukset ja 
valvontatehtävät. Valvontatehtävät voidaan 
jakaa edelleen alaisen hallinnon valvontaan, 
kuntien valvontaan, yksityisten palvelutuotta-
jien valvontaan ja muihin valvontatehtäviin. 
Oikeusturvatehtävät ovat pääosin kantelujen 
ja valitusten käsittelyä.  

Täytäntöönpanotehtävät ovat suurin ryhmä 
kaikista edellä mainittujen aluehallinnon vi-
ranomaisten tehtävistä niin tehtävänimikkei-
den kuin niihin sitoutuvien henkilötyövuosi-
en osalta. Strategiset kehittämistehtävät, joi-
hin kuuluvat mm. rakennerahastotehtävät, 
ovat toiseksi suurin tehtäväryhmä. Täytän-
töönpanon valvonta on kolmanneksi suurin 
tehtäväryhmä. Neljäntenä tehtäväryhmänä 
ovat ohjaustehtävät. Pienin tehtäväryhmistä 
on oikeusturvatehtävät. Kaikilla viranomai-
silla ei ole tehtäviä kaikissa tehtäväryhmissä.  

Edellä mainituille aluehallinnon viran-
omaisille säädetyistä tehtävistä säädetään 
asianomaisissa erityislaeissa sekä valtioneu-
voston, tasavallan presidentin ja ministeriöi-
den asetuksissa ja päätöksissä. Lakeja, jotka 
sisältävät säännöksiä näille viranomaisille 
kuuluvista tehtävistä, on noin 250 ja asetus-
tason säädöksiä arviolta saman verran.  
 

Aluehallinnon tehtävien painottuminen vi-
ranomaisittain 
 

Maakunnan liittojen tehtävät ovat pääosin 
kehittämistehtäviä, joiden osuus on 92 % 
kaikista tehtävistä. Ohjaustehtävien osuus on 
8 %. 

Lääninhallitusten tehtävistä 30 % on ohja-
ustehtäviä ja 28 % täytäntöönpanotehtäviä. 
Strategisten kehittämistehtävien osuus on 16 
% ja oikeusturvatehtäviä on samoin 16 % 
kaikista tehtävistä. 

TE- keskusten tehtävistä kaikkein suurin 
osa, 37 %, on strategisia kehittämistehtäviä. 
Täytäntöönpanotehtävien osuus on 33 %, 
täytäntöönpanon valvontatehtävien osuus on 
19 % ja ohjaustehtävien osuus on 8 %. Oike-
usturvatehtäviä TE- keskuksilla on 3 %. 

Ympäristökeskusten tehtävistä suurin osa, 
63 %, on täytäntöönpanotehtäviä. Ohjausteh-
täviä on 16 % tehtävistä. Täytäntöönpanon 
valvontatehtävien osuus on 14 %. Strategisia 
kehittämistehtäviä on 5 % ja oikeusturvateh-
täviä 2 %. 

Ympäristölupavirastojen tehtävät ovat täy-
täntöönpanotehtäviä. 

Tiepiirien tehtävistä on 38 % täytäntöön-
panotehtäviä ja niiden valvontaa on 23 % 
tehtävistä. Ohjaustehtävien osuus on 20 %. 
Strategisten kehittämistehtävien osuus on 19 
%. 

Työsuojelupiirien tehtävät painottuvat täy-
täntöönpanon valvontatehtäviin, sillä niiden 
osuus on 96 % kaikista tehtävistä. Täytän-
töönpanotehtävien osuus on 4 %. 

Strategisia kehittämistehtäviä on eniten 
maakunnan liitoilla ja TE- keskuksilla, ohja-
ustehtäviä ja täytäntöönpanotehtäviä läänin-
hallituksilla ja alueellisilla ympäristökeskuk-
silla, täytäntöönpanon valvontaan liittyviä 
tehtäviä työsuojelupiireillä ja TE- keskuksilla 
sekä oikeusturvatehtäviä lääninhallituksilla.  
 
Valtion aluehallintoviranomaisten erikoistu-
mistehtävät 
 

Valtion aluehallintoviranomaiset hoitavat 
joitakin tehtäviä erikoistuen koko maassa tai 
useamman viranomaisen alueella. Tällaisista 
tehtävistä kuvataan seuraavassa eräitä. 

Lääninhallitukset hoitavat tehtäviä erikois-
tuen siten, että Itä-Suomen lääninhallituksel-
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le kuuluvat valtakunnallinen maistraattien 
kehittäminen ja tulosohjaus (Lapin, Oulun ja 
Itä-Suomen läänien alueella), työajanseuran-
tajärjestelmän kehittämistyö, lääninhallitus-
ten ja maistraattien palkkausjärjestelmien ke-
hittämis- ja ylläpitotyö, Etelä-Suomen lää-
ninhallitukselle kuuluvat mm. yhteispalvelun 
kehittäminen, lupa- ym. palveluiden sähköis-
täminen, lääninhallinnon tilivirastotehtävät, 
useamman kuin yhden kihlakunnan alueella 
toimeenpantavan rahankeräyksen lupa, eläin-
koelautakunta, perintätoimistojen luvat ja 
valvonta sekä rahanpesulain mukainen val-
vonta, Oulun lääninhallitukselle kuuluvat pe-
ruspalveluiden arvioinnin kehittäminen ja 
Länsi-Suomen lääninhallitukselle venerekis-
terin tietotekninen hoito sekä sosiaali- ja ter-
veydenhuollon kansallisen kehittämisohjel-
man (KASTE) toimeenpanoon liittyvät valti-
onavustusten hallinnointi-, maksatus- ja val-
vontatehtävät. 

Osa ympäristökeskuksista on erikoistunut 
hoitamaan niille alueellistettuja valtakunnal-
lisia ohjaus- ja asiantuntijatehtäviä. Uuden-
maan ympäristökeskuksessa hoidetaan melu-
asioita, Pirkanmaan ympäristökeskuksessa 
jätehuollon tuottajavastuutehtäviä, Keski-
Suomen ympäristökeskuksessa ympäristö-
kasvatusta ja -valistusta, Lounais-Suomen 
ympäristökeskuksessa kalankasvatuksen ym-
päristönsuojelua, Pohjois-Pohjanmaan ympä-
ristökeskuksessa turvetuotannon ympäristö-
asioita, Lapin ympäristökeskuksessa arktisia 
asioita ja Kaakkois-Suomen ympäristökes-
kuksessa metsäteollisuuden ympäristökysy-
myksiä. 

Ympäristörakennuttamista ja patoturvalli-
suustehtäviä on keskitetty joihinkin ympäris-
tökeskuksiin. Koko hallinnonalan tiedonhal-
linnon palveluja hoidetaan Länsi-Suomen 
ympäristökeskuksessa ja henkilöstö- ja talo-
ushallinnon tukipalveluja Etelä-Savon ympä-
ristökeskuksen yhteydessä olevassa ympäris-
töhallinnon palveluyksikössä. 

Tiepiirien tehtävistä muutamia tehtäviä 
hoidetaan erikoistumistehtävinä. Näitä ovat 
esimerkiksi asiakaspalveluyksikkö Hämeen 
tiepiirissä neuvonnan ja lupien osalta, lautta-
toiminta Turun tiepiirissä, vahingonkor-
vausasiat Lapin tiepiirissä, telematiikka ja ra-
ja-aluekysymykset Kaakkois-Suomen tiepii-
rissä sekä hoidon ja ylläpidon kilpailuttami-

nen Oulun, Savo-Karjalan ja Hämeen tiepii-
reissä. 

Työsuojelupiirit hoitavat erikoitumistehtä-
viä siten, että Uudenmaan työsuojelupiirille 
kuuluu mm. ns. tilaajavastuulain valvonta 
koko maan alueella ja VR:n liikkuvan henki-
löstön työolosuhteisiin liittyvä työsuojelu-
valvonta koko maan alueella. Lisäksi Uu-
denmaan työsuojelupiiri hoitaa satamien työ-
suojeluvalvonnan Kaakkois-Suomen työsuo-
jelupiirin alueella. Hämeen työsuojelupiirin 
erikoistumistehtävänä on panostajan päte-
vyyskirjojen (panostajalaki 219/2000, 2 §) 
myöntäminen. Lisäksi Hämeen työsuojelupii-
rin tehtäviin kuuluu työsuojelupiirien henki-
löstön yhteisen koulutuksen suunnittelu ja to-
teutus, työsuojelupiirien yhteinen viestintä, 
työsuojelupiirien yhteisten julkaisujen laa-
dinta, painatus ja myynti, työsuojelunäyttely 
TAPS- rekisterin ylläpito, työsuojelupiirien 
yhteisen tietoverkon ylläpito sekä eräitä hen-
kilöstöhallinnon erityistehtäviä. Keski-
Suomen työsuojelupiirin erikoistumistehtä-
vänä on sisävesiliikenteen ja ahtaustyön val-
vonta sisävesialueella lukuun ottamatta Poh-
jois-Suomen työsuojelupiirin aluetta. 

Myös TE- keskusten tehtävistä muutamia 
hoidetaan erikoistuen koko maassa. Esi-
merkkinä tästä voidaan mainita maahanmuut-
toasioista elinkeinonharjoittajan oleskelulu-
pa-asiat, joita hoidetaan keskitetysti Uuden-
maan TE- keskuksessa. Tilivirasto- ja tieto-
hallinnon kehittämispalvelut on keskitetty 
Mikkelin toimipisteeseen. Tietohallinnon 
asiantuntijat työskentelevät eri puolilla maa-
ta. Tekesin palveluja tarjotaan innovaatiot ja 
kansainvälistyvä liiketoiminta – vastuualueen 
taholta. Klusterihankinnat on keskitetty muu-
tamaan toimipisteeseen. Maakuntien yhteis-
työasiakirjojen valmisteluun liittyvät ja muut 
yhteistä koordinaatiota vaativat tehtävät on 
keskitetty suuralueittain. Raja-alueohjelmien 
hallinnointi on myös keskitetty. Suomen lä-
hialueyhteistyö on vastuutettu kutakin lähi-
aluetta maantieteellisesti lähimpänä olevalle 
TE- keskukselle. 
 
Asiakasryhmät 
 

Merkittävimmät asiakasryhmät TE- kes-
kuksilla ovat yritykset, yhteisöt ja yksityiset 
elinkeinonharjoittajat sekä kunnat ja kansa-
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laiset; lääninhallituksilla kunnat sekä yrityk-
set, yhteisöt ja yksityiset elinkeinonharjoitta-
jat; alueellisilla ympäristökeskuksilla näiden 
lisäksi myös kansalaiset sekä ympäristölupa-
virastoilla myös valtion ja kuntien viran-
omaiset ja liikelaitokset. Tiepiireillä merkit-
tävin asiakasryhmä on yhteiskunta kokonai-
suutena, ja muita merkittäviä asiakasryhmiä 
ovat yritykset, yhteisöt ja yksityiset elinkei-
nonharjoittajat sekä kansalaiset. Työsuojelu-
piirien ja metsäkeskusten merkittävimmät 
asiakasryhmät ovat yritykset ja yhteisöt sekä 
työsuojelupiireillä lisäksi yksittäiset työnteki-
jät ja henkilöstön edustajat sekä metsäkes-
kuksilla yksityiset elinkeinonharjoittajat. 
Maakunnan liittojen merkittävimmät asiakas-
ryhmät ovat kunnat, yritykset, yhteisöt ja yk-
sityiset elinkeinonharjoittajat ja muu aluehal-
linto. 

 
2.2 Kansainvälinen kehitys sekä ulko-

maiden ja EU:n lainsäädäntö 

 
Yleistä Pohjoismaista 
 

Aluehallinto Pohjoismaissa koostuu valti-
onhallinnon yksiköistä ja kuntaperusteisista 
alue- ja paikallishallinnon yksiköistä. Poh-
joismaille on yhteistä kunnallisen itsehallin-
non pitkä perinne ja vahva asema. Kunnat 
vastaavat suurimmasta osasta hyvinvointi- ja 
peruspalveluja ja siten kansallinen hyvin-
vointipolitiikka on painotetusti kuntien vas-
tuulla. Kunnallisella tuloverolla on kuntien 
rahoituksessa huomattava asema. Kuntia on 
lukumääräisesti paljon, mutta ne ovat keski-
määrin maantieteellisesti suuria. Tanskassa 
hallintouudistus on vähentänyt kuntien mää-
rää huomattavasti.  

Pohjoismaissa on lääneillä pitkä ja vahva 
historia. Tanskassa lopetettiin vuoden 2007 
hallintouudistuksessa maakuntaläänit. Läänit 
ovat olleet valtion keskushallinnon edustajia 
kattavine toimivaltuuksineen ja tätä perinnet-
tä ne kantavat Norjassa, Ruotsissa ja Suo-
messa edelleen. Lääninhallinto hoitaa ohjaus-
, valvonta- ja kehittämistehtäviä alueillaan. 
Siltä osin kuin aluehallinto vastaa valvonnas-
ta, valvonnan päämäärässä korostuu kansa-
laisten yhdenvertaisuuden takaaminen ja 
toimintavarmuus. Aluehallinnon virastojen 

ohjaus ja valvonta perustuvat tulossopimuk-
siin ja tulosohjauksen käytäntöihin. Käytän-
nöt ovat poikkeuksellisen yhtenevät Poh-
joismaissa. Ohjauksen ja valvonnan tavoit-
teena on taata tuottavuus, tehokkuus, vaikut-
tavuus ja laatu julkisissa toimissa. Suomessa 
ministeriöt vastaavat pääosin valtion aluehal-
linnon ohjauksesta. Norjassa, Ruotsissa ja 
Tanskassa ohjauksen pääpaino on keskushal-
linnon vahvoissa asiantuntijavirastoissa. 

Alueellisessa kehittämisessä korostuu Poh-
joismaissa maakuntapohjaisuus ja kehittä-
mistehtäviä on pyritty siirtämään valtionhal-
linnolta itsehallinnolliselle maakuntahallin-
nolle. Aluekehittäminen noudattaa kuitenkin 
osaltaan valtion sektorihallintoa. Tämä näkyy 
vastuuorganisaatioiden suurena määränä.  

Pohjoismaissa vaalit ovat kansalaisten en-
sisijainen vaikuttamiskanava. Norjassa, 
Ruotsissa ja Tanskassa maakuntien päättävät 
elimet valitaan suoralla kansanvaalilla. Suo-
messa maakunnallinen vaali on käytössä vain 
Kainuun maakunnassa. Muissa maakunnissa 
maakuntien liittojen päättävät elimet valitaan 
kuntien edustajakokouksissa. Vaalitapaan 
vaikuttaa ensi sijassa aluehallintojen tehtävi-
en erilaisuus. Aluekehittämistehtävät ovat ol-
leet Pohjoismaissa viimeisen vuosikymme-
nen aikana merkittävien organisatoristen 
muutosten kohteena. Tehtäviä on siirretty 
kunta- ja valtio-organisaatioiden välillä ja 
hallintojärjestelmien sisällä. Keskitetystä 
aluekehittämisestä on siirrytty monitahoiseen 
malliin. Laaja osallistuminen koskee viran-
omaisia ja käytännön toteutuksesta vastaavia 
yksityisiä ja julkisia organisaatioita.  

Erityisesti avoimuus ja hallinnon läpinäky-
vyys koetaan pohjoismaisena menestysta-
rinana. Se näkyy kaikkien Pohjoismaiden 
hallintojen pyrkimyksenä parempaan tiedot-
tamiseen, laajana asiakirjajulkisuutena, kat-
tavana valitusoikeutena ja mahdollisuutena 
saada apua oikaisupyyntöihin.  
 
Norja 
 

Nykyinen hallitus tähtää vuonna 2010 to-
teutuvaan alue- ja kuntatason uudistukseen. 
Maakuntien uusjako perustuu vapaaehtoisuu-
teen ja maakunnat ovatkin päätymässä en-
nemmin erilaisiin yhteistyöjärjestelyihin kuin 
varsinaisiin liitoksiin. Yhteistyötä johtamaan 
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ja koordinoimaan on perustettu maakuntien 
edustajista koostuvia alueneuvostoja. Alue- 
ja kuntaministeriö yhdessä kuntaliiton kanssa 
toteutti vuonna 2003–2005 kehittämishank-
keen, jossa arvioitiin kuntalähtöisesti muu-
tostarpeita kuntarakenteessa ja jonka tavoit-
teiksi asetettiin vahvempi paikallisdemokra-
tia ja elinvoimaisemmat kunnat. Merkittävin 
tulos oli se, että kaikilla kunnilla ei tarvitse 
olla samoja tehtäviä, vaan tehtävät valikoitu-
vat alueellisten ja yhteiskunnallisten tarpei-
den mukaan. Osaltaan tehtävien siirto alueel-
lisille toimijoille on herättänyt kritiikkiä; alu-
eellistettu hallinto ei aina tarkoita, että kaikki 
alueet ja niiden toimijat tulevat kuulluksi yh-
täläisesti. Toiseksi, kehitys usein viittaa alu-
eelliseen eriytymiseen ja erikoistumiseen, ja 
siten edellyttää aluetason toimijoilta uuden-
laisia valmiuksia kuten strategista suunnitte-
lua ja voimavarojen jakamista. 

Maakuntasuunnitelmajärjestelmän kautta 
maakuntien asemaa on pyritty vahvistamaan 
aluekehittämisessä ja huomioimaan alueelli-
set erot. Maakuntasuunnitelmien sitovuutta 
on pyritty lisäämään, koska suunnitelma 
nähdään koordinointi-instrumenttina valtion 
keskushallinnon, valtion aluehallintoviran-
omaiset, asiantuntijavirastojen ja kuntasekto-
rin välillä.  

Tulosohjausta sovelletaan sekä valtion vi-
rastoihin ja hallituksiin että ministeriön alai-
suudessa toimiviin aluetason yksiköihin. Mi-
nisteriöt tekevät vuosittaiset tulossopimukset 
alue- ja paikallisyksiköiden ja virastojensa 
kanssa. Valtion ja kuntien välinen tulosneu-
vottelusopimuskäytäntö alkoi Norjassa ko-
keiluna 2001 joka on nyttemmin vakiinnutet-
tu. Sopimuksessa neuvotellaan valtion ja 
kuntien välinen tehtävänjako sekä taloudelli-
set ja poliittiset tavoitteet kuntasektorille. 
Neuvottelujärjestelmän myötä kuntien toi-
mintavapaus tehtävien ja niiden toteuttamis-
tapojen suhteen on kasvanut. Neuvottelujär-
jestelmä on vakauttanut taloutta ja vähentä-
nyt valtion yksityiskohtaista ohjausta.  

Ministeriöt ovat suhteellisen pieniä kun 
taas keskusvirastot merkittäviä toimijoita. 
Jännitteitä lääninhallinnon ja maakunnallisen 
hallinnon välillä on pyritty vähentämään uu-
silla yhteishallintojärjestelyillä ja tehtäväjako 
kuntien ja alueellisen tason välillä on tehty 
suhteellisen joustavaksi. Aluepolitiikkaa 

luonnehtii tavoite nykyisen yhdyskuntara-
kenteen säilyttämisestä ja tasa-arvoisten elin-
olosuhteiden varmistaminen maan kaikissa 
osissa. Aluepolitiikkaa onkin sävyttänyt kah-
tiajako syrjäseutujen aluepolitiikkaan ja 
muuhun aluepolitiikkaan.  

Kommunal-og regionaldepartementet vas-
taa alue- ja maaseutupolitiikasta, paikal-
lishallinnosta, paikallishallinnon rahoitusky-
symyksistä ja vaalien järjestämisestä. Muut 
ministeriöt toteuttavat alueellisesti painottu-
neita policyja alueorganisaatioidensa kautta 
ja monet taloudelliseen kasvuun, työllisyy-
teen, yritystoimintaan, asumiseen ja hyvin-
vointiin tähtäävät policyt on yhdistetty alue-
politiikkaan. Maakuntahallinto vastaa alue-
politiikasta aluetasolla.  

Stortinget päättää vuosittain maksimi- ja 
minimitasot kunta- ja aluetason verotukselle. 
Lääninhallinto ja maaherrat toimivat For-
nyingsog administrasjonsdepartementet:in, 
Statsforvaltningsavdelingen -yksikön ohjauk-
sessa. Lääninhallinto on muiden pohjoismai-
den tapaan monialainen viranomainen, joka 
on usean ministeriön sektoriohjauksessa. 
Kuntien ohjaus ja valvonta on suurelta osin 
delegoitu lääninhallinnolle. Ministeriöt ovat 
delegoineet lähes kaikki kuntia koskevat val-
vonta- ja ohjaustehtävät läänitasolle. 
 
Ruotsi  
 

Ruotsissa ministeriöt ovat suhteellisen pie-
niä ja keskusvirastot merkittäviä toimijoita. 
Maakuntahallinnon asemaa on pyritty vah-
vistamaan kun taas lääninhallintoa on hei-
kennetty ja tehtäviä on siirretty peruskunnilta 
maakuntahallinnolle. Tehtävänjaon muutok-
set ovat vähäisempiä kunta- ja valtiosektorin 
välillä kuin Norjassa tai Tanskassa. Samalla 
tehtävämuutokset ovat olleet haastavampia. 

Kuntayhteistyötä on useissa eri muodoissa: 
kuntayhtymiä, yhteisiä viranomaisia, talou-
dellisia yhteisöjä, osakeyhtiöitä ja säätiöitä. 
Haasteet ovat tulleet erityisesti sektorilain-
säädännöstä, joka on hankaloittanut pitkäai-
kaisten ja laajapohjaisten yhteistyömuotojen 
toteuttamista. Valtionohjaus ja -valvonta ovat 
heikentyneet uusien organisaatiomuotojen 
johdosta. Demokraattiset ohjauskeinot ovat 
heikentyneet erityisesti osakeyhtiöiden ja yh-
teisöjen kohdalla. 
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Kokemuksia tehtävien keskittämiseen alue-
tasolla on haettu Västra Götalandista: kolme 
lääniä yhdistettiin vuonna 1998, ja samassa 
poliisin, läänin työllisyyslautakunta ja vero-
viranomaisten aluejako täsmäytettiin perus-
tettuun lääninhallintoon. Vastuu aluekehittä-
misestä siirrettiin lääninhallitukselta maa-
kunnalle. 

Aluekehittämistä ovat sävyttäneet kaupun-
gistuminen ja demografinen keskittyminen, 
kaupunki-maaseutujako sekä vastakkainaset-
telut keskisuurten ja suurten kaupunkien vä-
lillä. Aluekehittämiskeskustelussa painoa 
ovat saaneet työmarkkina-alueet. Näitä alue-
jaotuksia on vaadittu sovellettavaksi kehittä-
miskeinojen ja -policyjen valinnassa, mutta 
myös aluehallinnon järjestämisessä. Kansal-
lisessa aluepolitiikassa keskeinen instrument-
ti ovat ohjelmat, jotka kehitettiin alueellisten 
kasvusopimusten pohjalta. Ohjelmissa koros-
tetaan toimintatapana hajautettua hallintoa ja 
kumppanuutta. Keskeinen strategia on edis-
tää kestävää kasvua, työllisyyttä ja yrittäjyyt-
tä alueiden omista lähtökohdista. Alueiden 
kehittämiseen tähtäävien ohjelmien hallin-
noinnista vastaavat lääninhallitukset, valtion 
virastot ja alueelliset itsehallinto- ja yhteis-
työelimet. Ministeriötasolla yleinen vastuu 
aluekehittämisestä on Näringsdepartemente-
tilla. 

Aluetasolla tärkeimmät toimijat ovat maa-
käräjät ja läänit. Seudullinen kehittämistyö 
jakautuu periaatteessa kahteen osaan. Kehi-
tystehtävistä huolehtivat maakäräjät ja kun-
nat. Viranomaistehtävät ovat lääninhallituk-
sien vastuulla. Alueilla on suoraan valittu 
alueellinen päätöksentekoelin, maakäräjien 
valtuusto. Alueellinen yhteistyöorganisaatio 
johtaa ja koordinoi kehitystyötä alueellaan, 
laatii oman aluekehitysohjelman ja alueelli-
sen kasvun ohjelman, hallinnoi alueellista 
kehitysmäärärahaa, päättää valtiontuesta alu-
eellisille kulttuurilaitoksille ja antaa lausun-
toja EU:n rakennerahastojen tavoitteista. 
Myöhemmin aluekunnille mahdollisesti siir-
tyy useampia tehtäviä. 

Keskeinen ongelma on ollut EU:n rakenne-
rahasto-ohjelmien heikko yhteensopivuus 
valtionhallinnon rakenteiden kanssa. Läänin-
hallitukset eivät ole täysin onnistuneet koor-
dinointitehtävässään EU-varojen osalta. 
Kunnat ovat Ruotsissa pitkälti vastanneet 

alueellisesta suunnittelusta ja paikallisten 
hankkeiden rahoittamisesta. Kolmanneksi, 
valtion virastohallinnon aluejako ei kaikilta 
osin ole kohdannut alueellisia erityistarpeita, 
ja virastojen päättämä EU-rahoitus ei ole so-
veltunut alueiden erilaisiin tarpeisiin Lisäksi 
rahoituspäätösten valmistelua on hankaloit-
tanut monien virastojen poikkeava aluejako 
lääninhallituksista ja maakäräjistä. 

Toinen selvä kehityspolku on ollut hallin-
toviranomaistehtävien siirto asiantuntijaor-
ganisaatioille. Osa näistä on perustettu aino-
astaan rakennerahastotehtävää varten tai tie-
tyn rahaston hallinnointiin. Ruotsissa sosiaa-
lirahaston hallinnoinnista vastaa ESF-Rådet, 
joka toimii arbetsmarknadsdepartementet:in 
ohjauksessa. Useimmat näistä erityisorgani-
saatioista ovat alueellisia asiantuntijaelimiä. 

Ruotsissa yleisvastuu alue- ja kuntahallin-
nosta on valtiovarainministeriöllä. Ministeri-
ön tehtäväkenttä on laaja verrattuna muihin 
Pohjoismaihin ja se on Ruotsin ministeriöistä 
suurin. Ministeriön alaan kuuluvat aluehal-
linnon osalta lääninhallitukset, maakunnat ja 
kunnat. Muut sektoriministeriöt ohjaavat lää-
ninhallintoa niiltä osin kun asiat koskevat nii-
tä. 

Osaltaan myös Regeringskansliet kantaa 
vastuu aluehallinnon organisaatioiden ylei-
sestä johtamisesta ja koordinoinnista. Valtion 
asioita alue- ja paikallistasolla valvoo, ohjaa 
ja ohjeistaa noin 70 keskushallinnon viran-
omaista ja 21 lääninhallitusta. Regerings-
kanslietilla on keskeinen koordinoijan rooli. 
Lait, asetukset ja viranomaiskohtaiset sään-
nökset luovat yleiset raamit tulosohjaukselle. 
Tarkempien tulossopimusten sisältö on kun-
kin hallinnonalan päätettävissä. Kuntien oh-
jauksessa on menty osaltaan yleiseen tulos- 
ja tavoiteohjaukseen, jossa tärkeänä instru-
menttina ovat edelleen yleiset valtiontuet. 

Ruotsissa on kokeiltu aluehallinnossa ns. 
prosessinäkökulmaa, jossa pyritään sektori-
hallinnon toimet yhdistämään yhdeksi asia-
kasprosessiksi. Viranomaiset vastaavat asias-
ta yhdessä ja asiakas voi toimia yhden kon-
taktihenkilön kautta. Samankaltaisia ns. ’yh-
den luukun’ palveluja on Ruotsissa toteutettu 
aluetasolla aluekehittämisessä, siirtolaispoli-
tiikassa ja elinkeinopolitiikassa. 
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Tanska 
 

Tanskassa toteutettiin merkittävä kuntauu-
distus vuonna 2007. Uudistus muutti hallin-
non tyystin: kuntien määrä laski 290:sta 
98:een. Merkittävä uudistus oli viiden regio-
nin perustaminen vuonna 2007. Samalla lo-
petettiin 14 maakuntalääniä. Tavoite oli saa-
vuttaa suurtuotannon etuja paikallistasolla ja 
keventää väliportaan hallintoa. 

Ministeriöillä on keskeinen asema politiik-
kalohkojen strategisena ohjaajana. Vuoden 
2007 uudistuksen jälkeen Tanska poikkeaa 
muista Pohjoismaista selvemmin. Kunnat 
vastaavat sosiaalivakuutusetujen hallinnosta, 
kun muissa nämä ovat valtion viranomaisten 
tehtävä. Toinen suuri tehtäväalue on työnvä-
litys, josta Tanskassa vastaavat kunnat ja 
muissa pohjoismaissa valtio. 

Tanskan kuntien välisen yhteistyön perus-
taksi on otettu vähintään 30 000 asukaspohja. 
Kuntia on kannustettu pysyvään yhteistyöhön 
työllisyysasioissa, sosiaalipalveluiden tarkas-
tuksessa, erityisopetuksessa, luonnonsuoje-
lussa ja ympäristöasioissa. Organisointimuo-
toina ovat sopimukset ja tilaaja-tuottaja -
mallit sekä yhtymät ja yhtiöt. 

Regioneilla on kolme päätehtäväaluetta. Ne 
ovat terveydenhuolto, alueellinen kehittämi-
nen ja kuntien omistamien sosiaali- ja ope-
tuslaitosten ylläpito. Kutakin regionia johtaa 
regionsråd, jossa on 41 vaaleilla valittua alu-
een edustajaa. Regionien palveluksessa on 
noin 110 000 työntekijää. 

Aluekehittämistä luonnehtii aluesuunnitte-
lun vahva asema ja kaupunki-maaseutu-
ulottuvuus. Poikkeavaa muihin Pohjoismai-
hin on se, että Tanska leikkasi aluepolitiikan 
kansallista rahoitusta 1990-luvun alussa, ja 
aluetuet määrittyvät pitkälti EU:n rakennera-
hasto-ohjelmien rahoitustarpeiden mukaan. 

Aluekehittämisessä ministeriötasolla mer-
kittävimmin ovat mukana Økonomiog Erh-
vervsministeriet ja Indenrigs-og Sundheds-
ministeriets. Aluekehittämistoimista yleis-
vastuu kansallisella tasolla on keskitetty pit-
kälti Økonomi-og Erhvervsministerietin alai-
seen asiantuntijavirastoon. Viraston rooli 
aluekehittämisessä on kansallisen tason oh-
jeistus, toimenpiteiden analysointi ja EU:n 
rakennerahastojen koordinointi. Aluepoliitti-
nen ministerivaliokunta koostuu kahdeksasta 

ministeriöstä ja sihteeristönä toimii Økono-
mi-og Erhvervsministeriet. Valiokunta koor-
dinoi kansallisia aluekehittämistoimia ja ke-
hittämisstrategioita. Økonomi-og Erhvervs-
ministerietin alaisuudessa toimii Danmarks 
Vækstråd, joka koordinoi ja yhteensovittaa 
alueellisia, kansallisia ja EU:n tukimuotoja ja 
kehittämisstrategioita. Se koordinoi alueellis-
ten kehittämissuunnitelmia ja vastaa näiden 
sopivuudesta EU:n aluekehittämisohjelmien 
tavoitteisiin. 

Aluekehitystehtävät ovat maakuntien teh-
tävä. Tehtävä on ensisijaisesti maakunnan 
strategisen kehittämissuunnitelman laatimista 
ja työllisyysstrategian, ja suunnittelu kattaa 
laajalti julkiset toimet alueella. Aluekehittä-
minen rahoitetaan valtion ja kuntien keski-
näisellä rahoituksella. 

EU-varojen hallintovastuu keskitettiin ko-
konaan valtiolle: yleinen hallinnointi ja mak-
satus siirtyivät rakenneuudistuksessa Er-
vervs- og Byggestyrelsen:in, joka on Øko-
nomi-og Erhvervsministeriet:in ohjaama asi-
antuntijavirasto. Keskittämisellä tavoiteltiin 
parempaa kokonaiskuvaa ja yhtä vastuuta-
hoa. 

Rakenneuudistuksessa alueet menettivät 
oikeuden veronkantoon. Regionit saavat vuo-
sittaisen rahoituksen valtion ja kuntien kans-
sa tehtyjen sopimusten perusteella eri tehtä-
viä varten. Tärkeimpänä tulolähteenä on val-
tion verotuksen yhteydessä perittävä noin 
kahdeksan prosentin ”terveysvero”. 

Indenrigs- og Sundhedsministerietin vas-
tuulla on kunta- ja aluelainsäädäntö, kunnal-
lispoliittinen suunnittelu sekä yleiset kysy-
mykset koskien kuntien ja regionien organi-
saatiota, hallintoa ja valvontaa. Kumpikin 
ministeriö osallistuu kuntien ja regionien ta-
loussuunnitteluun ja verovalmisteluun. Fi-
nansministeriet vastaa regionien ja kuntien 
taloudellisista puitteista, valtionavuista ja 
julkisen sektorin kehittämisestä. Vastaavasti 
uudet viisi Regionale statslige kontorer 
toimivat Indenrigs-og Sundhedsministerietin 
ohjauksessa. Nämä viisi toimistoa korvasivat 
lääninhallinnon ja maaherrojen tehtävät niiltä 
osin kun tehtäviä ei siirretty Regionille tai 
kunnille. Konttoreiden päätehtävät ovat per-
he- ja kansalaisoikeuskysymykset, lakineu-
vonta ja oikeusapu. Ne sijoittuvat regionien 
pääpaikoille. 
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Tulosohjaus kattaa valtion yksiköt muuta-
mia poikkeuksia lukuun ottamatta. Valtiova-
rainministeriö on julkaissut ohjekirjasen 
’Kontrakstyring i staten’, jossa kuvataan tu-
losohjausprosessi vaiheineen.. Tanskan tu-
losohjauksessa on siirrytty sektorikohtaisiin, 
detaljoituihin sopimuksiin. Muutosta tulos-
sopimuskäytännössä on edesauttanut poli-
tiikka, jossa ovat korostuneet pyrkimys pal-
velutehtävien desentralisointiin. Lisäksi kun-
nilla on ollut halu luopua yleisestä tulosso-
pimisen mallista. Toisaalta, Tanskassa de-
sentralisointi ja tulossopimusten laajempi si-
sältö ovat lisänneet kuntiin kohdistuvaa sään-
telyä, erityisesti erityislakeja ja -normeja. 

Uudistuksen jälkeen kunnat ovat saaneet 
vapaammin priorisoida tehtäviään ja valita 
toteuttamistavat. Kuntatason yhteistyö- ja 
palvelujen tuottamistavat ovat kuntien päätet-
tävissä. Maan aluehallinnossa vaikutukset 
ovat vielä selkeämmät. Osa tehtävistä jaettiin 
valtion sektoriviranomaisten ja kuntien välil-
lä. Merkittävänä osana tätä muutosta tervey-
denhoito siirtyi viiden regionin vastuulle, ja 
ohjauksesta vastaavat suorilla vaaleilla vali-
tut poliitikot. Terveydenhoidon rahoituksesta 
vastaavat valtio ja kunnat yhdessä. 
 
Viro 
 

Aluehallinnolta puuttuu yhtenäinen ja itse-
näinen hallinnon toimija. Aluehallinnossa 
yhtyy paikallisen politiikan koordinointi ja 
valtion hallinnonalojen politiikkaohjelmien 
toteutus ja niiden keskinäinen yhteys. Hallin-
toaluejako perustuu maakuntiin, kaupunkei-
hin ja kuntiin. Maakuntajaosta päättää edus-
kunta kun taas kuntajaosta päättää hallitus. 
Aluetasolla kuntien yhteistyö toimii maakun-
nallisten kuntaliittojen kautta. Näiden tehtä-
vät ovat hallinnon hajautuksen edistäminen, 
informaation vaihto, palvelujen tarjoaminen 
ja edunvalvonta maakunnan kestävän kehi-
tyksen edistämiseksi. 

Valtionhallinnon tehtäviä toimeenpannaan 
alueellisella tasolla sekä hallinnonaloittain 
substanssiministeriöiden alaisten piiriviran-
omaisten kautta, että lääninhallitusten kautta, 
jotka täyttävät monialaisia tehtäviä alueelli-
sesti. 

Virossa on 227 kaupunkia ja kuntaa. Kun-
tien lukumäärä maakunnissa vaihtelee 5 – 24 

välillä. Puolessa kunnista on alle 2000 asu-
kasta. Maakuntia on 15, jotka vastaavat 
Suomen läänejä. Niissä kussakin on maaher-
ran johtama lääninhallitus, joka kuuluu sisä-
ministeriön hallinnonalalle. Sisäministeriö 
koordinoi lääninhallitusten toimintaa ja val-
voo lääninhallitusten tehtävien suorittamista 
yhteistyössä substanssiministeriöiden kanssa. 
Kunnat voivat kuulua maakunnallisiin kunta-
liittoihin. 

Maaherra edustaa valtion etua maakunnas-
sa ja huolehtii maakunnan kehityksestä sekä 
täyttää yhtäältä keskushallinnon hänelle an-
nettuja tehtäviä ja toisaalta koordinoi kuntien 
yhteistyötä maakunnassa. Maaherra raportoi 
toiminnastaan alueministerille. Maaherran 
tehtävistä ja erityisesti kuntien toiminnan 
valvontaoikeuksista on säädetty laissa. Lää-
ninhallitusten eri hallinnonalojen tehtävät on 
mainittu hallinnonalojen substanssilainsää-
dännössä. Lääninhallituksen toimipaikan ja 
organisaation vahvistaa alueministeri. 

Kuntaliittojen tehtävät ovat rajatumpia kuin 
maakunnan liitoilla Suomessa. Maakunnalli-
set kuntaliitot voivat jäsenkuntien suostu-
muksella hoitaa kunnille kuuluvia tehtäviä. 
Yleisimmin tämä tapahtuu niin, että maakun-
taliitto on yhteistyön järjestäjä tai osapuoli 
osakeyhtiössä, säätiössä tai liitossa, jonka 
tarkoituksena on esimerkiksi jätehuollon, 
julkisen liikenteen tai koulutuspalveluiden 
järjestäminen tai alueellisten kehittämispal-
veluiden tai terveyspalveluiden tuottaminen. 
Maakunnalliseen kuntaliittoon kuuluminen 
on kunnalle vapaaehtoista. Muutamat yksit-
täiset kunnat ovat jättäytyneet maakunnalli-
sen organisaation ulkopuolelle. Kuntien itse-
hallinnosta on säädetty perustuslaissa. 
 
 
2.3 Nykytilan arviointi 

Aluehallinnon asemaan vaikuttavat toimin-
taympäristön muutokset 
 

Viimeaikaisen kehityksen tuloksena on eri-
tyisesti valtionhallinnon kehityksessä nou-
semassa esiin uusia kehityskulkuja, jotka 
vaikuttavat aluehallinnon asemaan. Aluehal-
linnon selkeän erottumisen sijaan keskushal-
linnon, aluehallinnon ja paikallishallinnon ra-
jalinjat ovat jatkuvassa liikkeessä. Valtion 
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paikallishallinnon rakenne on kokenut suuren 
muutoksen. 

Valtion paikallishallinnon johtamisalueita 
on suurennettu. Kihlakunnanvirastot on lak-
kautettu ja näihin virastoihin kuuluneiden 
toimijoiden, jotka olivat ulosotto, syyttäjä, 
poliisi ja maistraatti, toimialueita on laajen-
nettu. Toimialueet ovat uudistusten jälkeen 
lähes nykyisten maakuntien laajuisia. Palve-
luyksiköitä ja -toimistoja on toistaiseksi vä-
hennetty melko vähän. Poliisilla on valmiste-
lussa kymmenien toimipaikkojen palvelujen 
siirtäminen yhteispalveluun ja maistraateilla 
muutamien. Myös muilla valtion paikallista-
son toimijoilla on suunnitelmia toimipaikko-
jen vähentämisestä. 

Paras- hankkeen myötä on käynnistynyt 
vapaaehtoisten kuntaliitosten aalto, joka 
muuttaa kunnalliseen itsehallintoon perustu-
van paikallishallinnon rakennetta. Vuonna 
2005 kuntien lukumäärä oli 432, ja vuoden 
2009 alusta kuntien lukumäärä on 348. Myös 
kuntayhtymien määrä vähenee. 

Keskusvirastoja pyrittiin vähentämään 
Suomessa 1990-luvulla keskushallinnon ra-
tionalisointihankkeen myötä. Viimeaikainen 
kehitys kuitenkin näyttää siltä, että keskusvi-
rastoja jatkuvasti perustetaan hallinnonalojen 
erityistehtäviä varten. Henkilöstön määrä 
keskushallinnon yksiköissä on noussut 2000-
luvun aikana 23 %:sta 25%:iin, kun välias-
teen yksiköiden henkilöstömäärä on laskenut 
33,8 %:sta 29,2 %:iin, ja paikallistason yksi-
köiden henkilöstömäärä on vähentynyt 13,4 
%:sta 11,1 %:iin valtion henkilöstöstä. 

Ministeriöistä irrotettuja ja irrotettavia ope-
ratiivisia tehtäviä ja uusia tehtäviä on viime 
aikoina keskitetty ja suunniteltu keskitettä-
väksi uusiin keskusvirastoihin. Syyttäjäorga-
nisaatiossa keskusvirastona toimii valtakun-
nansyyttäjänvirasto, ulosotolle ja poliisitoi-
melle keskusvirastoa valmistellaan. Myös 
maistraatteja koskien ohjauksen keskusyk-
sikköä on pidetty välttämättömänä, mutta se 
on tarkoitus organisoida tulevan aluehallin-
toviranomaisen osaksi. 

Toimialueet ovat muuttumassa myös toisel-
la tavalla, verkostomaisen alueellisen erikois-
tumisen kautta. Aluehallinnolla olleita tehtä-
viä ja alueille viime vuosina annettuja tehtä-
viä on organisoitu tehtäväksi siten, että yksi 
alue tai muutamat alueet ovat tehneet ao. teh-

täviä myös toisten samantasoisten viran-
omaisten puolesta. Näin on toisaalta tehostet-
tu resurssien käyttöä, kun niitä ei ole tarvin-
nut sitoa kaikkiin aluehallintoviranomaisiin, 
ja toisaalta parannettu palvelutasoa, kun eri-
koistuneella henkilöstöllä on edellytykset 
tuntea tehtäväalueensa entistä paremmin ja se 
on harjaantunut ratkaisujen tekemiseen. 

Alueellistaminen on vakiintunut yhdeksi 
hallinnon kehittämisen mekanismiksi. Kun 
keskushallinnon toimintoja alueellistetaan, ei 
toiminnon hierarkkista ja organisatorista 
asemaa muuteta, vaan viraston tai sen osan 
toiminta siirretään pääkaupunkiseudulta alu-
eille. Ei ole myöskään estettä sille, että yksit-
täinen toiminto siirretään aluehallintoviran-
omaisen hoidettavaksi valtakunnallisessa laa-
juudessa, jolloin organisatorisen raja-aidan 
merkitys käytännössä häviää. 

Asiakaspalvelujen rakenne ja kanavat ovat 
myös kehittymässä. Sähköiset asiakaspalve-
lut ja call center-tyyppisten puhelinpalvelu-
jen kehittyminen sekä yhteispalvelut helpot-
tavat asiointia ja vähentävät etäisyyksien 
merkitystä hallinnon asiakaspalveluissa. 
Kansalaisten kannalta ei pidetä olennaisena, 
mikä viranomainen julkisen palvelun välit-
tömästi tuottaa, vaan sitä, että palvelun saa-
tavuus ja laatu on turvattu. 

Alueellisen hallinnon rooli muuttuu, kun 
paikallishallinnon alueet suurenevat. Kun 
paikallishallinnon toimialueiden lukumäärä 
vähenee, myös aluehallinnon toimialuekoot 
tulevat harkittaviksi. Toisaalta paikallishal-
linnosta ”nousee” aluehallinnon hoidettavak-
si tehtäviä, jotka luonteeltaan on mielletty 
välittömästi kansalaisia palveleviksi tehtä-
viksi. Keskushallinnosta puolestaan ”laskeu-
tuu” luontevasti sellaisia aikaisemmin valta-
kunnallisiksi miellettyjä tehtäviä, jotka ver-
kostomaisen erikoistumisen kautta on mah-
dollista hoitaa muutamalla alueella tai tietyil-
lä alueilla. 
 
 
Aluehallinto ja alueiden kehittäminen 
 

Alueiden kehittämisessä maakunnan liitoil-
la on aluekehitysviranomaisina kokonaisvas-
tuu alueensa kehittämistyöstä, siihen liitty-
västä yhteistyöstä muun muassa valtion alue-
hallinnon kanssa ja laajat suunnittelu- ja 
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koordinaatiotehtävät. Maakunnan liitot myös 
rahoittavat, hallinnoivat ja käynnistävät ke-
hittämishankkeita sekä hoitavat alueensa 
edunvalvontaa.  

Aluekehittämisviranomaisen asemaan vai-
kuttaa keskeisesti, että suuri osa alueiden ke-
hittämisen voimavaroista on valtion talousar-
viossa ja ne tulevat alueille valtion hallinnon 
kautta. Tämä aiheuttaa maakunnan liitoille 
runsaasti koordinointityötä, kun rahavirrat 
kulkevat useilla eri hallinnonaloilla ja viras-
toissa ennen päätymistään kohteisiinsa alueil-
le. Monimutkainen järjestelmä aiheuttaa hel-
posti keskenään ristiriitaisia tilanteita kehit-
tämistyöhön. 

Maakunnan liittojen keskeiset työvälineet 
alueiden kehittämistehtävässä ovat maakun-
tasuunnitelmat ja maakuntaohjelmat ja niiden 
toteuttamissuunnitelmat. Näiden mahdolli-
suuksia määrärahojen ohjaamisessa alueilla 
ja alueille ei ole täysimääräisesti hyödynnet-
ty, vaikka lainsäädäntö on tarjonnut siihen 
mahdollisuuksia. 
 
 
Aluehallinnon viranomaisten roolit ja työnja-
ko 
 

Suomalainen aluehallinto rakentuu kahden 
pilarin järjestelmälle eli ministeriökohtaisen 
valtionhallinnon ja kunnallishallintoon poh-
jautuvien maakunnan liittojen samanaikaisel-
le läsnäololle ja toiminnalle vailla selkeää 
organisoitua yhteensovitusta. 

Aluehallinnon tehtäviin voidaan kahden pi-
larin ajatusta soveltaen määritellä kuuluvaksi 
päälinjoina alueelliset kehittämistehtävät ja 
yhdenvertaisuustehtävät.   
Alueellisiin kehittämistehtäviin kuuluu muun 
muassa: 

- huolehtia siitä, että alueen omat kehittä-
misedellytykset ja kehittämistahto tulevat 
huomioon otetuiksi valtakunnallisissa kehit-
tämissuunnitelmissa ja kehittämisresurssien 
jakamisessa 

- huolehtia aluelähtöisestä kansalaisten 
elinympäristön, yhdyskuntarakenteen, koulu-
tuksen ja kulttuurielämän kehittämisestä 

- huolehtia siitä, että kansalaisten näke-
mykset oman alueensa kehittämisestä kana-
voidaan alueen kehittämissuunnitteluun ja 
valtakunnalliseen kehittämistyöhön. 

Aluehallinnon yhdenvertaisuustehtäviin 
kuuluu muun muassa: 

- huolehtia siitä, että lainsäädäntöä sovelle-
taan yhdenmukaisesti ja tasavertaisesti maan 
eri osissa 

- huolehtia siitä, että lainsäädännön sovel-
tamisessa otetaan huomioon alueiden erilai-
set olosuhteet 

- ohjata valtion paikallishallinnon ja kunti-
en viranomaisia eri tavoin niiden tehtävien 
toteuttamisessa 

Aluehallinnon tehtävien työnjakoa valtion 
aluehallinnon ja maakunnan liittojen muo-
dostaman kuntaperusteisen hallinnon välillä 
on tarvetta selkeyttää pääsääntöisesti kahden 
pilarin mallia toteuttaen. Tällöin alueelliset 
kehittämistehtävät ovat niitä, joissa alhaalta 
ylöspäin tapahtuvan vaikuttamisen osuus on 
vahva. Yhdenvertaisuustehtävät tapahtuvat 
enemmän ylhäältä alaspäin tapahtuvan ohja-
uksen varassa. 

Aluehallinnon viranomaisten roolit ja työn-
jako voidaan määritellä edellä mainituilla pe-
rusteilla seuraavasti: Valtion aluehallinto 
vastaa valtionhallinnon toimeenpano- ja ke-
hittämistehtävistä sekä täytäntöönpanon oh-
jauksesta alueilla sekä lainsäädännön toteu-
tumisen valvonnasta ja eräiltä osin oikeus-
turvasta alueilla. Maakunnan liitto on veto-
vastuussa alueiden strategiaperusteisesta ke-
hittämisestä sekä vastaa eräistä alueiden ke-
hittämiseen liittyvistä lakisääteisistä tehtävis-
tä ja kuntien maakunnille antamista tehtävis-
tä. 

Valtion aluehallinnon ja maakunnan liitto-
jen tulee toimia rooliensa puitteissa tiiviissä 
verkostomaisessa yhteistyössä erityisesti 
aluekehittämiseen liittyvien tehtävien osalta. 
Maakunnan liittojen toimivallan keskeisim-
mät välineet ovat maakuntaohjelma ja maa-
kuntakaava. Maakunnan liittojen toimivaltaa 
on tarvetta lisätä aluekehitystyön kokoavana 
ja yhteen sovittavana viranomaisena. 

Valtion aluehallintoviranomaisten tehtävät 
eivät nykyisin määräydy riittävästi tehtävien 
luonteen perusteella. Esimerkiksi strategisia 
kehittämistehtäviä hoidetaan tällä hetkellä 
valtion aluehallinnossa lääninhallituksissa, 
työ- ja elinkeinokeskuksissa, ympäristökes-
kuksissa ja tiepiireissä. Täytäntöönpanoteh-
täviä on lääninhallituksilla, työ- ja elinkeino-
keskuksilla, ympäristökeskuksilla, ympäris-
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tölupavirastoilla, tiepiireillä ja työsuojelupii-
reillä. 

Valtion aluehallinnon työnjakoa tulisi siten 
selkeyttää ja koota tietyn tyyppiset tehtävät 
hoidettavaksi yhdessä organisaatiossa samal-
la nykyisten lukuisten viranomaisten määrää 
vähentäen. Alueellista kehittämistä tukevat 
valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämis-
tehtävät alueilla tulisi koota toiseen viran-
omaiseen ja alueellista yhdenvertaisuutta tu-
kevat lainsäädännön toimeenpano-, ohjaus- 
ja valvontatehtävät alueilla toiseen viran-
omaiseen. 
 
Valtion aluehallinnon ohjaus 
 

Nykyisessä valtion aluehallinnossa on oh-
jausmalleina kaksi moniohjattua mallia, eril-
lisohjattu malli ja hajautettu malli. Lisäksi on 
pyritty erikoistuneeseen ja verkostoitunee-
seen aluehallintoon. Työ- ja elinkeinokes-
kukset sekä lääninhallitukset edustavat mo-
niohjattuja aluehallintoviranomaisia, joissa 
yhtä viranomaista ohjaavat useat keskushal-
linnon tahot. Ympäristöministeriön aluehal-
linto on erillisohjattu malli, jossa ympäristö-
ministeriö on pääasiallinen ohjaaja. Hajautet-
tua aluehallintomallia edustaa maa- ja metsä-
talousministeriön hallinnonala, jossa on usei-
ta viranomaisia keskus- ja aluetasolla. 

Valtion aluehallinnon nykyisten ohjaus-
mallien etuja ja ongelmia on arvioitu uudis-
tusta valmisteltaessa.  Nykyisessä lääninhal-
litusten ohjausmallissa hyvinä puolina ovat, 
että virasto on itsenäinen ja yhtenäisesti jär-
jestetty, vastuusuhteet ovat selkeät, malli tu-
kee toimialojen yhteistoimintaa ja voimava-
rojen yhteiskäyttöä ja malli on keskustason 
kannalta kevyt ohjattava. Mallin huonoina 
puolina ja haasteina ovat, että matriisiohjaus 
on virastotasolla vaikea toteuttaa, valtakun-
nallinen yhtenäisyys jää puutteelliseksi, toi-
mialakohtaisia tavoitteita asetetaan usein lii-
an paljon, tavoitteiden ja resurssien eriyttä-
minen on rajoite erityisesti suurten valtakun-
nallisten hankkeiden kannalta sekä se, että 
valtion nykyinen kehysmenettely ei tue tätä 
moniala-mallia. Työ- ja elinkeinokeskusten 
ohjausmallissa hyvinä puolina ovat, että tär-
keimmät tavoitteet koordinoidaan keskusta-
solla yhdensuuntaisiksi, keskusten saama oh-
jaus on yhtenäistä ja vahvaa, keskukselle ja 

substanssiohjaajalle jää operatiivista toimin-
tavapautta ja että viraston johdolla on merkit-
tävä, kokonaisuudesta vastaava rooli. Mallin 
huonoina puolina ja haasteina ovat, että mal-
lia ei valmistelun aikana vielä täysimääräi-
sesti ollut käytössä eikä siitä ole kaikin osin 
käytännön kokemuksia, viraston päällikön ja 
toimialojen asiantuntija-johtajien oikean roo-
lin löytäminen on haaste, sekä että viraston 
sisällä on aikaperspektiiviltään ja luonteel-
taan erilaisia tehtäviä, joiden voimavaroista 
huolehtiminen on haasteellista. 
 
3  Esityksen tavoitteet  ja  keskeiset  

ehdotukset  

3.1 Tavoitteet 

Aluehallinnon uudistamisen lähtökohtana 
on pääministeri Matti Vanhasen II hallituk-
sen ohjelmaan sisältyvä linjaus: ”Hallintoa 
uudistetaan ja kansanvaltaistetaan. Läänin-
hallitusten, työvoima- ja elinkeinokeskusten, 
muiden piirihallintoviranomaisten ja maa-
kunnan liittojen työnjako täsmennetään, pääl-
lekkäisyydet poistetaan ja vähennetään hal-
lintoviranomaisten määrää. Samassa yhtey-
dessä arvioidaan niiden aluejakoja. Nyky-
muotoisen lääninhallinnon tehtävät organi-
soidaan uudelleen. Uudistetaan valtion alue-
hallintoa kokoamalla lupa-, valvonta- ja oi-
keusturvatehtäviä yhteen. Siirretään kehittä-
mispoliittista toimivaltaa kansanvaltaiseen 
ohjaukseen. Selvitetään aluekehittämisen 
voimavarojen kokoamista valtion talousarvi-
ossa maakunnittain ja ministeriöittäin yhdelle 
momentille ja niiden päättämisestä siirtämis-
tä alueille. Valmistelu käynnistetään välittö-
mästi ja uudistukset toteutetaan vuoteen 2010 
mennessä.” 

Hallitusohjelman mukaan myös valtion 
keskushallintoa tulee uudistaa muun muassa 
siirtämällä alue- ja paikallishallintoon muita 
kuin valtakunnallisia kehittämistehtäviä sekä 
ministeriöiden toimeenpanotehtäviä. 

Aluehallinnon uudistamisessa on lisäksi 
otettava huomioon toimintaympäristössä ta-
pahtuvien nopeiden muutosten asettamat uu-
det vaatimukset, jotka edellyttävät uusien 
toimintamallien ja työvälineiden kehittämistä 
ja käyttöönottoa. Yleisesti tunnistettu kehit-
tämistarve on muun muassa kasvava tarve 
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poikkihallinnolliseen yhteistyöhön verkos-
tomaisesti ja myös organisatorisia rakenteita 
kehittäen ja uudistaen. Toteutettuja ja vireillä 
olevia kehittämishankkeita, jotka vaikuttavat 
myös aluehallinnon uudistamiseen, ovat ai-
nakin kunta- ja palvelurakennehanke, alueel-
listaminen, yhteispalvelujen kehittäminen, 
tietoyhteiskuntastrategia, julkisen hallinnon 
sähköisten palvelujen ja asioinnin kehittämis-
työ ja valtionhallinnon tuottavuusohjelma, 
joka nyttemmin on osa kehysmenettelyä. 

Edellä mainitut seikat huomioon ottaen 
asetettiin uudistuksen yleistavoitteeksi saada 
aikaan kansalais- ja asiakaslähtöisesti, tehok-
kaasti ja tuloksellisesti toimiva aluehallinto. 

Uudistuksen valmistelemiseksi valtiova-
rainministeriö asetti vuonna 2007 aluehallin-
non uudistamishankkeen, jonka työn tulok-
sena muun muassa edellä mainitut linjaukset 
ja periaatteet täsmentyivät seuraaviksi tavoit-
teiksi. 

Maakunnan liittojen toimivallan keskei-
simmät työvälineet ovat maakuntasuunnitel-
ma, maakuntaohjelma ja maakuntakaava. 
Maakunnan liittoja koskevien ehdotusten 
painopiste esityksessä on liittojen toimivallan 
lisäämisessä aluekehitystyön kokoavana ja 
yhteen sovittavana viranomaisena, jonka 
toiminta perustuu kuntien ohjaukseen ja kun-
nallisvaalien tuloksena syntyvään kansanval-
taiseen päätöksentekoon. Esityksen tavoit-
teena on vahvistaa maakuntaohjelman ko-
koavaa ja yhteen sovittavaa roolia yhdistä-
mällä nykyistä tiiviimmin sen laadintaan eri-
tyisohjelmat ja hallinnonaloittain laadittavat 
kehittämisohjelmat. Maakuntaohjelman to-
teuttamissuunnitelma on tarkoituksena kyt-
keä nykyistä tiiviimmin osaksi keskushallin-
non ja alueiden välistä tulosohjausprosessia. 
Tavoitteena on myös lisätä maakuntaohjel-
man toteuttamissuunnitelman säädösperus-
teista vaikuttavuutta valtion alueviranomai-
siin nähden sekä maakunnan liittojen päätös-
valtaa aluekehittämisrahoituksen käytössä. 
Maakunnan liittojen tehtävien laajentaminen 
koskisi sellaisia tehtäväkokonaisuuksia, joilla 
on merkitystä aluekehittämistyön vaikutta-
vuuden lisäämisessä ja toteuttamisen edistä-
misessä, ja jotka soveltuvat kokoavan ja yh-
teen sovittavan aluekehitysviranomaisen roo-
liin. Tarkoituksena on laajentaa maakunnan 
liittojen nykyisiä yhteensovittamiseen liitty-

viä kehittämistehtäviä muun muassa säätä-
mällä maakunnan liitoille vetovastuu pitkän 
ja keskipitkän aikavälin koulutustarpeiden 
alueellisessa ennakoinnissa, laadittaessa alu-
eellista liikennejärjestelmäsuunnitelmaa osa-
na valtakunnallista liikennejärjestelmäsuun-
nittelua sekä laadittaessa laaja-alaisia luon-
nonvaroja ja ympäristöä koskevia alueellisia 
suunnitelmia osana valtakunnallista alan ke-
hittämissuunnittelua. Lisäksi esityksen ta-
voitteena on laajentaa maakunnan liittojen 
aluekehityksen edistämistehtäviä muun mu-
assa siirtämällä maakunnan liitoille eräitä 
nykyisin lääninhallituksille kuuluvia opetus-
toimen sekä sosiaali- ja terveystoimen raken-
nerahastotehtäviä. 

Voimassa olevan alueiden kehittämislain 
10 a §:n mukainen menettely on tarkoitus 
korvata vahvistamalla maakunnan liittojen 
asemaa uusien aluehallintoviranomaisten oh-
jausprosessissa sekä korottamalla ohjelmiin 
sitomatonta maakunnan kehittämisrahaa. 

Aluehallinnon viranomaisten tehtävien ja 
toimivaltuuksien kehittämisen osalta tavoit-
teena on aluehallinnon viranomaisten tehtä-
väkokonaisuuksia koskevien selvitysten pe-
rusteella selkiyttää aluehallinnon viranomais-
ten työnjakoja kokoamalla yhteen toisaalta 
lupa-, valvonta- ja oikeusturvatehtäviä ja toi-
saalta alueellisia kehittämistehtäviä sekä kes-
kittämällä aluekehittämisen voimavaroihin 
liittyvää päätösvaltaa maakunnan liitoille 
toimivaksi aluekehittämisen kokonaisuudek-
si. Uudistamisen tavoitteena on myös luoda 
selkeä työnjako aluehallinnon sekä ministeri-
öiden ja muun keskushallinnon välillä muun 
muassa siirtämällä ministeriöistä toimeenpa-
notehtäviä ja muita kuin valtakunnallisia ke-
hittämistehtäviä alue- ja paikallishallinnolle. 
Lisäksi uudistuksella pyritään luomaan mah-
dollisuuksia toteuttaa aluekehitystä ja -
rakennetta sekä kansalaisten vaikuttamis-
mahdollisuuksia vahvistavia alueellisia hal-
lintokokeiluja maakuntien ja kuntien niin ha-
lutessa. Tavoitteena on myös karsia lainsää-
dännön, hallinnon ja tietotekniikan kehitty-
misen myötä tarpeettomiksi käyneitä ja käy-
viä tehtäviä. 

Aluejakojen ja viranomaisten määrän ke-
hittämisen osalta uudistuksen tavoitteena on 
muodostaa aluejaot siten, että niistä muodos-
tuu viranomaisten, kansalaisten, yritysten ja 
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yhteisöjen kannalta selkeitä ja tarkoituksen-
mukaisia kokonaisuuksia erityisesti talous- ja 
työssäkäyntialueet huomioon ottaen. Uudis-
tamisen yhteydessä pyritään myös yhtenäis-
tämään aluejakoja siten, että aluehallinnon 
viranomaisten toiminta-alueet vastaavat toi-
siaan tai suuremmat alueet koostuvat koko-
naisista pienemmistä alueista. Tavoitteena on 
lisäksi vähentää merkittävästi viranomaisten 
määrää ja organisoida aluehallinto selkeisiin 
tehtäväkokonaisuuksiin ja saada tällä tavoin 
aikaan synergisiä vaikuttavuushyötyjä esi-
merkiksi erityisasiantuntemuksen käytössä. 
Asiakasnäkökulman korostamiseksi ja re-
surssien käytön tehostamiseksi hyödynnetään 
aluehallintoviranomaisten, muiden viran-
omaisten ja sidosryhmien välisessä yhteis-
työssä verkostomaisia toimintamalleja. 

Edellä mainittujen tavoitteiden lisäksi 
aluehallinnon uudistamisella pyritään valtion 
aluehallinnon ohjauksesta muodostamaan 
toimiva osa koko hallinnon ohjauksen koko-
naisuutta siten, että aluehallinto on sovitetta-
vissa yhteen ja tukee valtion paikallishallin-
non kehittämistä. Aluehallinnon viranomaisia 
pyritään ohjaamaan ministeriöiden yhteis-
työnä yhtenäisin menettelytavoin ja samalla 
joustavasti hallinnonaloittain. Ohjausta kos-
kevana tavoitteena on myös vahvistaa minis-
teriöiden verkostomaista strategista ohjausta 
ja alueilta tulevan kehittämistahdon kana-
vointia. Pyrkimyksenä on, että aluehallinnon 
tuottavuus ja tuloksellisuus paranevat ja, että 
aluehallintoa organisoitaessa otetaan huomi-
oon hallinnon kehittämisen tutkimustieto ja 
eurooppalaisen kehityksen suuntaviivat. 
Asiakasnäkökulmasta uudistuksella pyritään 
järjestämään ja tuottamaan palvelut entistä 
tehokkaammin sekä luomaan edellytyksiä sil-
le, että aluehallinto voi kanavoida kansalais-
ten tahdon aikaisempaa paremmin toimin-
naksi ja palveluiksi. Asiakaslähtöisen alue-
hallinnon tavoitteena on vastata asiakkaiden 
monimutkaisiin palvelutarpeisiin nykyistä 
paremmin ja kehittää palvelujen saatavuutta 
uusin keinoin. Kielellisten vaikutusten arvi-
oinnilla ja huomioon ottamisella taataan kan-
salaisten palvelut virallisilla kotimaisilla kie-
lillä. 

Asian valmistelun yhteydessä tehtyjen lin-
jausten mukaisesti uudistuksen tavoitteena on 
myös ollut määritellä aluehallinnon viran-

omaisten roolit ja työnjako seuraavia pääpe-
riaatteita noudattaen. Valtion aluehallinto 
vastaa toisaalta valtionhallinnon toimeenpa-
no- ja kehittämistehtävistä ja täytäntöönpa-
non ohjauksesta alueilla sekä toisaalta lain-
säädännön toteutumisen valvonnasta ja eräil-
tä osin oikeusturvasta alueilla. Maakunnan 
liitot ovat vetovastuussa alueiden strategiape-
rusteisesta kehittämisestä sekä vastaavat 
eräistä alueiden kehittämiseen liittyvistä laki-
sääteisistä tehtävistä ja kuntien maakunnan 
liitoille antamista tehtävistä. 

Esityksessä on kysymys aluehallinnon laa-
jasta uudistamisesta, joka lähtökohtaisesti 
koskee koko aluehallintoa. Eräitä aluehallin-
toviranomaisia ja keskushallinnon alueyksik-
köjä sekä välilliseen julkishallintoon kuulu-
via viranomaistehtäviä alueilla hoitavia orga-
nisaatioita jäisi kuitenkin edelleen tässä esi-
tyksessä tarkoitetun uudistuksen ulkopuolel-
le. Tarkoituksena on jatkaa aluehallinnon uu-
distamista niin, että näitä tämän uudistuksen 
ulkopuolelle jääneitä organisaatioita tai niille 
kuuluvia viranomaistehtäviä voidaan myö-
hemmin kytkeä osaksi nyt perustettavaa val-
tion aluehallinnon viranomaisorganisaatiota, 
jos asian jatkovalmistelussa päädytään tähän. 
Jatkotyö on tarkoitus käynnistää aluehallin-
touudistuksen tultua voimaan. 

 
3.2 Keskeiset ehdotukset 

Yleistä 
 

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki 
aluehallintovirastoista, laki elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskuksista sekä laki 
ympäristönsuojelu- ja vesiasioiden käsittelys-
tä aluehallintovirastossa. Lisäksi esityksessä 
ehdotetaan tehtäväksi muutoksia taiteen edis-
tämisen järjestelystä annettuun lakiin, työ-
suojeluhallinnosta annettuun lakiin, valtion 
virkamieslakiin, opetus- ja kulttuuritoimen 
rahoituksesta annettuun lakiin, liikuntalakiin 
ja alueiden kehittämislakiin. Lääninhallitus-
laki, laki työ- ja elinkeinokeskuksista sekä 
työ- ja elinkeinotoimistoista, laki ympäristö-
hallinnosta sekä laki ympäristölupavirastoista 
ehdotetaan kumottavaksi. Lainsäädäntöko-
konaisuuden voimaantulosta ja uudistuksen 
siirtymäkauden järjestelyistä ehdotetaan sää-
dettäväksi erillisessä voimaanpanolaissa. 
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Edellä mainittujen säädösten lisäksi esitys-
kokonaisuus koskee aluehallinnon viran-
omaisten tehtäviä koskevaa noin 250 lakia ja 
näissä laeissa noin 1200 säännöstä. Myös 
nämä lait ehdotetaan muutettavaksi. Näitä la-
keja koskevat muutosehdotukset annetaan tä-
hän esitykseen liittyen erillisenä hallituksen 
esityksenä tai niitä koskevat muutosehdotuk-
set on sisällytetty tämän esityksen rinnalla 
annettaviin erillisiin toimialakohtaisiin halli-
tuksen esityksiin.   

Valtion aluehallinnon viranomaisten tehtä-
viä koskevia erityislakeja on tarkoitus muut-
taa uudistuksen yhteydessä siten, että niissä 
olevat maininnat nykyisistä aluehallinnon vi-
ranomaisista korvattaisiin maininnalla alue-
hallintovirastosta tai elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksesta. Lisäksi erityislakeihin 
tehtäisiin muut aluehallinnon uudistuksesta 
välittömästi johtuvat välttämättömät teknis-
luonteiset muutokset. Samalla muutettavat 
säännökset saatetaan myös muutoin ajan ta-
salle siten, että säännöksiin tehdään muista 
aikaisemmista lainsäädännön muutoksista 
johtuvat välttämättömät tekniset muutokset. 
Erityislaeissa aluehallinnon viranomaisille 
säädettyjen tehtävien aineelliseen sisältöön 
sinänsä ei ole tässä yhteydessä tarkoitus teh-
dä muutoksia tai uudistuksia. 
 
Valtion aluehallinto 
 

Esitys on laaja koko valtion aluehallintoa 
koskeva uudistus. Esityksessä valtion alue-
hallintoviranomaisista lääninhallitukset, työ- 
ja elinkeinokeskukset, alueelliset ympäristö-
keskukset, ympäristölupavirastot, tiepiirit, 
Merenkulkulaitoksen yhteysalusliikenneyk-
sikkö ja työsuojelupiirien työsuojelutoimistot 
ehdotetaan koottavaksi kahteen monialaiseen 
viranomaiseen, joita olisivat aluehallintovi-
rastot sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäris-
tökeskukset. Ahvenanmaan maakunnassa 
toimisi valtion aluehallinnon viranomaisena 
Ahvenanmaan valtionvirasto. 

Aluehallintoviraston pääasiallisena tehtä-
vänä olisi tukea alueellista yhdenvertaisuutta 
hoitamalla lainsäädännön toimeenpano-, oh-
jaus- ja valvontatehtäviä alueilla. Virasto 
edistäisi perusoikeuksien ja oikeusturvan to-
teutumista, peruspalvelujen saatavuutta, ym-
päristönsuojelua, ympäristön kestävää käyt-

töä, sisäistä turvallisuutta sekä terveellistä ja 
turvallista elin- ja työympäristöä alueilla. Vi-
raston ympäristölupa-, kilpailu- ja työsuoje-
luasioiden käsittelyn riippumattomuuden tur-
vaamisesta sisältyisi esitykseen erityissään-
nökset, jotka johtuvat näiden toimialojen oi-
keudellisesta erityisasemasta.  Elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskuksen pääasialli-
sena tehtävänä olisi tukea alueellista kehit-
tämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeen-
pano- ja kehittämistehtäviä alueilla. Keskus 
edistäisi yrittäjyyttä, työmarkkinoiden toi-
mintaa, osaamista ja kulttuuria, liikennejär-
jestelmän toimivuutta ja liikenteen turvalli-
suutta, hyvää ympäristöä sekä luonnon ja 
luonnonvarojen kestävää käyttöä sekä maa-
hanmuuttoa, maahanmuuttajien kotouttamis-
ta ja työllistymistä alueilla. 

Ehdotetussa laissa aluehallinnon viran-
omaisten tehtävät lueteltaisiin toimialoittain 
yleisellä tasolla. Viranomaisten tehtävien yk-
sityiskohtainen määrittely tapahtuisi esityk-
sen mukaan erityislainsäädännön kautta. Ky-
symys olisi tehtävistä, joita voimassa olevan 
lainsäädännön mukaisesti on hoidettu läänin-
hallituksissa, työ- ja elinkeinokeskuksissa, 
tiepiireissä, alueellisissa ympäristökeskuksis-
sa, ympäristölupavirastoissa ja työsuojelupii-
rien työsuojelutoimistoissa tai, joita on hoi-
dettu keskushallinnossa, mutta ehdotetaan 
nyt siirrettäväksi aluehallintoon. Paikallishal-
lintoviranomaisista aluehallintovirastojen oh-
jaukseen kuuluisivat maistraatit sekä elinkei-
no-, liikenne- ja ympäristökeskusten ohjauk-
seen työ- ja elinkeinotoimistot. Erityisesti 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset 
toimisivat kiinteässä yhteistyössä maakunnan 
liittojen ja kuntien kanssa. 

Aluehallintovirastojen sekä elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskusten lukumäärästä, 
toimialueista, nimistä ja toimipaikoista sekä 
vastuualueista ehdotetaan säädettäväksi val-
tioneuvoston asetuksella. Vaikka aluehallin-
tovirasto ja elinkeino-, liikenne- ja ympäris-
tökeskus huolehtisi pääsäännön mukaan sille 
säädettyjen tehtävien hoitamisesta toimialu-
eellaan, voisi aluehallintovirasto ja elinkeino-
, liikenne- ja ympäristökeskus kuitenkin hoi-
taa tehtäviä myös useamman kuin yhden vi-
raston tai keskuksen toimialueella, jos toimi-
alueen laajentamisella voitaisiin tehostaa vi-
rastojen ja keskusten toimintaa ja valtion 
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henkilöstö- ja muiden valtion voimavarojen 
käyttöä, parantaa palvelujen saatavuutta tai 
turvata tehtävissä tarvittavan erityisasiantun-
temuksen saatavuus taikka jos toimialueen 
laajentaminen olisi tarkoituksenmukainen 
muun vastaavan syyn vuoksi. Voimassa ole-
van lääninhallituslain 3 §:n 3 momentin mu-
kaan Ahvenanmaan lääninhallituksen tehtä-
viä ei ole voitu määrätä hoidettavaksi toises-
sa lääninhallituksessa. Tämä voimassa ole-
vaan lakiin sisältyvä rajoitus huomioon otta-
en olisi tarkoituksenmukaista, että myös jat-
kossa Manner-Suomen aluehallintovirastot 
tai elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuk-
set vain poikkeustapauksissa voitaisiin mää-
rätä hoitamaan tehtäviä Ahvenanmaan valti-
onviraston toimialueella. 

Esityksen valmistelun yhteydessä on suun-
niteltu, että aluehallintovirastoja olisi kuusi ja 
virastoilla olisi viisi vastuualuetta: 1) perus-
palvelut, oikeusturva ja luvat, 2) poliisitoimi, 
3) pelastustoimi ja varautuminen, 4) ympäris-
töluvat sekä 5) työsuojelu. Elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskuksia olisi kaikkiaan 
viisitoista, joista yhdeksässä keskuksessa on 
suunniteltu olevan kaikki kolme keskuksen 
vastuualuetta: 1) elinkeinot, työvoima, osaa-
minen ja kulttuuri, 2) liikenne- ja infrastruk-
tuuri sekä 3) ympäristö ja luonnonvarat. 

Aluehallintovirastojen yleishallinnollinen 
ohjaus kuuluisi valtiovarainministeriölle sekä 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten 
yleishallinnollinen ohjaus työ- ja elinkeino-
ministeriölle. Viranomaisten varsinaista toi-
mintaa koskeva ohjaus jakautuisi kahteen 
osaan: strategiseen ja toiminnalliseen ohjauk-
seen. 

Strateginen ohjaus tapahtuisi asianomaisten 
ministeriöiden yhteistyönä ja sitä koordinoisi 
aluehallintovirastojen osalta valtiovarainmi-
nisteriö sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäris-
tökeskusten osalta työ- ja elinkeinoministe-
riö. Maakunnan liitot osallistuisivat tarvitta-
vin osin yhteistyössä edellä mainittujen mi-
nisteriöiden tai keskushallinnon virastojen 
sekä aluehallintovirastojen kanssa strategis-
ten tulostavoiteasiakirjojen valmisteluun sekä 
niitä koskeviin neuvotteluihin. 

Sen sijaan elinkeino-, liikenne- ja ympäris-
tökeskusten strategiseen ohjaukseen maa-
kunnan liitot osallistuisivat aina. Strategisen 
ohjauksen kautta sovitettaisiin yhteen viran-

omaisissa edustettuina olevien eri hallin-
nonalojen tavoitteet ja pyrittäisiin varmista-
maan aluehallinnon toimintaedellytykset se-
kä muodostamaan ohjaavien viranomaisten 
yhteinen näkemystä siitä, miten valtakunnal-
liset eri hallinnonalojen tavoitteet sovitetaan 
alueelliseen toimintaan. Tavoitteiden saavut-
tamiseksi ja alueiden näkemysten huomioon-
ottamiseksi virastoille ja keskuksille esitetään 
laadittavaksi strategia-asiakirjat ja jokaiselle 
viranomaiselle erilliset strategiset tulostavoi-
teasiakirjat. Strategista ohjausta koordinoiva 
ministeriö laatisi asiakirjat yhteistyössä mui-
den keskuksia ohjaavien ministeriöiden tai 
keskushallinnon virastojen sekä asianomais-
ten aluehallinnon viranomaisten kanssa.  
Maakunnan liitot osallistuisivat näiden asia-
kirjojen valmisteluun aina elinkeino-, liiken-
ne- ja ympäristökeskusten osalta ja tarvitta-
essa aluehallintovirastojen osalta. Nämä 
asiakirjat muodostaisivat strategisen ohjauk-
sen perustan. Aluehallintoviraston strategi-
seen ohjaukseen liittyisi poikkeusmenettelyjä 
poliisitoimen, työsuojelun ja ympäristölupa-
asioiden osalta. 

Aluehallintovirastojen toiminnallisesta oh-
jauksesta vastaisivat omilla toimialoillaan oi-
keusministeriö, sisäasiainministeriö, valtio-
varainministeriö, sosiaali- ja terveysministe-
riö, opetusministeriö, maa- ja metsätalousmi-
nisteriö, työ- ja elinkeinoministeriö, ympäris-
töministeriö sekä Poliisihallitus tai se kes-
kushallinnon virasto, jonka tehtäväksi ohjaus 
on erikseen säädetty. Elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskusten toiminnallisesta ohjauk-
sesta vastaisivat omilla toimialoillaan sisä-
asiainministeriö, opetusministeriö, liikenne- 
ja viestintäministeriö, maa- ja metsätalous-
ministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, ympä-
ristöministeriö tai se keskushallinnon virasto, 
jonka tehtäväksi ohjaus olisi säädetty. Toi-
minnallisessa ohjauksessa olisi kysymys vi-
rastolle kuuluvien eri hallinnonalojen tehtä-
vien ja toimintojen hoitamista sekä palvelu-
jen tuottamista koskevasta sektorikohtaisesta 
ohjauksesta. Toiminnallisten tavoitteiden 
saavuttamiseksi laadittaisiin asianomaisen 
ministeriön tai keskushallinnon viraston joh-
dolla toiminnallinen tulostavoiteasiakirja, tu-
lossopimus, jossa sovittaisiin aluehallinnon 
viranomaisten käytettävissä olevista resurs-
seista ja operatiivisista tulostavoitteista. 
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Esityksen mukaan aluehallintovirastoa joh-
taisi viraston johtaja, jonka valtioneuvosto 
nimittäisi valtiovarainministeriön esityksestä 
virkaan määräajaksi. Ahvenanmaan valtion-
virastoa johtaisi esityksen mukaan maaherra, 
jonka nimittämisestä säädetään Ahvenan-
maan itsehallintolain 52 §:ssä. Elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskusta johtaisi kes-
kuksen johtaja, jona toimisi keskuksen yhden 
vastuualueen johtaja oman toimensa ohella. 
Valtioneuvosto määräisi keskuksen johtajan 
määräajaksi tehtävään työ- ja elinkeinominis-
teriön esityksestä. Johtaja vastaisi aluehallin-
non viranomaisen toiminnan tuloksellisuu-
desta ja sille asetettujen yhteisten tulostavoit-
teiden saavuttamisesta. Viraston ja keskuk-
sen vastuualuetta johtaisi vastuualueen pääl-
likkö, jonka toiminnallisesta ohjauksesta 
päävastuussa oleva ministeriö tai keskushal-
linnon virasto nimittäisi. Päällikkö vastaisi 
vastuualueen toiminnan tuloksellisuudesta ja 
tulostavoitteiden saavuttamisesta ohjaavalle 
ministeriölle tai keskushallinnon virastolle. 
Poliisitoimen tehtäviä hoitavan vastuualueen 
päällikön tehtävistä ja vastuista päättäisi kui-
tenkin Poliisihallitus. Poliisihallituksen teh-
tävistä säädettäisiin poliisin hallinnosta anne-
tussa laissa ja sitä koskevassa asetuksessa. 

Esityksen valmistelun yhteydessä selvitet-
tiin myös välilliseen valtionhallintoon kuulu-
vien metsäkeskusten nykyistä tiiviimmän 
toiminnallisen yhteyden aikaansaamista val-
tion aluehallinnon kanssa. Tähän esitykseen 
sisältyy säännösehdotus, jonka mukaan elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen joh-
toryhmätyöhön osallistuisi asiantuntijajäse-
nenä myös asianomaisen metsäkeskuksen 
johtaja. Metsäkeskusten toiminnallista yhte-
yttä aluehallintoon pyritään tiivistämään 
myös muilla toimenpiteillä. Metsäkeskukset 
osallistuisivat muiden aluehallintoviran-
omaisten tavoin aluetason strategisen tu-
losohjausprosessiin. Maa- ja metsätalousmi-
nisteriö sisällyttäisi aluetta koskevat tavoit-
teet asianomaisen metsäkeskuksen tulosso-
pimukseen, johon otettaisiin muun muassa 
maakunnan liittojen ja keskusten yhteistyön 
tiivistämistä koskeva maininta sekä viittaus 
metsäohjelman asemaan osana maakuntaoh-
jelmaa. Alueellisten metsäohjelmien valmis-
telu kytkettäisiin maakunnan liittojen johdol-
la tapahtuvaan suunnitteluun ja ohjelmat kä-

siteltäisiin valmistelun aikana maakunnan 
liittojen toimielimissä. Metsäkeskusten olisi 
tarkoitus osallistua myös maakuntaohjelman 
ja sen toteuttamissuunnitelman valmisteluun. 
Keskusten tulostavoitteeksi otettaisiin myös 
maakunnan liitojen avustaminen maakunta-
kaavan metsätaloutta koskevan osuuden val-
mistelussa. Lisäksi metsäkeskusten johtokun-
tien kokoonpanoa on tarkoitus uudistaa siten, 
että niissä olisi elinkeino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskuksen sekä maakunnan liiton edus-
tus. Metsäkeskusten toiminnallista yhteyttä 
aluehallinnon kanssa pyritään tiivistämään 
myös siten, että yhteisten toimitilojen ja tie-
tojärjestelmien yhteiskäyttöä lisättäisiin. 
Viimeksi mainitut ehdotukset eivät kuiten-
kaan edellytä sellaisia lainsäädäntötoimenpi-
teitä, jotka olisi sisällytettävä tähän esityk-
seen. Tarkempi arviointi metsäkeskusten 
asemasta ja suhteesta muuhun aluehallintoon 
tehdään vuoden 2009 loppuun mennessä. 

Aluehallintovirastoja sekä elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskuksia koskevissa la-
eissa olisi edellä mainittujen seikkojen lisäksi 
säännökset asioiden ratkaisuvallasta, työjär-
jestyksestä, virkojen täyttämisestä, valtion 
edustamisesta, suoritteiden maksullisuudesta 
ja muutoksenhausta. Laissa aluehallintoviras-
toista olisi myös säännökset valtion aluehal-
linnosta Ahvenanmaan maakunnassa, virka-
avusta ja pakkokeinoista. Lakiin elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskuksista sisältyisi 
puolestaan säännökset yhteistyöstä maakun-
nan liittojen ja kuntien kanssa sekä omana 
lukunaan säännökset työ- ja elinkeinotoimis-
toista, joissa säädettäisiin toimistojen tehtä-
vistä, toimivallan määräytymisestä, ohjauk-
sesta, johtamisesta, ratkaisuvallasta, työjär-
jestyksestä sekä virkoihin nimittämisestä. 

Esityksen mukaan Ahvenanmaan maakun-
nassa olisi valtion aluehallinnon viranomai-
sena nykyisen lääninhallituksen sijasta Ah-
venanmaan valtionvirasto, jota johtaisi maa-
herra. Tämän johdosta Ahvenanmaan itsehal-
lintolakiin ehdotetaan tehtäväksi viraston ni-
men muuttumisesta aiheutuva tekninen muu-
tos. Uudistuksessa ei ehdoteta muutoksia 
Ahvenanmaan itsehallinnolliseen asemaan. 
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Maakunnan liittojen asema ja tehtävät 
 

Edellä mainittujen seikkojen lisäksi maa-
kunnan liittojen aseman ja tehtävien uudis-
tamiseksi esityksessä ehdotetaan myös aluei-
den kehittämislakia muutettavaksi. Muutok-
set koskisivat maakunnan liittojen tehtäviä, 
yhteistoiminta-alueita ja niiden puitteissa 
hoidettavia tehtäviä, päätöksenteon järjestä-
mistä yhteistoiminta-alueilla, yhteistoiminta-
elintä ja sen valitsemista, yhteistoiminnasta 
sopimista ja siihen velvoittamista, maakunta-
ohjelmien vaikuttavuuden lisäämistä aluei-
den kehittämisessä sekä muutoksenhakua yh-
teistoimintaelimen päätöksiin. 

Maakunnan liittojen tehtäviä esitetään laa-
jennettavaksi niin, että niiden vastuulle tulisi 
käynnistää suunnitteluprosessit ja johtaa nii-
hin liittyvää yhteistyötä alueellisten pitkän ja 
keskipitkän aikavälin koulutustarpeiden en-
nakointia, liikennejärjestelmää sekä laaja-
alaisia luonnonvaroja ja ympäristöä koskevi-
en suunnitelmien laatimiseksi. Ehdotuksen 
tarkoituksena ei ole siirtää päätösvaltaa, vaan 
maakunnan liitto koordinoisi näiden suunni-
telmien alueellista laatimista. Maakunnan 
liittojen vastuulle kuuluva yhteensovittami-
nen tarkoittaisi suunnitteluprosessien käyn-
nistämistä ja siihen liittyvän yhteistyön joh-
tamista.  

Maakunnan liittojen yhteistoiminnan jär-
jestämiseksi maa jaettaisiin esityksen mu-
kaan maakunnan liittojen yhteistoiminta-
alueisiin. Yhteistoiminta-alueiden tulisi 
muodostaa toiminnallisesti ja taloudellisesti 
tarkoituksenmukainen kokonaisuus tehtävien 
hoitamiselle. Yhteistoiminta-aluejako tulisi 
esityksen mukaan ottaa huomioon, kun muo-
dostetaan sellaisten elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskusten toimialueita, joissa hoi-
detaan kaikkia keskuksen toimialaan kuulu-
via tehtäviä. 

Yhteistoiminnan piiriin kuuluisivat esityk-
sen mukaan tehtävät, jotka olisivat alueen 
pitkäjänteisen kehittämisen kannalta merkit-
täviä, sisältyisivät maakuntaohjelmiin ja nii-
den toteuttamissuunnitelmiin tai muihin alu-
eiden kehittämiseen merkittävästi vaikutta-
viin suunnitelmiin sekä koskisivat yhteistoi-
minta-aluetta yhteisesti. Tietyin laissa sääde-
tyin edellytyksin yhteistoiminnan piiriin voi-
taisiin ottaa muitakin edellä mainitun kaltai-

sia tehtäviä. Yhteistoiminta-alueeseen kuulu-
vien maakunnan liittojen jäsenkuntien olisi 
sovittava yhteistoiminnan piiriin kuuluvien 
asioiden käsittelyn ja päätöksenteon järjes-
tämisestä joko yhteisessä toimielimessä tai 
siten, että päätösvaltaa käyttäisivät maakun-
nan liitot yhtäpitävin päätöksin. 

Maakunnan liitot ja niiden jäsenkunnat 
vastaisivat yhteistoiminnan järjestämisestä ja 
yhteistoiminta-alueiden muodostamisesta. 
Jos ne eivät saisi sovittua näistä asioista, voi-
si valtioneuvosto esityksen mukaan velvoit-
taa asianomaiset maakunnan liitot aloitta-
maan yhteistoimintaa koskevat neuvottelut ja 
määrätä muista tähän liittyvistä asioista. Val-
tioneuvoston määräys olisi voimassa vain 
siihen saakka, kunnes yhteistoiminta-
alueeseen kuuluvien maakunnan liittojen jä-
senkunnat olisivat toisin sopineet. 

Esitykseen sisältyy myös alueiden kehittä-
mislain muuttamista koskevat säännökset 
maakuntaohjelmien ja niiden toteuttamis-
suunnitelmien vaikuttavuuden lisäämisestä 
alueiden kehittämisessä. Esityksen mukaan 
viranomaisten tulisi ottaa toiminnassaan 
huomioon maakuntaohjelmat ja niiden toteut-
tamissuunnitelmat, edistää niiden toteutta-
mista ja arvioida toimenpiteidensä vaikutuk-
sia aluekehitykseen sekä huolehtia, ettei toi-
menpiteillä vaikeutettaisi niiden toteuttamis-
ta. Lisäksi viranomaisten olisi pyydettävä 
maakunnan liitolta lausunto sellaisista alueen 
kehittämisen kannalta merkittävistä suunni-
telmista ja toimenpiteistä, jotka merkittävästi 
poikkeaisivat maakuntaohjelmasta tai eivät 
sisältyisi maakuntaohjelmaan, sekä arvioita-
va niiden vaikutuksia alueen kehitykseen. Jos 
viranomainen aikoisi poiketa maakunnan lii-
ton lausunnosta, sen olisi perusteltava poik-
keaminen neuvoteltuaan sitä ennen asiasta 
maakunnan liiton kanssa. 
 
4  Esityksen vaikutukset  

4.1 Taloudelliset vaikutukset 

Vaikutukset julkiseen talouteen 
 

Aluehallintouudistuksen piiriin kuuluvien 
valtion viranomaisten kehysmääräraha valti-
on talousarviossa on noin 260 miljoonaa eu-
roa. Suurin osa uudistuksen taloudellista vai-
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kutusta on tämän määrärahan uudelleen koh-
distamista valtion talousarviossa elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskuksille ja aluehal-
lintovirastoille. Uudelleen kohdennettavat 
määrärahat määritellään yksityiskohtaisesti 
valtion talousarvion valmistelun yhteydessä. 
Maakunnan liittojen tehtäväksi siirtyy lää-
ninhallituksista opetusministeriön hallin-
nonalan Euroopan aluekehitysrahaston ra-
kennerahastotehtävien hoito ja samalla tehtä-
viä hoitanut henkilöstö. Tämän henkilöstön 
palkkaukset on kuitenkin maksettu hankkei-
den teknisen tuen määrärahasta, joten tällä 
siirrolla ei ole talousarviovaikutusta. Lisäksi 
maakunnan liitoille ehdotetaan siirrettäväksi 
eräitä tehtäviä, joissa tulee siirtää valtion vi-
ranomaisen toimintamenomomentilta rahoi-
tus tarvittavan henkilöstön palkkauksiin ja 
toiminnan ylläpitokustannuksiin. Tällainen 
tehtävä on esimerkiksi ehdotettu yhteispalve-
lun edistämisvastuun siirto maakunnan lii-
toille. 

Uudistus vaatii suhteellisen suuria tietotek-
nisiä uudistuksia ja investointeja järjestelmi-
en yhtenäistämiseksi ja virastojen tarkoituk-
senmukaisen organisoitumisen mahdollista-
miseksi. Aluehallintovirastojen ja elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskusten perustamisen 
edellyttämät kertaluonteiset vuosille 2009 - 
2012 ajoittuvat IT- kustannukset ovat noin 6 
miljoonaa euroa. Muutoshankkeen kustan-
nukset muodostuvat henkilöstökustannuksis-
ta, konsultointikustannuksista sekä laite-, tie-
toliikenne- ja ohjelmistoinvestoinneista. Kus-
tannukset ajoittuvat pääosin vuosille 2009 ja 
2010. Ennen uusien virastojen toiminnan 
käynnistämistä tarvittaviin IT- investointei-
hin on myönnetty vuosille 2008 ja 2009 yh-
teensä 3 180 000 euroa. Perustamisvaiheen 
jälkeen IT-toimintojen yhtenäistämisellä, tie-
tovarantojen ja järjestelmien integroinnilla 
sekä henkilöstöresurssien käytön tehostumi-
sella saavutetaan reaalisia kustannussäästöjä 
nykytilanteeseen verrattuna. 

Myös toimitilajärjestelyistä aiheutuu muut-
tokustannuksia ja kalustehankintoja. Toimiti-
lajärjestelyjen osalta kustannukset eivät kui-
tenkaan ole suuria ja pitemmällä tähtäyksellä 
toimitiloissakin päästään entistä tiiviimpiin ja 
tarkoituksenmukaisiin ratkaisuihin, joista 
koituu säästöjä. Sekä IT- että toimitilamuu-
toksista aiheutuvat kertaluonteiset kustan-

nukset on tarkoitus hoitaa valtion menoke-
hysten puitteissa määrärahoja uudelleen koh-
dentamalla ja käyttämällä hyväksi tuotta-
vuustavoitteiden saavuttamisesta syntyviä 
säästöjä. 

Aluehallintouudistukselle on asetettu tuot-
tavuustavoite. Tavoitteen mukaisesti vuosina 
2012-2015 uudistuksen piiriin kuuluvasta 
valtion aluehallinnosta vähenee henkilös-
tö 640 henkilötyövuoden verran. Lisäksi uu-
siin aluehallintoviranomaisiin koottaviin vi-
rastoihin ja toimintoihin kohdennetut vuoteen 
2011 mennessä toteutettavat henkilötyö-
vuosien vähennykset siirtyvät uusille aluehal-
lintoviranomaisille. Tämä merkitsee sitä, että 
uusiin aluehallintoviranomaisiin kohdentuva 
tuottavuustavoite on vuosina 2010-2015 yh-
teensä 1 136 henkilötyövuotta. Osa säästyvis-
tä henkilöstömenoista käytetään mm. tuotta-
vuutta ja palvelukykyä parantaviin toiminnan 
kehittämis- ja tietoteknisiin hankkeisiin. Val-
tiontaloudellinen vaikutus tulee silloin ole-
maan vuoden 2015 tasolla noin 25 miljoonan 
euron menotason vähennys vuodessa. 

Keskushallinnosta siirtyy suunnitelmien 
mukaan aluehallintoon tehtäviä noin 28 hen-
kilötyövuoden verran. Vastaavasti määrära-
hoja siirtyy valtion talousarviossa noin 
900000 euroa. Osa siirtyvistä tehtävistä on 
rakennerahastoihin liittyviä ja siten osittain 
hankkeiden teknisellä tuella rahoitettuja. 

Uudistukseen liittyy myös maakunnan liit-
tojen roolin kasvu alueellisten kehittämis-
määrärahojen suuntaamisessa sekä yhteispal-
velun kehittämisessä.  Maakunnan liitoille 
aiheutuvien kustannusten kattaminen tapah-
tuisi kehysten puitteissa ja kustannusneutraa-
listi.   
 
4.2 Vaikutukset viranomaisten toimin-

taan 

Yleistä 
 

Valtion aluehallinto kootaan esityksen mu-
kaan kahteen viranomaiseen, aluehallintovi-
rastoon sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäris-
tökeskukseen. Nykyisten lääninhallitusten, 
työ- ja elinkeinokeskusten, alueellisten ym-
päristökeskusten, ympäristölupavirastojen, 
tiepiirien, Merenkulkulaitoksen yhteysalus-
liikenneyksikön ja työsuojelupiirien tehtävät 
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organisoidaan osaksi näitä virastoja. Tämä 
tarkoittaa, että edellä mainittujen viranomais-
ten johtamis- ja ohjausjärjestelmä, tehtävät ja 
rakenteet organisoidaan uudelleen. Myös vi-
ranomaisten aluejaot sekä toimipaikkaver-
kosto muuttuvat. Hanke aiheuttaa näin ollen 
valtion aluehallinnossa merkittävän organi-
saatiorakenteellisen muutoksen, jolla on vai-
kutuksia viranomaisten toimintaan, tehtäviin 
ja henkilöstöön. 

Aluehallintovirastolla olisi kuusi päätoimi-
paikkaa ja kuusi muuta toimipaikkaa Man-
ner-Suomessa. Aluehallintovirastoissa ympä-
ristölupavastuualue sijoittuisi neljään, polii-
sin vastuualue kolmeen ja työsuojelun vas-
tuualue viiteen aluehallintovirastoon.  Elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella oli-
si 15 päätoimipaikkaa ja kaksi muuta toimi-
paikkaa. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskuksista rakentuisi erilaisia sen mukaan 
miten kyseiseen elinkeino-, liikenne- ja ym-
päristökeskukseen tehtäviä sijoitettaisiin. 
Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueen teh-
tävät hoidettaisiin yhdeksästä keskuksesta, 
ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen teh-
tävät 13 keskuksesta sekä elinkeinot, työ-
voima, osaaminen ja kulttuuri -vastuualueen 
tehtävät 15 keskuksesta. Kuuteen elinkeino-, 
liikenne ja ympäristökeskukseen muodostet-
taisiin maahanmuuttoyksiköt. Niissä elinkei-
no-, liikenne- ja ympäristökeskuksissa, joissa 
ei olisi kaikkia kolmea vastuualuetta, olisi 
kuitenkin tarvittava määrä puuttuvien vas-
tuualueiden palveluja tarjoavaa henkilöstöä. 
Henkilöstön työskentelypaikkakunnat päätet-
täisiin ao. viranomaisen vastuualueen työjär-
jestyksellä. 

Ruotsinkielisen asioinnin turvaamiseksi 
Etelä-Pohjanmaalle perustettavan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja 
luonnonvarat-päävastuualueen sekä liikenne- 
ja infrastruktuuri-päävastuualueen palveluja 
olisi tarkoitus kehittää niin, että asiakkaita 
palvellaan tulevaisuudessakin sekä Seinäjoel-
la että Vaasassa. Palvelutarjonnasta tehdään 
jatkovalmistelussa erillinen suunnitelma. 
Palvelut pyritään tulevaisuudessa tuottamaan 
ensisijaisesti sillä henkilöstöllä, joka on jo 
paikkakunnalla. Vaikka ympäristö ja luon-
nonvarat- sekä liikenne ja infrastruktuuri-
päävastuualueet ovat Seinäjoella, integroi-
daan Vaasaan jäävä henkilöstö toiminnalli-

seksi osaksi Pohjanmaalle perustettavaa elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskusta siten, 
että voidaan parantaa asiakaspalvelua ja tuot-
tavuutta. 

Nykyisten valtion aluehallinnon viran-
omaisten kokoaminen kahteen monialaiseen 
viranomaiseen merkitsee näille viranomaisil-
le kuuluvien tehtävien hoitamista jatkossa 
organisatorisesti ja hallinnollisesti monipuo-
lisemmassa ja laajemmassa toimintaympäris-
tössä kuin aiemmin. Uudistuksella on mah-
dollista saada aikaan synergiahyötyjä, kun eri 
alojen toimijoita kootaan yhteen viranomai-
seen. Uudistus mahdollistaisi eri toimialojen 
hyvän vuorovaikutuksen ja yhteistyön jo asi-
oiden valmisteluvaiheessa. 

Valtion aluehallinnon viranomaisten uusi 
ohjausmalli tulee lisäämään merkittävästi 
strategiseen ja toiminnalliseen ohjaukseen 
osallistuvien ministeriöiden ja keskusvirasto-
jen välistä yhteistyötä sekä maakunnan liitto-
jen osallistumista aluehallinnon viranomais-
ten strategiseen suunnitteluun ja ohjaukseen. 
Eri hallinnonalan tavoitteiden yhteensovitta-
minen ja aluehallinnon toimintaedellytysten 
parantaminen edellyttää ministeriöiden yh-
teistyössä muodostamaa näkemystä siitä, mi-
ten valtakunnalliset tavoitteet sovelletaan 
alueelliseen toimintaan. 

Opetusministeriön ja ympäristöministeriön 
toimialan tehtävien ja asiantuntemuksen ja-
kautuminen aluehallintovirastoille ja elinkei-
no-, liikenne- ja ympäristökeskuksille tulee 
edellyttämään kiinteää yhteistyötä alueen vi-
ranomaisten välillä. 

Aluehallintovirastoihin sekä elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskuksiin koottavissa 
viranomaisissa on jo nyt sangen laajassa käy-
tössä toimintamalli, jossa yksi tai useampi vi-
rasto hoitaa määrättyä tehtävää oman alueen-
sa lisäksi laajemmalla alueella tai valtakun-
nallisesti. Kyseiset tehtävät ovat joko alueel-
lisia tai valtakunnallisia, keskushallinnosta 
siirrettyjä tehtäviä. Tämä toimintamalli voisi 
erityisasiantuntemusta edellyttävien tehtävien 
lisäksi koskea tukitehtäviä, kuten esimerkiksi 
talous- ja henkilöstöhallinnon, tietohallinnon, 
tietopalvelun, viestinnän, toimitilahallinnon 
ja hankintatoimen tukitehtäviä.  Toiminta-
malli voisi koskea myös työntasausta koske-
via järjestelyjä. Vakiintuneita ja hyväksi ha-
vaittuja erikoistumisratkaisuja on tarkoitus 
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edelleen käyttää. Toimintamallin käyttöä on 
myös tarkoitus mahdollisuuksien mukaan 
laajentaa uusissa aluehallinnon viranomaisis-
sa. 

Nykyisillä aluehallintoviranomaisilla on 
käytössä kaikkiaan noin 310 tietojärjestel-
mää. Aluehallinnon kokoaminen luo edelly-
tykset tietojärjestelmien yhtenäistämiselle ja 
yhteiskäytön lisäämiselle sekä yhteistyölle 
tietojärjestelmien hankinnassa, kehittämises-
sä ja ylläpidossa. 

Aluehallintovirastot sekä elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskukset voivat moni-
toimialaisina viranomaisina, joiden henkilö-
kunnalla on laaja eri alojen asiantuntemus ja 
joiden sidosryhmäverkostot ovat alueellisesti 
varsin kattavat, nykyistä paremmin neuvoa, 
ohjata ja palvella asiakkaitaan näiden eri 
elämäntilanteissa. Aluehallintovirastoissa se-
kä elinkeino, - liikenne- ja ympäristökeskuk-
sissa tullaan soveltamaan monikanavaisuutta 
palvelujen tarjonnassa asiakkaille. Palveluita 
tarjotaan asiakkaille asiointipalveluna, säh-
köisenä palveluna ja asiantuntijapalveluna. 
Monikanavaisuus vaatii sitä tukevaa selkeää 
työjakoa ja työn organisointia. Se vaatii 
myös henkilöstöltä laaja-alaista osaamista. 
Erityisesti se vaatii tietoteknisiä valmiuksia, 
joita tulee lisätä, sillä palvelutarjonta siirtyy 
tulevaisuudessa entistä voimakkaammin säh-
köisiin palvelukanaviin. Sähköisen asioinnin 
käyttö ja siihen liittyvien palvelujen raken-
taminen vaatii organisaatiolta myös taloudel-
lisia resursseja. Monikanavaisuus voi aiheut-
taa asiakkaille myös ongelmatilanteita, joi-
den vähentämiseksi ja välttämiseksi viran-
omaiselta vaaditaan ennakoivaa ja aktiivista 
tiedottamista sekä asiakkaiden neuvontaa. 

Palvelukanavien tehokas hyödyntäminen 
asettaa tietojärjestelmät keskeiseen rooliin, 
erityisesti edellytetään toimivia asianhallin-
nan ja sähköisten palveluiden järjestelmiä. 

Aluehallintovirastoissa sekä elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskuksissa tullaan so-
veltamaan myös laadun kehittämisen mene-
telmiä. CAF-arviointimallin käyttöönotto 
tuottaa tärkeätä tietoa menettelytapojen ke-
hittämiseen ja sitä kautta sillä on vaikutusta 
myös asiakastyytyväisyyden myönteiseen 
kehittymiseen. Prosessityön avulla ymmärre-
tään paremmin toimintaa, selkeytetään vas-
tuita ja yhdenmukaistetaan toimintatapoja. 

Prosessien parantamisen kautta päästään 
myös toiminnan tehostamiseen ja laadun pa-
rantamiseen. 

 
Vaikutukset henkilöstöön 
 

Aluehallinnon uudistamishankkeella vasta-
taan viranomaistoiminnan tulevaisuuden 
haasteisiin. Muutos on mahdollisuus myös 
henkilöstölle. Laajemman toimialan omaavat 
viranomaiset tarjoavat henkilöstölle mahdol-
lisuuden monipuolisiin työtehtäviin sekä 
osaamisen ja asiantuntijuuden kehittämiseen 
ja siten uralla etenemiseen. 

Aluehallinnon uudistuksen yhteydessä 
noudatetaan hyvää henkilöstöpolitiikkaa ja 
johtamista valtion yhteistoimintalain 
(651/1988) ja -sopimuksen mukaisesti. Hen-
kilöstön tiedonsaannista ja vaikutusmahdolli-
suuksista huolehditaan uudistusta toteutetta-
essa. 

Uudistuksessa mukana olevien viranomais-
ten henkilöstömäärä oli hankkeessa tehdyn 
henkilöstökartoituksen mukaan vuoden 2007 
lopussa noin 5 900 henkilötyövuosina mitat-
tuna. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kuksiin tulee siirtymään noin 4 400 henkilö-
työvuotta lääninhallituksista, tiepiireistä, työ- 
ja elinkeinokeskuksista ja alueellisista ympä-
ristökeskuksista. Aluehallintovirastoihin tu-
lee siirtymään noin 1 500 henkilötyövuotta 
lääninhallituksista, työsuojelupiireistä, alu-
eellisista ympäristökeskuksista ja ympäristö-
lupavirastoista. Erityisesti muutos kohdistuu 
niiden viranomaisten henkilöstöön, joissa 
nykyisten viranomaisten tehtävät jakaantuvat 
osin kumpaankin viranomaiseen ja mahdolli-
sesti maakunnan liittoihin. Näitä viranomai-
sia ovat lääninhallitukset, ja ympäristökes-
kukset. 

Aluehallinnon uudistamishankkeen välit-
tömänä seurauksena ei ole henkilöstön mää-
rän supistuminen. Toisaalta hankkeen seura-
uksena ei kokonaisuutta tarkastellen synny 
myöskään henkilöstön lisäystarpeita. 

Määräaikaisissa palvelussuhteissa olevaa 
henkilöstöä kohdellaan tasapuolisesti ja yh-
denvertaisesti vakinaisessa virka- tai työsuh-
teessa olevien kanssa muutoksen toteutukses-
sa. Muutos ja tehtävien siirtäminen uusiin vi-
ranomaisiin ei ole peruste olla jatkamatta 
määräaikaista palvelussuhdetta. 
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Aluehallintovirastojen ja elinkeino-, liiken-
ne ja ympäristökeskusten osalta määritellään 
sen henkilöstön tehtävät, joka tarjoaa palve-
luja niissä aluehallintovirastoissa ja elinkei-
no, - liikenne- ja ympäristökeskuksissa, jois-
sa ei ole kaikkien vastuualueiden tehtäväko-
konaisuuksia. Tältä osin henkilöstövaikutuk-
set voidaan arvioida näiden tehtävämääritte-
lyiden jälkeen. Aluehallintovirastojen ja 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten 
toimipaikkojen sijoittuminen ja niiden väli-
nen työnjako tulee aiheuttamaan jonkin ver-
ran henkilöstön siirtymistarvetta. 

Asetustason säännöksin toteutettavat alue-
jaot saattavat vaikuttaa joidenkin alueiden 
aluehallintoviranomaisten henkilöstöresurssi-
tarpeeseen. Tämä koskisi erityisesti elinkei-
no-, liikenne- ja ympäristökeskusten osalta 
tiepiirien ja ympäristökeskusten toimintoja ja 
aluehallintovirastojen osalta nykyisten lää-
ninhallitusten toimintoja ja ympäristölupa-
asioita. 

Aluehallintoviranomaisille suunnitellut eri-
koistumistehtävät olisivat pääosin jo nykyi-
sissä aluehallintoviranomaisissa erikoistu-
mistehtävinä hoidettuja ja sijoittuisivat siihen 
organisaatioon, joka perustetaan niitä nykyi-
sin hoitavan organisaation tilalle. Erikoistu-
mistehtäviin käytettävien henkilötyövuosien 
määrä aluehallintovirastoissa olisi 45-48 
henkilötyövuotta ja elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksissa 185 henkilötyövuotta. 
Uusien erikoistumistehtävien sijoittamisessa 
yksi ratkaiseva tekijä on henkilöstön osaami-
nen. Erikoistumisessa on tarkoitus edetä mal-
tillisesti. 

Ydintoimintoja tukevien tehtävien (tukiteh-
tävät - talous- ja henkilöstöhallinto, tietohal-
linto, tietopalvelu, viestintä, toimitilahallinto 
ja hankintatoimen tuki) hoitamiseen käytetyt 
henkilötyövuodet ovat 960. Tukitehtäviä on 
tarkoitus koota toisaalta elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskuksissa ja toisaalta aluehal-
lintovirastoissa. Koottaviin tukitehtäviin käy-
tettävien henkilötyövuosien määrä aluehal-
lintovirastoissa olisi 33-37 henkilötyövuotta  
ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuk-
sissa 65 henkilötyövuotta, jonka lisäksi alu-
eellisen tietohallintopalvelut-yksikön henki-
lötyövuosien määrä olisi 155 henkilötyövuot-
ta. Osa näihin toimintoihin kuuluvista tehtä-
vistä hoidettaisiin kussakin virastossa. Kus-

sakin aluehallintovirastossa hoidettavat tuki-
tehtävät sijoitettaisiin pääsääntöisesti viras-
ton päätoimipaikkaan ottaen huomioon asete-
tut tuottavuustavoitteet ja erikoisosaamisen 
säilyminen. 

Tarvittavat siirtymiset toiselle työssäkäyn-
tialueelle eivät ole uudistuksen laajuuteen 
nähden merkittäviä. Tavoitteena on, että 
kolmen vuoden siirtymäkauden aikana tarvit-
tava henkilöstön sijoittuminen uusiin toimi-
paikkoihin voidaan tehdä hallitusti ja henki-
löstösiirrot paikkakuntien välillä voidaan 
tehdä vapaaehtoisuuden pohjalta ja eläköity-
mistä hyödyntäen siirtämällä avoimiksi tule-
via virkoja tai tehtäviä. Tehtävien hoitami-
sessa hyödynnettäisiin myös verkostomaista 
toimintatapaa. Tehtäviä voitaisiin hoitaa ai-
kaisemmassa toimipaikassa enintään kolmen 
vuoden ajan aluehallintouudistuksen voi-
maan tulosta lukien. Näistä viranomaisten si-
säisistä tehtävien siirroista ja siirtymäajan 
käytöstä päättäisi perustettava virasto. 

Organisoitaessa Etelä-Pohjanmaalle ja Poh-
janmaalle perustettavien elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskusten toimintaa eri toimi-
paikkoihin palvelut pyrittäisiin tuottamaan 
ensisijaisesti sillä henkilöstöllä, joka on jo 
paikkakunnalla ja mahdolliset henkilöstösiir-
rot paikkakuntien välillä toteuttamaan vapaa-
ehtoisuuden pohjalta sekä eläköitymistä hyö-
dyntäen. 

Aluehallinnon uudistuksen vaikutuksesta 
ylimmän johdon määrä aluehallintovirastois-
sa ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kuksissa tulee vähenemään. Samoin ylimmän 
johdon alaisten päälliköiden määrä uusissa 
aluehallintoviranomaisissa tulee vähene-
mään. Nykyisten osastopäälliköiden ja yksi-
köiden päälliköiden virkojen nimet tullaan 
muuttamaan vastaamaan näiden henkilöiden 
tehtäviä perustettavissa aluehallintoviran-
omaisissa. 

 Välillisesti aluehallinnon uudistaminen ai-
heuttaa henkilöstön määrän vähenemistä 
aluehallinnossa, sillä se on yksi vuoden 2009 
kehyspäätöksen sisältämistä valtionhallinnon 
tuottavuutta lisäävistä toimenpiteistä. Alue-
hallinnon uudistus ja siinä toteutettavat toi-
minta-alue- ja organisatoriset muutokset sekä 
toimintatapojen kehittäminen mahdollistavat 
tuottavuustavoitteiden saavuttamisen. Elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille ja 
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aluehallintovirastoille siirtyy uudistuksessa 
mukana olevilta virastoilta ensimmäiseltä 
tuottavuusohjelmakaudelta vuosina 2010 ja 
2011 436 henkilötyövuoden vähennystavoite. 
Lisäksi aluehallinnon uudistamishankkeelle 
on kohdennettu vuosille 2010 ja 2011 60 
henkilötyövuoden tuottavuustavoite. Tämän 
lisäksi tavoitteena on henkilöstötarpeen ale-
neminen vuosien 2012–2015 välisenä aikana 
aluehallintovirastoissa (valtiovarainministe-
riön ja sosiaali- ja terveysministeriön hallin-
nonaloilla) ja elinkeino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskuksissa (työ- ja elinkeinoministeriön 
hallinnonala) yhteensä 640 henkilötyövuo-
della. Nämä vähennysvelvoitteet merkitsevät 
uusien virastojen käynnistymisen jälkeisen 
viiden vuoden aikana lähes 20 %:n henkilö-
työvuosivähennystä virastojen nykyhenkilös-
tön määrään verrattuna. 

Kokonaisuudessaan vanhuuseläkepoistuma 
vuosina 2008-2015 vaihtelee viranomaisten 
välillä. Kun TE- keskusten nykyisistä tehtä-
vistä poistuu vajaa 20 % henkilöstöstä, niin 
sitä vastoin työsuojelupiirien poistuma on lä-
hes kaksinkertainen eli 37 % henkilöstöstä. 
Tehdyn kartoituksen mukaan hankkeessa 
mukana olevissa valtion aluehallintoviran-
omaisissa eläkepoistuma (64 vuotta täyttävät) 
on vuosina 2008–2011 yhteensä 721 henki-
löä ja vuosina 2012 – 2015 yhteensä 838 
henkilöä. Yhteensä vuosien 2008 – 2015 ai-
kana hankkeessa mukana olevasta henkilös-
töstä poistuu 1599 henkilöä, joka tarkoittaa 
noin 27 % nykyhenkilöstöstä. 

Esityksen kohteena olevien viranomaisten 
virka- ja työsopimussuhteinen henkilöstö se-
kä vastaavat virat ja tehtävät, lukuun ottamat-
ta lakkautettavia erittelyvirkoja ja muita lak-
kautettavia johtajanvirkoja, siirtyisivät asian-
omaiseen elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskukseen, aluehallintovirastoon tai maa-
kunnan liittoon. Lakkautettavien virkojen ti-
lalle perustettaisiin uudet virat, joihin kysei-
nen henkilöstö suostumuksensa mukaan ni-
mitettäisiin. Määräaikaisia tehtäviä hoitava 
henkilöstö siirtyisi asianomaiseen elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskuksen tai aluehal-
lintoviraston tai maakunnan liiton palveluk-
seen määräaikaisen palvelussuhteen keston 
ajaksi. Virkojen siirtymiseen tarvittaisiin vir-
kamiehen suostumus, mikäli virka siirtyisi 
työssäkäyntialueelta toiselle. Siirtyvä henki-

löstö säilyttäisi siirtymähetkellä palvelussuh-
teeseen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet 
sekä euromääräisen palkkansa. Muutoin uu-
distuksen yhteydessä muutoksen johtaminen 
ja muutosturva toteutettaisiin sekä nykyisen 
henkilöstön asema järjestettäisiin ja palvelus-
suhteen pysyvyys turvattaisiin siten kuin 
6.11.2007 annetussa valtiovarainministeriön 
päätöksessä ja valtioneuvoston 23 päivänä 
maaliskuuta.2006 antamassa periaatepäätök-
sessä todetaan.  
 
4.3 Ympäristövaikutukset 

Esityksellä ei ole välittömiä vaikutuksia 
ympäristöön. Ympäristölupa-asioiden keskit-
täminen aluehallintovirastoon parantaisi kui-
tenkin päätösten laatua ja mahdollistaisi re-
surssien joustavan käytön. Muiden ympäris-
töasioiden hoitaminen elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksessa parantaisi ympäris-
tönäkökohtien huomioon ottamisen mahdol-
lisuuksia keskuksen toimialoilla. Koska elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskukset olisi-
vat kiinteässä yhteistyössä maakunnan liitto-
jen ja alueen muiden toimijoiden kanssa, 
ympäristönäkökohdat voitaisiin ottaa jo 
suunnittelun varhaisessa vaiheessa huomi-
oon. Lisäksi se mahdollistaisi eri toimialojen 
nykyistä paremman yhteistyön jo asioiden 
valmisteluvaiheessa. Tätä kautta elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskuksen toiminta te-
hostuisi ja asiakkaiden palvelu parantuisi. 
 
4.4 Yhteiskunnalliset vaikutukset 

Vaikutukset valtion aluehallintoviranomais-
ten asiakkaisiin 
 
 

Esityksellä on vaikutuksia kansalaisten asi-
ointiin viranomaisten kanssa. Eri aluehallin-
toviranomaisten toimintojen kokoaminen 
aluehallintovirastoon sekä elinkeino-, liiken-
ne- ja ympäristökeskukseen mahdollistaa ny-
kyistä laadukkaampien ja tehokkaampien 
monikanavaisten ja paikasta riippumattomien 
palvelumallien kehittämisen. Asiakasseg-
mentoinnin ja yhteisten asiakkuuksien kautta 
on mahdollista löytää synergiaetuja asiak-
kaille suunnattujen palvelukokonaisuuksien 
rakentamisessa. 
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Monikanavaisuuden kehittäminen tarjoaa 
valtion aluehallinnon viranomaisten asiak-
kaille selkeät palvelukanavat, joiden kautta 
he saavat palveluja. Monimuotoinen palvelu-
rakenne varmentaa osaltaan uudistuksen on-
nistumista asiakkaan näkökulmasta. Verkko-
palvelun osuuden kasvaminen parantaa pal-
veluiden saatavuutta niiden asiakkaiden osal-
ta, joilla on mahdollisuus ja osaaminen verk-
kopalveluiden käyttöön. Verkkopalvelu 
mahdollistaa usein asiakkaalle myös nope-
amman, helpomman ja kustannuksiltaan al-
haisemman asioinnin. Lisäksi verkkopalvelut 
ovat käytettävissä silloin, kun asiakas niitä 
tarvitsee. Verkkopalvelujen tarjonta tukee 
myös kestävän kehityksen tavoitteita. 

Elinkeino- liikenne-, ja ympäristökeskusten 
alaiset työ- ja elinkeinotoimistot palvelevat 
yrityksiä, henkilöasiakkaita ja yhteisöjä. 
Viimeksi mainittuja ovat lähinnä kunnat ja 
kolmannen sektorin toimijat. Toimistojen 
tehtävänä on edistää työvoiman saatavuuden 
turvaamista ja työllisyyden parantamista, 
toimeenpanna julkinen työvoimapalvelu, 
edistää maahanmuuttajien kotoutumista, tar-
jota yrityspalveluihin liittyvää neuvontaa se-
kä hoitaa muut sille määrätyt tehtävät. Työ- 
ja elinkeinotoimistoverkostoa olisi mahdol-
lista käyttää tarvittaessa hyväksi elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskusten palvelu-
kanavana. 

Työ- ja elinkeinotoimistot tuottavat palve-
lunsa joko itse tai kumppanuus- tai verkosto-
toiminnan kautta taikka ostopalveluina ulko-
puolisilta palvelutuottajilta. Monikanavainen 
palvelumalli, verkko-, puhelin- ja CC-
palvelut sekä henkilökohtainen palvelu, hyö-
dynnetään täysimääräisesti. Työnvälitys on 
työ- ja elinkeinotoimistojen ydinpalvelu. 
Toimistot toimivat seudullisten yrityspalve-
lujen verkostossa työmarkkinoiden asiantun-
tijana ja huolehtivat erityisesti osaavan työ-
voiman saamisesta yritysten ja yhteisöjen 
käyttöön. 

Uudistuksen täytäntöönpanon yhteydessä 
on tarkoitus tukeutua julkisen hallinnon yh-
teispalvelusta (223/2007) annetussa laissa 
tarkoitettuun yhteispalveluun ja ottaa huomi-
oon myös yhteispalvelun laajentamissuunni-
telmien antamat mahdollisuudet. Aluehallin-
non viranomaisten omat fyysiset työpisteet 
vähennevät, mutta niitä voidaan korvata yh-

teispalvelupisteillä, joiden merkitys kasvaa 
asiointi- ja asioiden vireille tulopaikkoina. 
Yhteispalvelupisteissä työskentelevien palve-
lusihteereiden avulla kyetään parantamaan 
asiakkaiden neuvontaa myös sähköisessä asi-
oinnissa. Sähköisen ajanvarausjärjestelmän 
avulla asiakkaalla on mahdollisuus varata ai-
ka asiantuntijan tapaamiselle yhteispalvelu-
pisteessä. 
 
Vaikutukset yrityksiin 
 

Esityksen mukaan elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksen toiminta-ajatuksena olisi 
tukea alueellista kehittämistä hoitamalla val-
tionhallinnon toimeenpano- ja kehittämisteh-
täviä alueilla. Tässä tarkoituksessa keskus 
edistäisi muun muassa yrittäjyyttä. 

Asiakaslähtöisesti, tehokkaasti ja tuloksel-
lisesti toimivalla aluehallinnolla on keskei-
nen merkitys yritysten toimintaedellytysten 
parantamisen ja kehittämisen kannalta. Esi-
tyksen mukaan elinkeino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskuksen tehtävänalaan kuuluisivat 
kaikki keskeiset yritysten toimintaympäris-
töön vaikuttavat asiat. Keskuksen elinkeinot, 
työvoima, osaaminen ja kulttuuri-
vastuualueeseen kuuluvien, suoraan yrittä-
jyyttä edistävien ja elinkeinotoimintaa tuke-
vien tehtävien lisäksi keskuksen toimialaan 
kuuluisivat yritysten toimintaan olennaisesti 
vaikuttavat tehtäväkokonaisuudet liikenne ja 
infrastruktuuri- sekä ympäristö ja luonnonva-
rat-vastuualueilta. Tällaisia yritysten toimin-
taan vaikuttavia tehtäväkokonaisuuksia olivat 
esimerkiksi tie- ja liikenneolojen suunnittelu, 
liikennelupa-asiat, julkisen liikenteen järjes-
tämiseen liittyvät tehtävät sekä alueiden 
käyttöön ja ympäristönsuojeluun liittyvät teh-
tävät. 

Edellä mainittujen toimintojen yhdistämi-
sen ja siitä saatavan synergiahyödyn voidaan 
arvioida luovan perustettaviksi ehdotettaville 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille 
mahdollisuuden muodostaa selkeä näkemys 
alueensa tilanteesta ja alueen yritysten toi-
mintaedellytyksiä koskevista tarpeista. Tä-
män voidaan puolestaan arvioida edistävän 
keskuksen mahdollisuuksia edistää toiminta-
ajatuksensa mukaisesti alueensa yrittäjyyttä. 
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Vaikutukset työllisyyteen ja työelämään 
Eri aluehallintoviranomaisten toimintojen 

kokoaminen elinkeino-, liikenne- ja ympäris-
tökeskukseen luo parempia edellytyksiä elin-
keinoelämän ja työllisyyden kehittämiselle. 
Esimerkiksi nykyisten, lääninhallituksissa ja 
työ- ja elinkeinokeskuksissa koulutustarpei-
den ennakointiin ja aikuiskoulutukseen liitty-
vien tehtävien kokoamisesta elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskukseen voidaan arvi-
oida saatavan työllisyyteen vaikuttavia sy-
nergiaetuja. 

 
Aluekehitysvaikutukset 
 

Esitys tukee alueiden omiin vahvuuksiin ja 
erityispiirteisiin perustuvaa aluekehittämistä 
vahvistamalla elinkeino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskusten sekä maakunnan liittojen yh-
teistyötä. Kohdistamalla kehittämistyötä ja 
voimavaroja yhteisesti valittuihin strategisiin 
tavoitteisiin parannetaan alueiden kilpailuky-
kyä ja alueilla toimivien yritysten mahdolli-
suutta vastata globaalin kilpailun haasteisiin. 
Samalla tunnistetaan aikaisempaa paremmin 
alueet, joiden avulla parannetaan myös kan-
santalouden kilpailukyvyn kasvua. 

Esitys vaikuttaa alueiden kehittämisen hal-
lintoon ja sitä kautta alueilla tehtävään kehi-
tystyöhön. Maakunnan liittojen asema aluei-
den kehittämisviranomaisina vahvistuu uusi-
en yhteensovittamis- ja muiden tehtävien 
kautta sekä maakuntaohjelmien ja niiden to-
teuttamissuunnitelmien merkityksen lisäämi-
sen kautta. Maakunnan liittojen yhteistoimin-
ta-alueet varmistavat, että alueista lähtevää 
suunnittelua ja valtion päätöksentekoa voi-
daan koordinoida samoilla aluejaoilla. Näin 
maakunnan liitot voivat helpommin hallita 
rahoituksen ja päätöksenteon alueellista ko-
konaisuutta. 

Maakunnan liittojen uudet tehtävät liittyvät 
alueiden kehittämisen kannalta tärkeisiin 
koulutukseen ja kulttuuriin, liikenteeseen se-
kä luonnonvaroihin ja ympäristöön. Maa-
kunnan liiton tehtävät kattavat entistä pa-
remmin alueiden kehittämiseen oleellisesti 
vaikuttavat asiat ja suunnittelukokonaisuus 
on helpommin niiden hallittavissa. 

Maakuntaohjelman ja sen toteuttamissuun-
nitelman merkityksen vahvistaminen lisää 
alueellisen näkökulman vaikuttavuutta aluei-

den kehittämisessä ja erityisesti valtion pää-
töksenteossa ja hallinnossa. Toimenpiteiden 
alueellinen koordinaatio paranee kokonaisuu-
tena. 
 
Kielelliset vaikutukset 
 

Tästä hallituksen esityksestä ei seuraa välit-
tömiä kielellisiä vaikutuksia. Uudistuksen 
seurauksena valtion aluehallinnon viran-
omaisten toimialueet määritellään uudelleen. 
Viranomaisten toimialueista säädettäisiin esi-
tyksen mukaan valtioneuvoston asetuksilla. 
Näiden asetusten täytäntöönpanosta mahdol-
lisesti aiheutuvat kielelliset vaikutukset ote-
taan huomioon asetuksia valmisteltaessa. 

Hallituksen esitykseen sisältyy eräitä sään-
nöksiä, joilla pyritään turvaamaan kielellisten 
oikeuksien toteutumista sekä kieliryhmien ta-
sapuolista kohtelua. Näitä säännöksiä ovat 
virastojen ja keskusten toimialuetta ja sen 
laajentamista sekä kielivähemmistön palve-
luyksikköä koskevat säännökset. Säännösten 
tavoitteena on täydentää kielilain sääntelyä 
asiasta, joten esitys ei millään tavoin vähennä 
kielilain mukaisia oikeuksia kansalaisille tai 
sen asettamia velvoitteita viranomaisille. 

Aluehallintovirastoja koskevan lakiehdo-
tuksen 5 §:ssä sekä elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksia koskevan lakiehdotuksen 
5 §:ssä säädettäisiin virastojen ja keskusten 
toimialueista ja niiden laajentamisesta. Pykä-
läehdotusten sisältämän pääsäännön mukaan 
virastot ja keskukset huolehtisivat niille sää-
dettyjen tehtävien hoitamisesta toimialueel-
laan.  

Mainittuihin säännösehdotuksiin sisältyisi-
vät lisäksi säännökset virastojen ja keskusten 
toimialueiden laajentamisesta. Tällä tarkoi-
tettaisiin viraston tai keskuksen mahdolli-
suutta tiettyjen edellytysten täyttyessä hoitaa 
tehtäviä myös useamman kuin yhden viras-
ton tai keskuksen toimialueella. Pykäläehdo-
tuksissa määriteltäisiin toimialueen laajenta-
misen edellytykset. Tämän mukaisesti viras-
ton tai keskuksen toimialuetta voitaisiin laa-
jentaa, jos sillä voitaisiin tehostaa viraston tai 
keskuksen toimintaa ja resurssien käyttöä, 
parantaa palvelujen saatavuutta, edistää alu-
een suomen-, ruotsin- ja saamenkielisen vä-
hemmistön kielellisten oikeuksien toteutu-
mista, turvata tehtävissä tarvittavan erityis-
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asiantuntemuksen saatavuus taikka jos laa-
jentaminen olisi tarkoituksenmukaista muun 
vastaavan syyn vuoksi. 

Aluehallintovirastoja koskevan lakiehdo-
tuksen 18 §:ssä sekä elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksia koskevan lakiehdotuksen 
23 §:ssä säädettäisiin kielivähemmistön pal-
veluyksiköstä. Säännösehdotusten mukaan 
virastolla tai keskuksella voisi niiden toimi-
alaan kuuluvien tehtävien hoitamiseksi olla 
erillinen alueen suomen, ruotsin tai saamen 
kielivähemmistöjä palveleva yksikkö. Palve-
luyksikkö voitaisiin perustaa myös useam-
man kuin yhden viraston tai keskuksen yhtei-
seksi yksiköksi. Palveluyksikön perustami-
sesta, tehtävistä, nimestä, toimialueesta ja 
toimipaikasta sekä henkilöstön kelpoisuus-
vaatimuksista säädettäisiin lakiehdotusten 
mukaan valtioneuvoston asetuksella. 

Säännösehdotusten tavoitteena on, että nii-
den nojalla perustettavat palveluyksiköt voi-
sivat hoitaa esim. vain tietyn toimialan, kuten 
esim. opetustoimen, palveluja, mutta yksikön 
palveluntarjontaan voisi kuulua myös viras-
ton tai keskuksen useamman tai kaikkien 
toimialojen palveluja. Asetuksella säädettäi-
siin tarkemmin palveluyksikön henkilöstön 
kielitaitoa koskevista kelpoisuusvaatimuksis-
ta. 

Kielilain 6 §:n 2 momentin mukaan voi-
daan erityisistä syistä kielivähemmistöjä var-
ten perustaa yksikielisiä yksiköitä tai osasto-
ja. Tällaisten yksiköiden perustaminen ei kui-
tenkaan saisi johtaa siihen, että alueen suo-
men-, ruotsin- tai saamenkielisen väestön 
tarpeista ei huolehdittaisi samanlaisten perus-
teiden mukaan. 

 Kielilain 10 §:n mukaan jokaisella yksi-
tyishenkilöllä on oikeus käyttää valtion vi-
ranomaisissa ja kaksikielisissä kunnallisissa 
viranomaisissa suomea tai ruotsia. 

Kielilain 23 §:n mukaan viranomaisen tu-
lee toiminnassaan oma-aloitteisesti huolehtia 
siitä, että yksityishenkilön kielelliset oikeu-
det toteutuvat käytännössä. Kaksikielisen vi-
ranomaisen tulee palvella yleisöä suomeksi 
ja ruotsiksi. Viranomaisen tulee sekä palve-
lussaan että muussa toiminnassaan osoittaa 
yleisölle käyttävänsä molempia kieliä. Edel-
leen, kaksikielisen viranomaisen tulee yhtey-
denotoissaan yksityishenkilöihin ja oikeus-
henkilöihin käyttää näiden kieltä, suomea tai 

ruotsia, jos se on tiedossa tai kohtuudella sel-
vitettävissä, taikka molempia. Perustettavien 
aluehallintovirastojen sekä elinkeino-, liiken-
ne- ja ympäristökeskusten johdon olisi huo-
lehdittava siitä, että henkilöstöllä on kielilain 
edellyttämä kielitaito myös käytännössä. 

Valtion viranomaiset ovat yksikielisiä, jos 
niiden virka-alueeseen kuuluu vain saman-
kielisiä kuntia. Valtion keskushallintoviran-
omaiset ovat kaksikielisiä samoin kuin muut 
viranomaiset, joiden virka-alueeseen kuuluu 
sekä suomen- että ruotsinkielisiä tai kaksikie-
lisiä kuntia. 

Ehdotettuun lainsäädäntöön liittyy myös 
asetuksia, joissa muun muassa säädetään uu-
sien viranomaisten toimialueista. Näiden kie-
lelliset vaikutukset arvioidaan erikseen niitä 
annettaessa. Asetuksien antovaiheessa on uu-
sien viranomaisten käytännön suunnittelu 
nykyistä selvästi pitemmällä ja vaikutuksia 
voidaan arvioida yksityiskohtaisemmin. 
Suunnittelussa otetaan huomioon yhtenä 
merkittävänä tekijänä vaatimukset virastojen 
kielellisiin palveluihin. 
 
Vaikutukset eri sukupuolten kannalta 
 

Aluehallintohankkeessa mukana olevien vi-
ranomaisten henkilöstön sukupuolijakaumat 
on selvitetty työnantajan henkilötietojärjes-
telmästä (Tahti) saatujen tietojen avulla. Jär-
jestelmästä saatuja tietoja käytettiin myös 
pohjatietona viranomaisille lähetetyssä kyse-
lyssä, jossa viranomaisten tuli tarkentaa su-
kupuolijakaumaa eri tehtäväryhmien sisällä 
ja erityisesti niissä tehtävissä, joihin hank-
keesta johtuvat muutokset erityisesti kohdis-
tuvat. Samalla viranomaiset tarkensivat syitä 
sukupuolijakautumiinsa. 

Työnantajan henkilötietojärjestelmän (Tah-
ti) mukaan hankkeessa mukana olevien vi-
ranomaisten henkilötyövuosista noin 47 % 
koostuu miesten ja noin 53 % naisten henki-
lötyövuosista. Vaikka kokonaistasolla viran-
omaisten henkilötyövuodet jakaantuvat mies-
ten ja naisten välillä lähes tasan, sukupuoli-
jakauma vaihtelee huomattavasti viranomais-
ten välillä.  

Suurin epätasapaino miesten ja naisten 
henkilötyövuosien määrässä on lääninhalli-
tuksilla. Lääninhallituksissa yli kaksi kol-
masosaa henkilötyövuosista koostuu naisten 
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ja alle kolmannes miesten henkilötyövuosis-
ta. Myös työ- ja elinkeinokeskusten ja ympä-
ristölupavirastojen henkilötyövuodet painot-
tuvat naisten enemmistöön. Tiepiireillä, työ-
suojelupiireillä ja ympäristökeskuksilla mie-
het ovat enemmistönä henkilötyövuosissa. 

Eri viranomaistyypeissä henkilötyövuosien 
sukupuolijakauma eri virastojen välillä vaih-
telee huomattavasti. Kun esimerkiksi läänin-
hallituksilla ja TE- keskuksilla jokaisessa vi-
rastossa on selkeä naisenemmistö henkilö-
työvuosijakaumassa, niin sitä vastoin ympä-
ristökeskuksilla jakauma vaihtelee Hämeen 
ympäristökeskuksen noin 62 %:n naisenem-
mistöstä Kainuun ympäristökeskuksen lähes 
74 %:n miesenemmistöön.  

Pääsääntöisesti lähes jokaisella esitykseen 
sisältyvällä viranomaisella viraston johdossa 
ja esimiestehtävissä on yli kaksi kolmasosaa 
miehiä. Lääninhallituksilla asiantuntijatöissä 
työskentelee lähes kaksinkertainen määrä 
naisia miehiin verrattuna. Sitä vastoin ympä-
ristökeskuksilla, ympäristölupavirastoilla, 
tiepiireillä ja työsuojelupiireillä asiantuntija-
tehtävissä ja toimeenpanotehtävissä jakauma 
on vastakkainen. Viranomaisten tukitehtävis-
sä työskentelevistä lähes kahdeksan henkilöä 
kymmenestä on naisia. 

Yleisimpänä syynä tehtäväryhmien sisäi-
seen sukupuolijakaumaan pidetään töiden 
luonteen jakaantumista töihin, joihin joko 
miehet tai naiset hakeutuvat vastakkaista su-
kupuolta useammin esimerkiksi koulutus-
taustansa takia.  

Lääninhallitusten sosiaali- ja terveysosas-
toilla ja sivistysosastoilla asiantuntijatehtä-
vissä toimivista enemmistö on naisia. Syynä 
asiantuntijatehtävien naisvaltaisuuteen pide-
tään sitä, että näihin tehtäviin hakeutuu hen-
kilöitä, joiden koulutustausta on naisvaltai-
selta alalta. Aluehallintouudistuksessa muka-
na olevien viranomaisten tukitehtävissä työs-
kentelevät ovat pääosin naisia. Perusteluna 
pidetään tukitehtäviin vaadittavan koulutuk-
sen naisvaltaisuutta. 

Ympäristökeskusten kenttätöissä sukupuo-
lijakauma painottuu selkeästi miehiin. Ja-
kaumaa selittää töiden luonne, joka on esi-
merkiksi fyysistä maastotyötä tai rakentamis-
ta. Työsuojelupiirien tarkastajien miesvaltai-
suutta selittää se, että työsuojelun valvonta 
on keskittynyt aiemmin teknisiin puitteisiin 

työpaikalla ja tehtäviin valittiin lähinnä tek-
nisen koulutuksen saaneita henkilöitä. Tie-
hallinnon osalta miesvaltaiseen henkilöstöön 
on syynä henkilöstöltä vaaditun osaamisen 
painottuminen tekniseen osaamiseen. 

Määräaikaisuudet kohdistuvat tasaisesti 
uudistuksen piiriin kuuluviin miesvaltaisiin 
ja naisvaltaisiin viranomaisiin. Kuitenkin 
suurin osa henkilöistä, jotka useimmissa vi-
ranomaisissa hoitavat määräaikaisuuksia, on 
naisia. Jotta sukupuolten välinen tasa-arvo 
voitaisiin tulevaisuudessa turvata, rekrytoita-
essa työvoimaa poistuvan henkilöstön tilalle, 
tulee ottaa huomioon, että naisia ei aseteta 
sukupuolensa tai ikänsä takia epätasa-
arvoiseen asemaan vakinaisia työpaikkoja 
täytettäessä.   

Talous- ja henkilöstöhallintoa, tietohallin-
toa, tietopalvelua, viestintää, toimitilahallin-
toa ja hankintatoimen tukea pyritään kokoa-
maan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kuksissa ja aluehallintovirastoissa.  

Yleisesti hyvänä sukupuolijakaumana pide-
tään 40-60-jakaumaa ja riittävän tasaisena 
jakaumana pidetään vielä jakaumaa 30-70. 
Näin ollen kaikki esitykseen sisältyvät viran-
omaiset täyttävät vähintään riittävän tasaisen 
jakauman ehdot. Koska kyseisten viran-
omaisten tehtävät ja henkilöstö siirtyvät uu-
siin viranomaisiin, voidaan olettaa, että su-
kupuolijakaumassa ei tule olemaan merkittä-
vää eroa nykytilanteeseen.   

Tasa-arvoa pyritään ylläpitämään turvaa-
malla yhtäläiset mahdollisuudet miehille ja 
naisille sekä uusia aluehallintoviranomaisia 
muodostettaessa että myös niiden perustami-
sen jälkeen. Uusien aluehallintoviranomais-
ten on laadittava tasa-arvolain 6 §:n mukai-
nen tasa-arvosuunnitelma.  

  
5  Asian valmistelu 

5.1 Valmisteluvaiheet ja -aineisto 

Hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi 
asetti 29.6.2007 aluehallinnon uudistamis-
hankkeen, jonka tavoitteena oli hallitusoh-
jelman mukaisesti kansalais- ja asiakaslähtöi-
sesti, tehokkaasti ja tuloksellisesti toimiva 
aluehallinto. Hankkeen valmistelu organisoi-
tiin ohjausryhmään ja valmisteluryhmään, 
jotka vastaavat työstään hallinnon ja alueke-
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hityksen ministerityöryhmälle. Ohjausryhmä 
muodostuu ministereiden valtiosihteereistä. 
Valmisteluryhmä muodostuu eri ministeriöi-
den ja aluehallinnon edustajista. Maakunnan 
liitoilla, TE- keskuksilla, ympäristölupaviras-
toilla, työsuojelupiireillä, tiehallinnolla ja 
lääninhallituksilla sekä henkilöstöjärjestöillä 
on edustus valmisteluryhmässä. 

Hankkeen toimikaudeksi asetettiin 
29.6.2007 - 31.3.2009. Joulukuussa 2008 oh-
jausryhmän ja valmisteluryhmän määräaikaa 
jatkettiin 31.12.2009 saakka hankkeessa hy-
väksyttyjen linjausten jatkovalmistelua var-
ten. Uudistukset on tarkoitus toteuttaa koko-
naisuudessaan vuoteen 2010 mennessä. 

Aluehallinnon uudistamishankkeen ohjaus-
ryhmä asetti valmisteluryhmälle seuraavat 
alatyöryhmät: aluehallinnon tehtäviä selvit-
tävä ryhmä, aluekehittämisen voimavarojen 
kokoamista ja niihin liittyvän päätösvallan 
siirtämistä selvittävä ryhmä, keskushallinnos-
ta siirrettäviä tehtäviä selvittävä työryhmä ja 
valtionhallinnon tehtäviä Ahvenanmaalla 
selvittävä työryhmä. Lisäksi Vaasan yliopis-
tosta tilattiin aluehallintojen kansainvälinen 
vertailuselvitys. 

Edellä mainittujen selvitysryhmien toimi-
kausi päättyi 31.12.2007. Selvitysryhmien 
raporttien antaminen tammikuussa 2008 
päätti aluehallinnon uudistamishankkeen sel-
vitysvaiheen. Hankkeen tehtävänä oli laatia 
väliraportti, jonka tuli sisältää ehdotukset ja 
mahdollisia vaihtoehtoja muun muassa alue-
hallintoviranomaisten tehtäväkokonaisuuk-
siksi ja niiden määrän vähentämiseksi ja 
aluejakojen muutoksiksi sekä mahdollisiksi 
uusiksi valtion aluehallintoviranomaisiksi 
maaliskuun 2008 loppuun mennessä. 

Aluehallinnon uudistamishankkeen välira-
portti annettiin 2.4.2008. Raportin keskeisenä 
ehdotuksena oli, että valtion aluehallinto 
koottaisiin kahteen viranomaiseen siten, että 
nykyisten lääninhallitusten, työ- ja elinkei-
nokeskusten, alueellisten ympäristökeskus-
ten, ympäristölupavirastojen, tiepiirien ja 
työsuojelupiirien tehtävät organisoitaisiin 
uudelleen elinkeino-, liikenne- ja luonnonva-
rakeskukseksi ja aluehallintovirastoksi. 
Myöhemmin valmistelun aikana elinkeino-, 
liikenne- ja luonnonvarakeskuksen nimeksi 
vahvistettiin elinkeino-, liikenne- ja ympäris-
tökeskus. 

Väliraportissa ehdotettiin maakunnan liitto-
jen aseman vahvistamista usealla tavalla. 
Maakuntaohjelmien kokoavaa ja yhteensovit-
tavaa merkitystä ehdotettiin vahvistettavaksi 
yhdistämällä nykyistä tiiviimmin niiden laa-
dintaan erityisohjelmat ja hallinnonaloittaiset 
kehittämisohjelmat. Maakuntaohjelman to-
teuttamissuunnitelma ehdotettiin kytkettä-
väksi nykyistä tiiviimmin osaksi keskushal-
linnon ja alueiden välistä tulosohjausproses-
sia. Lisäksi ehdotettiin maakunnan liittojen 
päätösvaltaa aluekehittämisrahoituksen käy-
tössä lisättäväksi terävöittämällä alueiden 
kehittämislain 10 a §:n soveltamista. 

Väliraportissa ehdotettiin myös maakunnan 
liittojen yhteensovittamiseen liittyvien kehit-
tämistehtävien laajentamista antamalla niille 
vetovastuu pitkän ja keskipitkän aikavälin 
koulutustarpeiden alueellisesta ennakoinnista 
sekä alueellisen koulutuksen ja tutkimustoi-
minnan kehittämissuunnittelusta osana valta-
kunnallista koulutuksen ja tutkimustoimin-
nan kehittämissuunnittelua. Samanlainen ve-
tovastuu maakunnan liitoille ehdotettiin alu-
eellisten liikennejärjestelmäsuunnitelmien ja 
laaja-alaisten luonnonvaroja ja ympäristöä 
koskevien suunnitelmien laadinnassa. 

Maakunnan liittojen aluekehityksen edis-
tämistehtävän laajentamiseksi liitoille ehdo-
tettiin siirrettäväksi opetusministeriön hallin-
nonalan rakennerahastotehtäviä, säätämällä 
niille vetovastuu valtion rahoittamien alueel-
listen liikenneinvestointien ja muiden merkit-
tävien valtion tukemien hankkeiden kokoa-
misesta ja asettamisesta tärkeysjärjestykseen. 
Maakunnan liitoille ehdotettiin säädettäväksi 
myös vetovastuu yhteispalvelujen kehittämi-
sestä alueellaan. 

Aluehallinnon uudistamishankkeen valmis-
telua jatkettiin väliraportin ehdotusten poh-
jalta niitä muuttaen, tarkentaen ja täydentäen 
hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryh-
män päätöksen 8.5.2008 mukaisesti. Ministe-
rityöryhmän linjaukset koskivat valtion alue-
hallinnon tehtävien järjestämistä, viran-
omaisten organisointia, viranomaisten toi-
minta-alueita ja toimipaikkaverkostoa sekä 
valtion ja kuntien aluekehitysvastuun järjes-
tämistä. 

Hallinnon ja aluekehityksen ministerityö-
ryhmän päätöksen mukaisesti hallinto- ja 
kuntaministeri Mari Kiviniemi ja aluehallin-
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non uudistamishankkeen ohjausryhmä asetti-
vat 22.5.2008 kaksitoista alatyöryhmää uu-
distuksen jatkovalmistelua varten. Työryh-
mät olivat lainsäädännön muutoksia valmis-
televa työryhmä, aluejakotyöryhmä, organi-
saatio-, ohjaus- ja tuottavuustyöryhmä, hen-
kilöstötyöryhmä, taloustyöryhmä, palvelura-
kenteen kehittämistyöryhmä, aluehallinnosta 
paikallishallintoon siirrettäviä tehtäviä selvit-
tävä työryhmä, keskushallinnosta aluehallin-
toon siirrettäviä tehtäviä selvittävä työryhmä, 
Ahvenanmaa-työryhmä, Metsäkeskusten in-
tegroimista muuhun aluehallintoon valmiste-
leva työryhmä, viestintätyöryhmä ja tietojär-
jestelmätyöryhmä. 

Alatyöryhmissä oli ministeriöiden, muun 
keskushallinnon ja aluehallintoviranomaisten 
edustajia. Kaikissa alatyöryhmissä oli henki-
löstöjärjestöjen edustus. Alatyöryhmissä mu-
kana olevien edustajien lukumäärä oli yh-
teensä noin 250. Alatyöryhmien työtä ohjasi 
hankkeen ohjausryhmä ja työtä koordinoi 
hankkeen valmisteluryhmä. Alatyöryhmät 
tekivät tiivistä yhteistyötä keskenään. 

Metsäkeskusten integroimista muuhun 
aluehallintoon valmistelevan työryhmän ra-
portti valmistui 30.9.2008. Aluejakotyöryh-
män, organisaatio-, ohjaus- ja tuottavuustyö-
ryhmän, henkilöstötyöryhmän, palveluraken-
teen kehittämistyöryhmän, taloustyöryhmän, 
tietojärjestelmätyöryhmän, keskushallinnosta 
aluehallintoon siirrettäviä tehtäviä selvittävän 
työryhmän sekä aluehallinnosta paikallishal-
lintoon siirrettäviä tehtäviä selvittävän työ-
ryhmän määräaika päättyi 31.10.2008. Lain-
säädäntötyöryhmän toimikausi päättyi 
30.11.2008. Viestintätyöryhmän ja Ahve-
nanmaa-työryhmän työskentely jatkui 
31.3.2009 asti. 

Alatyöryhmien raportit, jotka olivat luon-
teeltaan ehdotuksia, julkaistiin hankkeen 
www-sivuilla. Alatyöryhmien ehdotuksiin si-
sältyivät mm. ehdotukset aluehallinnon orga-
nisoinnista, tehtävistä, aluejaoista, ohjaukses-
ta ja tuottavuudesta, henkilöstöasioista, talo-
usasioista, palvelurakenteista ja tietojärjes-
telmistä. Ehdotuksia käsiteltiin hankkeen 
valmisteluryhmässä ja ohjausryhmässä sekä 
hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryh-
mässä. Joulukuussa 2008 ministerityöryhmä 
päätti, että valmistelutyötä jatketaan ministe-

rityöryhmälle tehtyjen ehdotusten pohjalta 
niitä täydentäen, tarkentaen ja muuttaen. 

Vuonna 2009 hankkeen jatkovalmistelun 
painopiste siirtyi alueilla tehtävään valmiste-
lutyöhön. Alueille perustettiin muutosryhmät 
jokaista uutta aluehallintovirastoa (6) ja elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskusta (15) 
varten. Muutosryhmät valmistelevat muutos-
prosessia alueilla ja laativat hankkeen linja-
uksia toteuttavan muutossuunnitelman. Kus-
sakin muutosryhmässä on tarvittavat niiden 
toimialojen edustajat kustakin viranomaises-
ta, joiden tehtäviä siirtyy uusiin viranomai-
siin, henkilöstön edustajat kustakin edellä to-
detusta viranomaisesta sekä viestinnän edus-
taja. Lisäksi uusien virastojen virkamiesten 
keskuudesta on nimetty henkilöstökoor-
dinaattorit edistämään henkilöstön tukitoi-
menpiteiden valmistelua ja toteuttamista. 
Valtakunnalliset työryhmät, joita ovat alue-
hallintovirastojen organisaatio- ja ohjaus-
työryhmä, elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskusten organisaatio- ja ohjaus -työryhmä, 
talous- ja toiminnansuunnittelutyöryhmä, 
henkilöstötyöryhmä, palkkausjärjestelmätyö-
ryhmä, viestintätyöryhmä ja tietojärjestelmä-
työryhmä, valmistelevat valtakunnallisia ky-
symyksiä sekä koordinoivat ja tukevat alu-
eellista valmistelua. 

Säädösehdotukset on valmisteltu lainsää-
dännön muutoksia valmistelevassa työryh-
mässä ja jatkovalmisteltu työryhmän määrä-
ajan päätyttyä valtionvarainministeriön joh-
dolla yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeri-
ön, maa- ja metsätalousministeriön, ympäris-
töministeriön, sisäasiainministeriön, liikenne- 
ja viestintäministeriön, tiehallinnon, opetus-
ministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön 
kanssa. Työryhmän jäseninä ja jatkovalmis-
telussa asiantuntijajäseninä ovat olleet lisäksi 
Suomen Kuntaliiton, Julkisten ja hyvinvoin-
tialojen liitto JHL ry:n, Julkisalan koulutettu-
jen neuvottelujärjestö JUKO ry:n sekä Pardi-
an edustajat. 

Esityksestä on pidetty saamelaiskäräjistä 
annetun lain (974/1995) 9 §:ssä tarkoitettu 
neuvottelu saamelaiskäräjien kanssa. Lisäksi 
esitys on kuntalain (365/1995) 8 §:ssä sääde-
tyn neuvottelumenettelyn mukaisesti käsitel-
ty kunnallistalouden ja -hallinnon neuvotte-
lukunnassa. 
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Uudistushankkeen sidosryhmille järjestet-
tiin infotilaisuus 20.11.2008 Helsingissä. Ti-
laisuuteen osallistui noin 60 sidosryhmien 
edustajaa. Tilaisuudessa esiteltiin hankkeen 
alatyöryhmien keskeiset ehdotukset liittyen 
aluejakoihin, organisaatioon ja toimipaikkoi-
hin, palvelurakenteeseen sekä henkilöstön 
asemaan. Tilaisuuden jälkeen käynnistyi 
kuuleminen, joka toteutettiin sähköisellä ky-
selyllä. Kyselyn tulokset käsiteltiin hankkeen 
valmisteluryhmässä joulukuussa 2008 ja toi-
mitettiin tiedoksi vastanneille. 

Aluehallinnon uudistamishankkeesta järjes-
tettiin lausuntokierroksen aikana keväällä 
2009 neljä alueellista kutsuseminaaria, jotka 
pidettiin Hämeenlinnassa, Rovaniemellä, 
Mikkelissä ja Vaasassa. Tilaisuudet oli tar-
koitettu alueellisten muutostyöryhmien jäse-
nille, aluehallintoviranomaisille, viestinnän 
edustajille sekä maakuntien yhteistyöryhmis-
sä edustettuina olevien sidosryhmien ja kun-
tien edustajille. Kutsuseminaareissa käsitel-
tiin uudistuksen etenemistä valtakunnallisesti 
ja alueellisesti. 
 
5.2 Lausunnot ja niiden huomioon otta-

minen 

Hallinnon ja aluekehityksen ministeriryh-
mä käsitteli hallituksen esitysluonnosta ko-
kouksessaan 29.1.2009 ja hyväksyi sen lähet-
tämisen lausuntokierrokselle. Esitysehdotuk-
sista pyydettiin lausunnot seuraavilta tahoil-
ta: valtioneuvoston kanslia, ministeriöt (pl. 
ulkoasiainministeriö), lääninhallitukset, työ- 
ja elinkeinokeskukset, alueelliset ympäristö-
keskukset, ympäristölupavirastot, tiepiirit, 
työsuojelupiirit, TEKES, metsäkeskukset, 
maakunnan liitot, Kieliasiain neuvottelukun-
ta, Ahvenanmaan maakuntahallitus, kunnat, 
Suomen Kuntaliitto, Saamelaiskäräjät, Finn-
vera, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Kun-
nallinen työmarkkinalaitos, Valtion työmark-
kinalaitos, henkilöstöä edustavat pääsopija-
järjestöt ja keskusjärjestöt, Suomen Yrittäjät, 
Keskuskauppakamari, Maa- ja metsätalous-
tuottajain Keskusliitto MTK ry, Suomen Kul-
jetus ja Logistiikka SKAL ry, Ammatillisten 
oppilaitosten rehtoriliitto ARL ry, Ammatil-
listen Aikuiskoulutuskeskusten Liitto ry, Lin-
ja-autoliitto, Suomen Taksiliitto ry, Suomen 
luonnonsuojeluliitto SLL, Luontoliitto, Nais-

järjestöjen keskusliitto ry, Sosiaali- ja terve-
ysturvan keskusliitto (STKL), Svenska Fin-
lands Folkting, Sydkustens Landskapsför-
bund, Svenska Österbottens förbund för ut-
bildning och kultur, Suomen Rehtorit ry, 
Koulutuksen järjestäjien yhdistys ry, Suomen 
liikunta ja urheilu ry SLU, Suomen Nuori-
soyhteistyö – Allianssi, Suomen ylioppilas-
kuntien liitto (SYL) ry, yliopistot ja ammat-
tikorkeakoulut. 

Ministeriöitä pyydettiin kokoamaan lau-
sunnot hallinnonalansa keskushallinnon vi-
rastoilta, jos uudistus liittyy niiden toimin-
taan sekä hankkeen ulkopuolelle jääneiltä 
aluetason toimijoilta. Lääninhallituksia pyy-
dettiin kuulemaan alaisiaan maistraatteja se-
kä työ- ja elinkeinokeskuksia alaisiaan työ- ja 
elinkeinotoimistoja tarpeelliseksi katsomas-
saan laajuudessa. 

Lausunnoissa pyydettiin muun ohella arvi-
oimaan paitsi ehdotettua Keski-Pohjanmaan 
sijoittumista samaan yhteistoiminta-
alueeseen Pohjois-Pohjanmaan kanssa, myös 
sitä vaihtoehtoa, että Keski-Pohjanmaa sijoit-
tuisi samaan alueeseen Pohjanmaan kanssa. 

Lausuntoja saatiin lausuntopyynnön koh-
teena olleiden lisäksi myös noin 20 muulta 
taholta. Yhteensä lausuntoja saatiin yli 300, 
joista kuntien lausuntoja oli runsaat puolet. 
Valtaosassa lausuntoja uudistuksen tavoittei-
ta pidettiin hyvinä ja kannatettavina. Osa lau-
sunnonantajista kuitenkin katsoi, että ehdote-
tut toteutuskeinot eivät tue asetettuja tavoit-
teita. Erityisesti uudistuksen toteuttamisen 
aikataulu koettiin hyvin monissa lausunnois-
sa liian tiukaksi. 

Uudistuksen kohteena olevat nykyiset val-
tion aluehallinnon viranomaiset sekä maa-
kunnan liitot pitivät uudistuksen keskeisiä 
tavoitteita ja toteutusmallia kannatettavina. 
Osa kiinnitti huomiota uudistuksen käytän-
nön toteutukseen, jonka onnistumista pidet-
tiin hyvin haasteellisena ja vaativana tehtä-
vänä. Enemmistö lausunnon antaneista kun-
nista suhtautui myönteisesti ehdotuksiin 
maakunnan liittojen aseman vahvistamisesta; 
suurimmat kunnat suhtautuivat ehdotuksiin 
kuitenkin pääsäännön mukaan kielteisesti tai 
varauksellisesti. Kuntien lausunnoissa tuotiin 
esille myös huoli aluehallinnon resurssien ja 
palvelutason sekä lisäksi paikallishallinnon 
yksiköiden ja palvelujen tason säilymisestä. 
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Enemmistö lausunnon antaneista kunnista pi-
ti kuitenkin uudistuksen tavoitteita sinänsä 
oikeansuuntaisina ja valtion aluehallinnon 
kokoamista kahteen viranomaiseen perustel-
tuna. 

Uudistuksen laajuuteen otettiin kantaa 
muutamassa lausunnossa, joissa asiasta esi-
tettiin vastakkaisia mielipiteitä. Joidenkin 
lausuntojen mukaan esityksen perusteluissa 
ei tulisi ottaa ennakoivasti kantaa uudistuk-
sen tulevaan laajentamiseen muuhun valtion 
aluehallintoon; joissakin lausunnoissa sen si-
jaan esitettiin, että nyt uudistuksen ensim-
mäisessä vaiheessa ulkopuolelle jäävien vi-
ranomaisten osalta selvitystyötä tulisi jatkaa 
sovitun mukaisesti, jotta ulkopuolelle jääneet 
voitaisiin ottaa uudistuksen piiriin mahdolli-
simman nopeasti mukaan ja näin selkiyttää 
alueellista yhteistoimintaa ja työnjakoa ko-
konaisuudessaan. Lausuntojen johdosta on 
esityksen perusteluita tältä osin täsmennetty 
ja korjattu. 

Keski-Pohjanmaan sijoittumisvaihtoehtoi-
hin kantaa ottaneista lausunnonantajista pää-
osa suhtautui kielteisesti tai varautuneesti 
Keski-Pohjanmaan sijoittumiseen samaan 
yhteistoiminta-alueeseen Pohjois-
Pohjanmaan kanssa. 

Ministeriöistä tähän asiaan ottivat kantaa 
oikeusministeriö, sisäasiainministeriö, puo-
lustusministeriö, maa- ja metsätalousministe-
riö sekä ympäristöministeriö. Ministeriöiden 
lausunnoissa asiaa arvioitiin kutakin hallin-
nonalaa koskevien erityisseikkojen kannalta 
ja näistä lähtökohdista nämä ministeriöt suh-
tautuivat myönteisimmin vaihtoehtoon, jossa 
Keski-Pohjanmaa sijoittuisi samaan yhteis-
toiminta-alueeseen Pohjanmaan maakunnan 
kanssa. Ministeriöiden lausunnoissa esille 
tuotuja seikkoja on kuitenkin voitu ottaa 
huomioon uudistuksen jatkovalmistelussa. 

Aluehallinnon viranomaisista Pohjois-
Suomen ympäristölupavirasto, Etelä-
Pohjanmaan TE-keskus, Pohjanmaan TE-
keskus, Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus, 
Vaasan tiepiiri ja työsuojelupiirit olivat sa-
malla kannalla kuin edellä mainitut ministe-
riöt sekä kunnista Kaskinen, Kinnula, Kok-
kola, Korsnäs, Kristiinankaupunki, Kruunu-
pyy, Luoto, Maalahti, Mustasaari, Närpiö, 
Oravainen, Pedersöre, Pietarsaari, Uusikaar-
lepyy, Vaasa ja Vöyri- Maksamaa. Tällä 

kannalla olivat myös Pohjanmaan liitto, 
Svenska Österbottens förbund, Pietarsaaren 
alueen yhteistyölautakunta, Kieliasiain neu-
vottelukunta ja Svenska Finlands Folkting. 
Ne kolme maakunnan liittoa, jotka tulisivat 
kuulumaan suunniteltuun Pohjois-Suomen 
yhteistoiminta-alueeseen, eli Keski-
Pohjanmaan liitto, Pohjois-Pohjanmaan liitto 
ja Kainuun maakunta-kuntayhtymä, suhtau-
tuivat myönteisesti  Keski-Pohjanmaan sijoit-
tumiseen samaan yhteistoiminta-alueeseen 
Pohjois-Pohjanmaan kanssa. Kunnista Kan-
nus, Kaustinen, Perho, Toholammi ja Veteli 
olivat samalla kannalla kuin edellä mainitut 
maakunnan liitot. 

Eräissä lausunnoissa tuotiin esille toimin-
nallisia ongelmia, joita aiheutuisi Keski-
Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan kuulu-
misesta samaan alueeseen. Ongelmat liittyvät 
viranomaisten kielelliseen asemaan sekä 
Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunti-
en nykyiseen yhteistyörakenteeseen. Asia 
tullaan ratkaisemaan lopullisesti asetuksella. 
Asian valmisteluvaiheessa on kiinnitetty eri-
tyistä huomiota maakunnan liittojen omaan 
tahtoon yhteistoiminta-alueita muodostetta-
essa. 

Eräissä lausunnoissa kiinnitettiin huomiota 
tarpeeseen täsmentää esitykseen sisältyvää 
arviointia uudistukseen liittyvistä kielellisistä 
vaikutuksista. Lausunnoissa tuotiin esille eri-
tyisesti ongelmat, joita aiheutuu aikaisemmin 
yksikielisen alueen muuttumisesta kaksikieli-
seksi. Lausunnoissa korostettiin, että hallin-
toa kehitettäessä tulisi pyrkiä aluejaotuksiin, 
joissa turvataan suomen- ja ruotsinkielisen 
väestön mahdollisuudet saada palvelua omal-
la kielellään. Lausuntojen johdosta esityksen 
säädösehdotuksia on täsmennetty ja peruste-
lujen asianomainen kohta on uusittu. Kielel-
lisiin vaikutuksiin liittyviä kysymyksiä käsi-
tellään lisäksi esityksen yksityiskohtaisiin pe-
rusteluihin sisältyvässä, esityksen suhdetta 
perustuslakiin ja säätämisjärjestystä koske-
vassa kohdassa.  

Valtion henkilöstöä edustavat järjestöt 
edellyttivät lausunnoissaan, että uudistusta 
toteutettaessa tulee noudattaa hyvää henki-
löstöpolitiikkaa. Akava ja JUKO katsoivat 
lausunnoissaan, että aluehallinnon uudista-
mishankkeelle asetetut tuottavuustavoitteet 
estävät hankkeen toteuttamista ja että tavoit-
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teita tulee tarkastella uudelleen uusien viras-
tojen toiminnan käynnistymisen jälkeen. 
Akavan, JHL:n, JUKO:n ja Pardian lausun-
noissa kiinnitettiin huomiota siihen, että laki-
luonnokseen ei ole sisällytetty varsinaista 
henkilöstöä koskevaa siirtymäaikaa ja järjes-
töt edellyttivät, että henkilöstöä koskevan 
siirtymäkauden pituus tulisi olla viisi vuotta. 
JUKO ja Pardia painottivat lausunnossaan 
myös sitä, että henkilöstön työhyvinvointiin 
ja jaksamiseen tulee kiinnittää erityistä huo-
miota aluehallintouudistusta toteutettaessa. 
Esitykseen ei ole sisällytetty henkilöstöä 
koskevaa siirtymäaikaa, koska uudistuksessa 
noudatetaan valtioneuvoston periaatepäätöstä 
valtion henkilöstön aseman järjestämisestä 
organisaation muutostilanteissa sekä valtio-
varainministeriön antamia periaatepäätöksen 
soveltamisohjeita. Ohjeiden mukaan muutos-
turvatoimenpiteissä voidaan noudattaa siir-
tymäaikaa, jolla tarkoitetaan enintään kolmen 
vuoden pituista aikaa. 

Esityksessä kirjasto-, liikunta- ja nuoriso-
toimet on sijoitettu pääosin elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskuksiin. Ainoastaan 
näiden toimialojen peruspalveluiden arviointi 
olisi aluehallintovirastoissa. Opetusministe-
riö, lääninhallitukset, Lapin TE-keskus ja 
Lapsiasiainvaltuutettu ovat lausunnoissaan 
esittäneet, että kirjasto-, liikunta- ja nuori-
soasiat siirrettäisiin aluehallintovirastoihin, 
lisäksi Suomen Urheilu ja Liikunta ry on 
esittänyt vastaavaa siirtoa liikuntatoimen teh-
tävien osalta. 

Esityksen mukaan Euroopan aluekehitys-
rahastotehtävät (EAKR) siirtyisivät läänin-
hallituksilta maakunnan liitoille. Lääninhalli-
tukset, TE-keskukset, opetusministeriö ja 
AKAVA katsoivat lausunnoissaan, että nämä 
tehtävät tulisi siirtää elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksille. 

Lausunnoissa esitettiin kaiken kaikkiaan 
lukuisia yksittäisiä ja suurelta osin teknis-
luonteisia muutosehdotuksia pykäläehdotuk-
siin ja niiden yksityiskohtaisiin perusteluihin 
sekä esityksen yleisperusteluihin, jotka on 
pyritty mahdollisuuksien mukaan ottamaan 
huomioon jatkovalmistelussa. 

Yksittäisistä pykäläehdotuksista eniten 
kantaa otettiin säännökseen, joka koskee 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten 
johtajan tehtävän hoitamista oman toimen 

ohella. Valtaosa asiaan kantaa ottaneista lau-
sunnonantajista katsoi, että johtajan tulisi olla 
päätoiminen. Säännöstä ei ole kuitenkaan 
muutettu, koska uudistuksen yhteydessä ei 
ole haluttu perustaa elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksiin uutta johtamisen tasoa. 

Lausuntojen johdosta on tehty seuraavia 
muutoksia esitykseen sisältyviin lakiehdo-
tuksiin. Aluehallintovirastoista annettavaa 
lakia ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskuksista annettavaa lakia koskevia pykä-
läehdotuksia on täsmennetty siten, että lakei-
hin sisältyvien toiminta-ajatusta koskevien 
pykälien sisältöä on tiivistetty ja aluehallin-
tovirastojen sekä elinkeino-, liikenne- ja ym-
päristökeskusten toimialueiden laajentamis-
perusteeksi on lisätty alueiden kielivähem-
mistöjen tarpeiden toteutumisen edistäminen. 
Strategista ohjausta koskevia pykäliä on täs-
mennetty siten, että maakunnan liitoilla ei ole 
ministeriöihin rinnasteista roolia aluehallin-
tovirastojen ja elinkeino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskusten strategisessa ohjauksessa. Li-
säksi kumpaankin lakiehdotukseen on lisätty 
säännökset kollisio- ja esteellisyys-
tilanteiden ratkaisemisesta aluehallintoviras-
tojen ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskusten sisällä sekä säännös virastojen ja 
keskusten yhteistyöstä aluetta koskevissa 
keskeisissä asioissa. 

Edellä mainittujen muutosten lisäksi ehdo-
tukseen aluehallintovirastoista annettavaksi 
laiksi on lisätty säännös Ahvenanmaan maa-
herran nimittämisestä ja säännös yleistoimi-
vallasta ottaa vastaan haasteita valtion edus-
tajana. Lisäksi on täsmennetty säännöstä, jo-
ka koskee aluehallintoviraston varautumista 
koskevan tehtävän sisältöä. 

Ehdotukseen elinkeino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskuksista annettavaksi laiksi on lisätty 
uusi ympäristö- ja vesiasioiden valvontaa ja 
muita näihin liittyviä tehtäviä koskeva kohta 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille 
kuuluvia tehtäviä koskevaan pykälään. Li-
säksi tehtävien organisointia koskevaan py-
kälään on lisätty säännös ympäristönsuojelu-
asioita hoitavalle vastuualueelle kuuluvien 
valvontatehtävien käsittelyn puolueettomuu-
den varmistamisesta. Asioiden ratkaisuvaltaa 
koskevaan säännökseen on lisätty maininta 
siitä, että elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskuksen johtajalla on oikeus ottaa ratkais-
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tavakseen keskuksen yhteiset rakennerahas-
to- ohjelmatyötä koskevat asiat. Lisäksi val-
tion edustamista koskevaan pykälään on li-
sätty säännös asianomistajan puhevallan 
käyttämisestä. 

Ehdotukseen laiksi ympäristönsuojelu- ja 
vesiasioiden käsittelystä aluehallintovirastos-
sa on lisätty säännös mahdollisuudesta turva-
ta erityisasiantuntemus monijäsenisessä ko-
koonpanossa määräämällä siihen jäsen toi-
sesta aluehallintovirastosta. Lisäksi ympäris-
töministeriössä valmistellaan uusi Suomen 
ympäristökeskusta koskeva erityislaki, joka 
annetaan eduskunnalle erillisenä tätä halli-
tuksen esitystä täydentävänä esityksenä. 

Työsuojeluhallinnosta annetun lain muut-
tamista koskevaan ehdotukseen on lisätty 
säännös mahdollisuudesta määrätä työsuoje-
lun virkamies hoitamaan tehtäviä tilapäisesti 
toisen aluehallintoviraston työsuojelun vas-
tuualueella tai ministeriössä. 

Alueiden kehittämislain muuttamista kos-
kevaa lakiehdotusta on muutettu siten, että 
maakunnan liittojen tehtäviä koskevaa sään-
nöstä on täsmennetty. Lisäksi yhteistoimin-
nasta sopimista ja siihen velvoittamista kos-
kevaa säännöstä on korjattu siten, että valtio-
neuvosto ei voi päättää yhteistoiminnassa 
hoidettavista tehtävistä velvoittaessaan maa-
kunnan liitot yhteistoimintaan, vaan tehtävät 
määrittyisivät lakiehdotukseen sisältyvän, 
yhteistoiminnassa hoidettavia tehtäviä kos-
kevan säännöksen mukaisesti. 

Voimaanpanolakiehdotukseen eli lakiin 
valtion aluehallinnon uudistamista koskevan 
lainsäädännön voimaanpanosta on lisätty uu-
si säännös eräiden virkojen perustamisesta.  

Joissakin lausunnoissa esitettiin epäilyksiä 
tai kiinnitettiin muutoin huomiota eräiden 
esitykseen sisältyvien ehdotusten perustus-
lainmukaisuuteen ja esitettiin, että esityksestä 
tulisi pyytää perustuslakivaliokunnan lausun-
to. Tällaisina ehdotuksina mainittiin muun 
muassa alueiden kehittämislaissa valtio-
neuvostolle annettava toimivalta ja maakun-
nan liittojen alueellinen yhteistoimintapakko, 
aluehallintoviranomaisten alueellisen toimi-
vallan järjestelyyn liittyvät ehdotukset sekä 
suunniteltujen aluejakojen suhde perustus-
lailla turvattuihin kielellisiin oikeuksiin. Nä-
mä asiat käsitellään esityksen yksityiskohtai-
sissa perusteluissa sekä esityksen suhdetta 

perustuslakiin ja säätämisjärjestystä koske-
vassa kohdassa. Lisäksi esitykseen lisätään 
maininta siitä, että esityksestä ehdotetaan 
pyydettäväksi perustuslakivaliokunnan lau-
sunto. 
 
6  Riippuvuus muista es i tyksistä  

Aluehallinnon uudistuksen johdosta muute-
taan myös aluehallintovirastojen ja elinkeino-
, liikenne- ja ympäristökeskusten tehtäviä 
koskevien erityislakien asianomaiset sään-
nökset. Lakeja on noin 250 ja ne sisältävät 
noin 1200 muutettavaa säännöstä. Näitä lake-
ja koskevat muutosehdotukset annetaan tähän 
esitykseen liittyen erillisenä hallituksen esi-
tyksenä tai niitä koskevat muutosehdotukset 
on sisällytetty tämän esityksen kanssa annet-
taviin rinnakkaisiin toimialakohtaisiin halli-
tuksen esityksiin. 

Ympäristöministeriössä valmistellaan laki 
Suomen ympäristökeskuksesta. Hallituksen 
esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle siten, 
että laki voi tulla voimaan samanaikaisesti 
tähän esitykseen sisältyvien lainsäädännön 
muutosten kanssa. 

Työ- ja elinkeinoministeriössä on valmis-
teilla alueiden kehittämislain (602/2002) uu-
distaminen. Uudistuksen tavoitteena on vah-
vistaa alueiden kehittämisjärjestelmää, koota 
siihen käytettävissä olevia voimavaroja ja 
selkeyttää alueiden kehittämisen roolia val-
tioneuvoston ja eri hallinnonalojen päätök-
senteossa.  Hallituksen esitys on tarkoitus an-
taa eduskunnalle kevätistuntokaudella 2009 
ja uudistusten olisi tarkoitus tulla voimaan 1 
päivänä tammikuuta 2010. Aluehallinnon 
uudistamisen yhteydessä valmistellut maa-
kunnallista yhteistyötä koskevat muutokset 
sekä maakunnan liittoja koskevat tehtävä-
muutokset sisältyvät kuitenkin tähän halli-
tuksen esitykseen. Sen sijaan aluehallinnon 
uudistamisen tavoitteena olevaa alueiden ke-
hittämisen rahoituksen kokoamista ja siihen 
liittyvää päätöksentekoa koskevat alueiden 
kehittämislain muutokset valmistellaan työ- 
ja elinkeinoministeriössä alueiden kehittä-
mislakia koskevan hallituksen esityksen yh-
teydessä. 

Sisäasiainministeriössä valmistellaan halli-
tuksen esitystä eräiden tehtävien siirtämistä 
Maahanmuuttovirastoon koskevaksi lainsää-
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dännöksi. Esitys on tarkoitus antaa eduskun-
nalle kevätistuntokaudella 2009. Lainmuu-
toksen on tarkoitus tulla voimaan vuoden 
2009 kuluessa, kuitenkin viimeistään 1 päi-
vänä tammikuuta 2010. Maahanmuuttoviras-
tolle ehdotetaan siirrettäväksi toimivalta tur-
vapaikanhakijoiden ja tilapäistä suojelua saa-
vien vastaanoton käytännön toiminnan ohja-
uksesta ja suunnittelusta, ulkomaalaisten säi-
löönottoyksikön käytännön toiminnan ohja-
uksesta sekä ihmiskaupan uhrien auttamisen 
toimeenpanon ohjauksesta. Esityksessä ehdo-
tetaan muutoksia kotouttamislakiin ja säilöön 
otettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja säi-
löönottoyksiköstä annettuun lakiin 
(116/2002) Osittain nämä muutokset kohdis-
tuvat samoihin pykäliin, joihin tässä esityk-
sessä ehdotetaan muutoksia. 

Samanaikaisesti tämän esityksen kanssa 
eduskunnan käsiteltäväksi on tulossa halli-
tuksen esitys laiksi poliisin hallinnosta anne-
tun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liitty-
viksi laeiksi. Esityksen mukaan poliisin uu-
dessa hallintomallissa operatiivista poliisi-
toimintaa ohjaisi sekä poliisilaitosten ja po-
liisin valtakunnallisten yksiköiden tulosohja-
uksesta vastaisi nykyisestä poliisin ylijohdos-
ta ja poliisin lääninjohdoista koostuva uusi 
poliisin keskushallintoviranomainen, poliisi-
hallitus. Sisäasiainministeriö vastaisi poliisi-
toimen strategisesta ohjauksesta sekä poliisi-
hallituksen tulosohjauksesta. Aluehallinnon 
uudistuksesta johtuvat muutokset poliisin 
tehtäviä koskeviin lakeihin otetaan tämän si-
säasiainministeriössä valmisteltavan hallituk-
sen esityksen yhteyteen. 

Esityksiin liittyvät ehdotukset aluehallinto-
virastojen ja poliisihallituksen perustamisesta 
liittyvät toisiinsa siten, että tietyissä aluehal-
lintovirastoissa olisi poliisitoimen tehtäviä 
hoitava vastuualue. Toiminnallisesti aluehal-
lintovirastojen poliisin vastuualueet olisivat 
osa poliisihallitusta, mutta organisatorisesti 
osa aluehallintovirastoa. Aluehallintovirasto-
jen poliisin vastuualueiden yleisinä tehtävinä 
olisivat alueellinen viranomaisyhteistyö, va-
rautumisen ja valmiussuunnittelun yhteenso-
vittaminen sekä peruspalvelujen arviointi po-
liisitoimen osalta. Näistä tehtävistä säädettäi-
siin aluehallintovirastosta annettavassa laissa. 
Muista poliisin vastuualueiden tehtävistä, ku-
ten osallistumisesta poliisilaitosten toimin-

nalliseen ohjaukseen ja tulosohjaukseen osa-
na poliisihallitusta säädettäisiin poliisin hal-
linnosta annetussa laissa ja asetuksessa. Vas-
tuualueita koskeva virkamiesoikeudellinen 
toimivalta ja rahoitustoimivalta olisivat polii-
sihallituksella tai sisäasiainministeriöllä. 

Hallitusohjelmassa todetaan, että ”hallitus 
selvittää väylävirastojen yhdistämisestä väy-
länpidon tuottavuudelle koituvia etuja ottaen 
huomion merenkulun erityistarpeet”. Halli-
tusohjelman kirjauksen mukaisesti ja kirjaus-
ta laajentaen on 8.5.2008 päätetty käynnistää 
liikenne- ja viestintäministeriön hallin-
nonalalla väylävirasto- ja turvallisuusviras-
toselvitykset. 

Liikennehallinnon virastouudistuksen tar-
koituksena on yhdistää Merenkulkulaitoksen 
väylätoiminnot, Tiehallinto ja Ratahallinto-
keskus uudeksi väylävirastoksi sekä Ajoneu-
vohallintokeskus, Rautatievirasto, Ilmailuhal-
linto ja Merenkulkulaitoksen meriturvalli-
suustoiminto uudeksi liikenteen turvallisuus-
virastoksi. Tarkoitus on, että uudet Väylävi-
rasto sekä Liikenteen turvallisuusvirasto voi-
vat aloittaa toimintansa 1.1.2010 eli saman-
aikaisesti aluehallintouudistuksen kanssa. 
Liikenne- ja viestintäministeriössä valmistel-
laan virastouudistuksesta johtuvat lainsää-
däntömuutokset, jotka on tarkoitus antaa 
syyskuussa 2009 budjettilakeina eduskunnan 
käsiteltäviksi. Samassa yhteydessä liikenne-
hallinnon tehtäväkohtaisiin lakeihin valmis-
tellaan myös aluehallinnon uudistamisesta 
johtuvat muutokset.  

Hallituksen esitys (HE 17/2009) laiksi me-
rellä toimivien kalastus- ja vesiviljelyalusten 
rekisteröinnistä sekä hallituksen esitys (HE 
214/2009) patoturvallisuuslaiksi, jotka on 
valmisteltu maa- ja metsätalousministeriössä, 
sisältävät säännöksiä eräistä tehtävistä, jotka 
tulevat koskemaan myös valtion aluehallin-
non viranomaisia. Esityksissä on ehdotettu, 
että ensin mainittu laki tulisi voimaan 1 päi-
vänä tammikuuta 2010 ja viimeksi mainittu 
vuoden 2009 kevään lopussa. 

Lisäksi maa- ja metsätalousministeriössä 
valmistellaan useita lainsäädäntöuudistuksia, 
joihin tulee sisältymään valtion aluehallinnon 
viranomaisia koskevia säännöksiä. Ministeri-
össä valmistellaan seuraavia hallituksen esi-
tyksiä: 
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- Hallituksen esitys eläinlääkintähuolto-
laiksi, joka korvaisi voimassa olevan eläin-
lääkintähuoltolain (685/2990). Tarkoitus on, 
että laki tulisi voimaan 1 päivänä syyskuuta. 

- Hallituksen esitys laiksi eläintunnistusjär-
jestelmästä. Hallituksen esitys tullaan anta-
maan eduskunnalle kevätistuntokauden 2009 
aikana ja lain tulla voimaan heti kun se on 
hyväksytty ja vahvistettu. 

- Hallituksen esitys laiksi muuntogeenises-
tä kasvintuotannosta sekä muuntogeenisen, 
tavanomaisen ja luonnonmukaisen maatalo-
ustuotannon rinnakkaiselosta. Hallituksen 
esitys tullaan antamaan eduskunnalle kevätis-
tuntokauden 2009 aikana ja lain tulla voi-
maan heti kun se on hyväksytty ja vahvistettu 

- Hallituksen esitys laiksi elintarvikelain 
(23/2006) muuttamisesta sekä laiksi Euroo-
pan yhteisön yhteisen kalatalouspolitiikan 
täytäntöönpanosta annetun lain (1139/11994) 
muuttamisesta. Tarkoituksena on, että halli-
tuksen esitys annetaan eduskunnalle syysis-
tuntokauden 2009 aikana ja että laki tulisi 

voimaan viimeistään 1 päivänä tammikuuta 
2010. 

- Hallituksen esitys laiksi tulvariskien hal-
linnasta, jolla pantaisiin täytäntöön EU:n tul-
vadirektiivi. Hallituksen esitys valmistellaan 
syksyn 2009 aikana. 

- Hallituksen esitys laiksi, jolla toteutetaan 
porotalouden ja luontaiselinkeinojen raken-
netukiuudistus. Lailla korvataan voimassa 
oleva porotalouden ja luontaiselinkeinojen 
rahoituslaki (45/2000). Hallituksen esitys on 
tarkoitus antaa eduskunnalle kevätistunto-
kauden 2009 aikana. 

- Hallituksen esitys laiksi maatalouden har-
joittamisesta luopumisen tukemisesta anne-
tun lain (612/2006) muuttamisesta. Tarkoitus 
on antaa hallituksen esitys eduskunnalle ke-
vään 2009 aikana. 

- Hallituksen esitys laiksi maataloushallin-
non tehtävien järjestämisestä kunnissa. Tar-
koitus on, että laki tulisi voimaan vuoden 
2010 alusta lukien. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1  1 Lakiehdotusten perustelut  

1.1  Laki aluehallintovirastoista  

Lain nimike ja rakenne 
 

Ehdotetun lain nimike olisi laki aluehallin-
tovirastoista. Ehdotetussa laissa olisi kolme 
lukua. Luvussa 1 olisivat lain yleiset sään-
nökset, joissa määriteltäisiin lain sovelta-
misala, aluehallintovirastojen toiminta-ajatus, 
suhde muuhun lainsäädäntöön, virastojen 
tehtävät, virastojen organisointi sekä niiden 
toimialueiden määräytyminen. Lain 2 luku 
käsittelisi aluehallintovirastojen ohjausta ja 
johtamista. Luku sisältäisi säännökset viras-
tojen yleishallinnollisesta ohjauksesta, viras-
tojen strategisesta ja toiminnallisesta ohjauk-
sesta, virastojen johtamisesta, asioiden rat-
kaisuvallasta, työjärjestyksestä ja virkojen 
täyttämisestä. Lain 3 luvussa olisivat erinäi-
set säännökset, joissa säädettäisiin mahdollis-
ten viraston sisäisten esteellisyystilanteiden 
ratkaisemisesta, valtion aluehallinnosta Ah-
venanmaan maakunnassa, yhteistyöstä elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskusten kans-
sa, kielivähemmistöjen palveluyksiköistä, 
virka-avusta, pakkokeinoista, valtion edus-
tamisesta, suoritteiden maksullisuudesta ja 
muutoksenhausta sekä voimaantulosta, josta 
säädettäisiin erillisessä voimaanpanolaissa. 
 
1 luku Yleiset säännökset 

1 §. Lain soveltamisala. Pykälässä määri-
teltäisiin soveltamisala. Tavoitteena on luoda 
lainsäädännöllinen perusta aluehallintoviras-
tojen organisoinnille sekä toiminnan ja tehtä-
vien järjestämiselle. 

Pykälän ensimmäisen lauseen mukaan eh-
dotetussa laissa säädettäisiin valtion aluehal-
linnon viranomaisina toimivista aluehallinto-
virastoista. Virastoihin koottaisiin niitä teh-
täviä, joita nykyisin on hoidettu lääninhalli-

tuksissa, alueellisissa ympäristökeskuksissa, 
ympäristölupavirastoissa ja työsuojelutoimis-
toissa ja jotka koskevat perusoikeuksien ja 
oikeusturvan toteutumista, peruspalvelujen 
saatavuutta, ympäristönsuojelua, ympäristön 
kestävää käyttöä, sisäistä turvallisuutta sekä 
terveellistä ja turvallista elin- ja työympäris-
töä alueilla. 

Pykälän toisen lauseen mukaan muista val-
tion aluehallinnon tehtäviä hoitavista viran-
omaisista säädettäisiin erikseen. Siten toises-
ta uudesta ja keskeisestä valtion aluehallin-
non viranomaisesta elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksesta säädettäisiin omassa 
erillisessä laissa.  

2 §. Aluehallintovirastojen toiminta-ajatus. 
Pykälässä määriteltäisiin aluehallintovirasto-
jen toiminta-ajatus. Säännös antaisi yleisku-
van virastojen toiminnan tarkoituksesta. 
Säännöksen tarkoituksena olisi toisaalta ku-
vata yleisellä tasolla viraston roolia ja ase-
maa valtionhallinnon viranomaiskokonaisuu-
dessa. Toisaalta se loisi myös pohjan niille 
strategisille suuntaviivoille, joiden perusteel-
la virastojen toimintaa voitaisiin tulevaisuu-
dessa kehittää ja uudistaa. 

Pykälän mukaan aluehallintovirastot edis-
täisivät alueellista yhdenvertaisuutta hoita-
malla lainsäädännön toimeenpano-, ohjaus- 
ja valvontatehtäviä alueilla. Tämän tarkoi-
tuksen toteuttamiseksi virastojen tulisi edis-
tää muun muassa perusoikeuksien ja oikeus-
turvan toteutumista, peruspalvelujen saata-
vuutta, ympäristönsuojelua, ympäristön kes-
tävää käyttöä, sisäistä turvallisuutta sekä ter-
veellistä ja turvallista elin- ja työympäristöä 
alueilla. Säännöstä tulkittaessa olisi luonnol-
lisesti otettava huomioon myös ehdotetun 
lain 4 §:n säännökset viraston varsinaisesta 
toimialasta ja tehtävistä. 

Aluehallintovirasto toimisi merkittävässä 
roolissa valtion ja kuntien vastuulle yhteisesti 
kuuluvassa aluehallinnon viranomaiskoko-
naisuudessa. Tämän johdosta olisi tärkeää, 
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että virasto järjestäisi sekä sisäiset prosessin-
sa että ulkoiset suhteensa laaja-alaista yhteis-
työtä tukevalla tavalla ja pyrkisi aktiivisesti 
tukemaan ja ottamaan osaa alueelliseen yh-
teistoimintaan sen eri muodoissa. 

3 §. Suhde muuhun lainsäädäntöön. Pykä-
lässä määriteltäisiin ehdotetun lain suhde 
muuhun valtion aluehallintoviranomaisten 
hallinnon ja toiminnan organisointia koske-
vaan lainsäädäntöön.  

Pykälän mukaan aluehallintovirastojen 
toiminnan ja tehtävien järjestämiseen sovel-
lettaisiin, jollei ehdotetussa laissa toisin sää-
dettäisi, työsuojeluhallinnosta annettua lakia 
(16/1993), ympäristönsuojelu- ja vesiasioi-
den käsittelystä aluehallintovirastossa annet-
tua lakia (  /  ), poliisin hallinnosta annettua 
lakia (110/1992) ja pelastuslakia (468/2003). 
Ehdotettu laki olisi siis ensisijainen ja pykä-
lässä mainitut lait tulisivat sovellettaviksi 
vain silloin, kun ehdotettu laki ei sisältäisi 
jostakin toiminnan ja tehtävien järjestämi-
seen ja organisointiin liittyvästä asiasta eri-
tyissäännöksiä. Luonnollisesti myös edellä 
mainittujen lakien perusteella annettu asetus-
tasoinen sääntely tulisi ottaa täydentävänä 
huomioon. 

4 §. Aluehallintovirastojen toimiala ja teh-
tävät. Pykälä sisältäisi aluehallintovirastojen 
toimialan ja tehtävien yleisluonteisen määrit-
telyn. Koska viraston koko tehtäväkenttä ja 
sitä koskeva lainsäädäntö on erittäin laaja, 
tapahtuisi viraston tehtävien ja niitä koske-
van toimivallan yksityiskohtainen määrittely 
erityislainsäädännön kautta. 

Ehdotettu säännös on kolmitasoinen. En-
sinnäkin siinä määriteltäisiin toimialakohtai-
sesti ne tehtäväkokonaisuudet tai -ryhmät, 
jotka kuuluisivat aluehallintovirastojen toi-
mivaltaan ja joista säädettäisiin tarkemmin 
erityislainsäädännössä. Toiseksi säännökses-
sä määriteltäisiin aluehallintovirastoille tiet-
tyjä tehtäviä, joista ei ole muualla lainsää-
dännössä säädetty erikseen tai joita koskevat 
toimivaltasäännökset tulisivat kumotuiksi 
uudistuksen yhteydessä. Kolmanneksi sään-
nöksessä todettaisiin, että virastoilla voisi ol-
la edellä mainittujen tehtävien lisäksi myös 
muita laissa säädettyjä tehtäviä. Säännöksen 
rakenteeseen on vaikuttanut erityisesti se, et-
tä aluehallintovirastot olisivat esityksen mu-
kaan usean eri ministeriön hallinnonalalla 

toimivia monitoimialaisia valtion aluehallin-
non viranomaisia. 

Pykälän 1 momentin mukaan aluehallinto-
virastot hoitaisivat niille erikseen säädettyjä 
tehtäviä seuraavilla toimialoilla: sosiaali- ja 
terveydenhuoltoa, ympäristöterveydenhuol-
toa, koulutus- ja muu sivistystoimi, oikeus-
turvan edistäminen ja toteuttaminen, ympä-
ristönsuojelu- ja vesilainsäädännön alaan 
kuuluvat lupa- ja muut hakemusasiat, pelas-
tustoimi, työsuojelun valvontaa ja kehittämi-
nen, työssä käytettävien tuotteiden tuoteval-
vontaa sekä työsuojelulainsäädännön noudat-
tamisen valvontaa työsuojeluviranomaisena 
sekä kuluttaja- ja kilpailuhallintoa. Kysymys 
on tehtävistä, joita voimassa olevan lainsää-
dännön mukaisesti on hoidettu lääninhalli-
tuksissa, alueellisissa ympäristökeskuksissa, 
ympäristölupavirastoissa ja työsuojelupiirien 
työsuojelutoimistoissa. Ehdotettu sääntely 
koskisi myös eräitä yksittäisiä tehtäviä, jotka 
esityksessä ehdotetaan siirrettäväksi kes-
kushallinnosta aluehallintoon. Viraston teh-
tävät ja niitä koskeva toimivalta on määritel-
ty yksityiskohtaisesti erityislainsäädännössä. 
Esityksen valmistelun yhteydessä on selvitet-
ty, että näitä uudistuksen piiriin kuuluvia 
aluehallintovirastolle tulevia tehtäviä koske-
via erityislakeja on kaikkiaan noin 140 ja 
näissä kaikkiaan noin 640 säännöstä. Näitä 
lakeja koskevat muutosehdotukset sisältyvät 
tähän esityskokonaisuuteen ja annetaan tähän 
esitykseen liittyen erillisenä hallituksen esi-
tyksenä tai niitä koskevat muutosehdotukset 
on sisällytetty tämän esityksen kanssa rin-
nakkaisiin toimialakohtaisiin hallituksen esi-
tyksiin. 

Pykälän 2 momentissa määriteltäisiin alue-
hallintovirastoille lisäksi tiettyjä tehtäviä, 
joista ei ole säädetty erikseen tai joita koske-
vat säännökset tulisivat kumotuiksi uudistuk-
sen yhteydessä. 

Aluehallintoviraston tehtävänä olisi mo-
mentin 1 kohdan mukaan peruspalvelujen 
alueellisen saatavuuden arviointi. Vastaavan 
sisältöinen tehtävä on lääninhallituslain 2 §:n 
mukaan kuulunut lääninhallituksille. Perus-
palvelujen arviointia ohjaavat omilla toimi-
aloillaan asianomaiset ministeriöt ja kes-
kushallinnon virastot. Kuntien peruspalvelu-
jen arviointi liittyy kuntalain mukaiseen pe-
ruspalveluohjelmamenettelyyn. Aluehallin-
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toviraston peruspalvelujen alueellisen saata-
vuuden arviointi tuottaa osaltaan aineistoa 
tähän prosessiin. Ehdotetulla sääntelyllä ei 
ole tarkoitus muuttaa tehtävää ja siihen liitty-
viä toimivaltajakoa. Myös elinkeino-, liiken-
ne- ja ympäristökeskukset osallistuisivat niitä 
koskevan tähän esitykseen sisältyvän lakieh-
dotuksen 4 §:n 2 momentin mukaan liiken-
teen sekä kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimen 
peruspalvelujen alueellisen saatavuuden ar-
vioinnin valmisteluun. 

Momentin 2 kohdan mukaan aluehallinto-
viraston tehtävänä olisi rekisterihallintolaissa 
(166/1996) tarkoitettujen maistraattien ohja-
us, valvonta ja kehittäminen. Ahvenanmaan 
maakunnassa maistraatille säädettyjä tehtäviä 
hoitaa rekisterihallintolain 3 §:n 2 momentin 
mukaan lääninhallitus ja tämän uudistuksen 
seurauksena tehtävä siirtyisi Ahvenanmaan 
valtionvirastolle.  

Momentin 3 kohdan mukaan aluehallinto-
viraston tehtävänä olisi lisäksi varautumisen 
yhteensovittaminen alueella ja siihen liitty-
vän yhteistoiminnan järjestäminen, valmius-
suunnittelun yhteensovittaminen, alueellisten 
maanpuolustuskurssien järjestäminen, kunti-
en valmiussuunnittelun tukeminen, valmius-
harjoitusten järjestäminen sekä alue- ja pai-
kallishallinnon turvallisuussuunnittelun edis-
täminen. Kohdassa säädettäisiin aluehallinto-
viraston tehtävistä poikkeusoloihin varautu-
misessa. Varautumiseen liittyvät lääninhalli-
tusten tehtävät siirtyisivät aluehallintoviras-
tolle. Nykyisin lääninhallitukset sovittavat 
lääninhallituslain 2 §:n 2 momentin mukaan 
yhteen valmiuslaissa (1080/1991) tarkoitet-
tua poikkeusoloihin varautumista huolehti-
malla sen edellyttämän yhteistoiminnan jär-
jestämisestä läänissä. Varautumista koskeva 
säännös vastaisi lääninhallituslain 2 §:n 2 
momentin säännöstä täydennettynä luettelol-
la varautumiseen liittyvistä keskeisistä tehtä-
vistä. Varautumisella tarkoitetaan esityksessä 
kaikkia niitä hallinnon ja elinkeinoelämän 
toimenpiteitä, joilla varmistetaan tehtävien 
mahdollisimman häiriötön hoitaminen ja sel-
viytyminen kaikissa turvallisuustilanteissa. 
Kukin aluehallintovirasto, elinkeino-, liiken-
ne- ja ympäristökeskus sekä muut aluehallin-
non toimijat huolehtivat omista varautumis-
tehtävistään eri turvallisuustilanteisiin. Alue-
hallintovirasto olisi vastuussa varautumisen 

yhteensovittamisesta alue- ja paikallistasolla.  
Aluehallintovirastojen johdolla toimisi eri 
päätöksin perustettavat alueelliset valmius-
toimikunnat, joissa olisi laajasti edustettuna 
kaikki keskeiset aluehallinnon toimijat. Eh-
dotetulla säännöksellä ei ole tarkoitus muut-
taa valtioneuvoston ohjesäännön (262/2003) 
16 §:ssä tarkoitettua kokonaismaanpuolus-
tuksen yhteensovittamisen tehtävää, joka on 
säädetty puolustusministeriölle. 

Momentin 4 kohdan mukaan aluehallinto-
viraston tehtävänä olisi lisäksi viranomaisten 
johtaessa turvallisuuteen liittyviä tilanteita 
alueella tukea toimivaltaisia viranomaisia ja 
tarvittaessa sovittaa yhteen toimintaa niiden 
kesken. Tilanteenmukaisessa toiminnassa 
aluehallintoviraston tehtävänä olisi ensinnä-
kin tukea toimivaltaisia viranomaisia ja sitä 
kautta myös mahdollisia muita toimijoita 
alueella. Tukemistehtävään liittyen aluehal-
lintovirasto sovittaisi tarvittaessa yhteen toi-
mintaa alueella eri alojen toimivaltaisten vi-
ranomaisten kesken. Tehtävä koskisi turvalli-
suuteen liittyviä tilanteita poikkeusoloissa ja 
normaalioloissa. Yhteensovittamisessa alue-
hallintovirastolla ei olisi toimivaltaisiin vi-
ranomaisiin nähden määräysvaltaa ilman eril-
listä nimenomaista laintasoista säännöstä. 

Lisäksi aluehallintoviraston tehtävänä olisi 
momentin 5 kohdan mukaan poliisitoimen 
alueellinen viranomaisyhteistyö sekä varau-
tumisen ja valmiussuunnittelun yhteensovit-
taminen poliisitointa koskien. Poliisitoimi 
osallistuisi myös momentin 1 kohdassa tar-
koitettuun peruspalvelujen alueellisen saata-
vuuden arviointiin poliisitoimen osalta. 
Muista poliisitoimen tehtävistä aluehallinto-
virastossa, kuten osallistumisesta poliisilai-
tosten toiminnalliseen ohjaukseen ja tulosoh-
jaukseen osana Poliisihallitusta säädettäisiin 
poliisin hallinnosta annetussa laissa ja ase-
tuksessa. 

Pykälän 3 momentin mukaan aluehallinto-
virastolla voisi olla myös muita erikseen sää-
dettyjä tehtäviä. 

Pykälän 4 momentti sisältäisi asetuksenan-
tovaltuutta koskevan säännöksen, jonka mu-
kaan edellä 2 momentin 1 kohdassa tarkoite-
tun peruspalvelujen alueellisen saatavuuden 
arviointimenettelystä voitaisiin säätää valtio-
varainministeriön asetuksella. 
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Ehdotetun lain 16 § sisältäisi säännökset 
valtion aluehallinnosta Ahvenanmaan maa-
kunnassa. 

5 §. Aluehallintovirastojen organisointi. 
Pykälässä säädettäisiin aluehallintovirastojen 
sekä niiden tehtävien ja toimintojen organi-
sointia koskevista kysymyksistä. Siinä sää-
dettäisiin ensinnäkin virastojen lukumäärää, 
toimialueita, toimipaikkoja ja nimiä koske-
vasta asetuksenantovallasta. Lisäksi pykälä 
sisältäisi säännöksen aluehallintovirastojen 
vastuualueiden muodostamisesta sekä tietty-
jen vastuualueiden tehtävien ja toimintojen 
järjestämistä koskevista erityisvaatimuksista. 

Tavoitteena on organisoida virastot toimin-
nallisesti siten, että tehtävien kokoamisella 
saavutetaan synergia- ja tuottavuushyötyjä, ja 
että toiminnan tuloksellisuus ja asiakaspalve-
lu paranevat. Virastojen organisoinnilla pyri-
tään välttämään uusia organisaatio- tai joh-
tamistasoja, jotka vaikeuttaisivat käytännössä 
viraston vastuualueiden tehokasta toimintaa. 
Organisoinnilla tulisi lisäksi edistää erityises-
ti aluehallinnolle asetettujen strategisten tu-
lostavoitteiden saavuttamista. 

Pykälän 1 momentin mukaan aluehallinto-
virastojen lukumäärästä, toimialueista, nimis-
tä ja toimipaikoista säädettäisiin valtioneu-
voston asetuksella. Lähtökohtaisesti on 
suunniteltu, että aluehallintovirastojen pää-
toimipaikkoja olisi kuusi. Suunnitelmien 
mukaan nämä sijoittuisivat Rovaniemelle, 
Ouluun, Mikkeliin, Hämeenlinnaan, Turkuun 
ja Vaasaan. Päätoimipaikkojen lisäksi olisi 
kuusi toimipaikkaa, jotka sijoittuisivat Tam-
pereelle, Jyväskylään, Kuopioon, Kouvolaan, 
Helsinkiin ja Joensuuhun.  Lisäksi Ahve-
nanmaan maakunnassa olisi ehdotetussa lais-
sa tarkoitettuna valtionhallinnon viranomai-
sena Ahvenanmaan valtionvirasto. Virastot 
voisivat tarvittaessa sijoittaa henkilökuntaan-
sa myös edellä mainittujen toimipaikkojen 
ulkopuolella sijaitseville työskentelypaikka-
kunnille. Tällainen järjestely on nykyisen 
käytännön mukainen ja se on jatkossakin tar-
peellinen esimerkiksi työsuojelun valvonta-
tarkastuksiin ja -käynteihin liittyvien tehtävi-
en hoitamiseksi. Näistä työskentelypaikka-
kunnista voitaisiin määrätä ehdotetun lain 13 
§:n 2 momentin mukaan virastojen työjärjes-
tyksessä. 

Pykälän 2 momentin mukaan aluehallinto-
virasto jakautuisi sille kuuluvien tehtävien 
hoitamista varten vastuualueisiin. Ehdotetun 
säännöksen mukaan viraston vastuualueista 
säädettäisiin valtioneuvoston asetuksella. 
Asetuksella on tarkoitus säätää viraston vas-
tuualueiksi viisi vastuualuetta: 1) peruspalve-
lut, oikeusturva ja luvat, 2) poliisitoimi, 3) 
pelastustoimi ja varautuminen, 4) ympäristö-
luvat sekä 5) työsuojelu. Kaikissa viraston 
toimipaikoissa ei välttämättä hoidettaisi vi-
raston kaikkien vastuualueiden tehtäviä. 

Pykälän 3 momentti sisältäisi säännökset 
työsuojelun valvontatehtävien organisointia 
koskevista erityisvaatimuksista. Ehdotetun 
säännöksen mukaan aluehallintoviraston työ-
suojelun tehtäviä hoitava vastuualue olisi 
riippumaton valvontatehtävää hoitaessaan. 
Sen toiminta olisi järjestettävä siten, että 
riippumattomuus ja puolueettomuus työsuo-
jelun valvontatehtävässä olisi turvattu. Työ-
suojelun aseman riippumattomuuden tur-
vaaminen perustuu Suomen ratifioiman 
(SopS 44/1949) kansainvälisen työjärjestön 
(ILO) yleisen konferenssin vuonna 1947 hy-
väksymän ammattientarkastusta teollisuudes-
sa ja kaupassa koskevan sopimuksen (yleis-
sopimuksen nro 81) 6 artiklaan. Vastaava 
säännös on nykyisin työsuojelun hallinnosta 
annetun lain (16/1993) 2 §:ssä. Yleissopimus 
edellyttää paitsi riippumatonta asemaa myös 
sitä, että työsuojelutarkastajille annetut muut 
mahdolliset tehtävät eivät saa häiritä heidän 
ensisijaisia tehtäviään eivätkä haitata heidän 
arvovaltaansa ja puolueettomuuttansa suh-
teessa työnantajiin ja työntekijöihin. Tästä 
syystä pykälässä säädettäisiin myös siitä, että 
työsuojelun tehtäviä hoitavalle vastuualueelle 
ei saisi antaa sellaisia muita tehtäviä, jotka 
voisivat vaarantaa työsuojelun valvontateh-
tävien asianmukaisen hoitamisen tai riippu-
mattomuuden. 

Lisäksi pykälän 4 momentin mukaan alue-
hallintoviraston ympäristölupa-asioita hoita-
va vastuualue olisi lupa- ja muita hakemus-
asioita hoitaessaan sekä viraston kilpailuasi-
oita hoitava vastuualue kilpailuasioita hoita-
essaan riippumaton. Näiden vastuualueiden 
toiminta olisi järjestettävä siten, että riippu-
mattomuus ja puolueettomuus edellä maini-
tuissa tehtävissä olisi turvattu. Viraston ym-
päristölupa-asioita hoitavalle vastuualueelle 
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ei saisi myöskään antaa sellaisia muita tehtä-
viä, jotka voisivat vaarantaa lupa- ja muiden 
hakemusasioiden käsittelyn riippumattomuu-
den. Erityisesti ympäristölupa-asioiden, mut-
ta myös kilpailuasioiden käsittelyssä nouda-
tetaan tietyin osin riippumatonta lainkäyttö-
elintä koskevia periaatteita. Tämän johdosta 
näiden asioiden käsittelylle olisi myös turvat-
tava riippumaton asema. 

6 §. Aluehallintovirastojen toimivalta sekä 
toimialueet ja niiden laajentaminen. Pykälä 
sisältäisi aluehallintovirastojen toimivaltaa 
sekä toimialueen määräytymistä ja sen laa-
jentamista koskevat säännökset. 

Aluehallintovirastolle kuuluvista tehtävistä 
säädettäisiin 4 §:n 1 momentin pääsäännön 
mukaan erityislaeissa ja lisäksi eräistä sille 
kuuluvista tehtävistä säädetään 4 §:n 2 mo-
mentissa sekä 19, 20 ja 21 §:ssä. Aluehallin-
tovirasto olisi toimivaltainen huolehtimaan 
sille säädetyistä tehtävistä toimialueellaan. 
Aluehallintovirastojen toimialueista ja niiden 
laajentamisesta säädettäisiin 6 §:ssä. Alue-
hallintoviraston toimivalta määräytyisi siten 
sille erityislaeissa ja tämän lain 4 §:n 2 mo-
mentissa sekä 19, 20 ja 21 §:ssä säädettyjen 
tehtävien ja kunkin viraston 6 §:n mukaan 
määräytyvän toimialueen kautta. 

Pykälän 1 momentin ensimmäinen lause si-
sältäisi viraston toimivallan ja toimialueen 
määräytymistä koskevan pääsäännön, jonka 
mukaan aluehallintovirasto huolehtisi sille 
säädettyjen tehtävien hoitamisesta toimialu-
eellaan ja käyttäisi sille kuuluvaa toimivaltaa 
siten kuin siitä ehdotetussa tai muussa laissa 
säädettäisiin. Virastojen toimivalta olisi alu-
eellinen ja se noudattaisi käytännössä viras-
tojen toimialuejakoa. Virastojen toimialueista 
säädettäisiin ehdotetun lain 5 §:n 1 momentin 
mukaan valtioneuvoston asetuksella. 

Momentin toisessa lauseessa säädettäisiin 
siitä, millä edellytyksillä edellä mainitusta 
pääsäännöstä olisi mahdollista poiketa ja 
tehdä viraston toimialuetta koskevia järjeste-
lyjä aluehallintovirastojen välillä. Säännök-
sen mukaan aluehallintovirasto voisi hoitaa 
tehtäviä myös useamman kuin yhden viras-
ton toimialueella, jos toimialueen laajentami-
sella voitaisiin tehostaa virastojen toimintaa 
ja valtion henkilöstö- ja muiden voimavaro-
jen käyttöä, parantaa palvelujen saatavuutta, 
edistää alueen suomen- ja ruotsinkielisen se-

kä saamelaiskäräjistä annetussa laissa 
(974/1995) tarkoitetulla saamelaisten koti-
seutualueella saamenkielisen vähemmistön 
kielellisten oikeuksien toteutumista tai turva-
ta tehtävissä tarvittavan erityisasiantunte-
muksen saatavuus taikka toimialueen laajen-
taminen olisi tarkoituksenmukainen muun 
vastaavan syyn vuoksi.  

Kysymykseen tulisivat muun muassa jär-
jestelyt, joilla kootaan erikoistumis- tai tuki-
tehtäviä taikka edesautetaan työntasausta vi-
rastojen välillä. Aluehallintovirastoihin koot-
tavissa viranomaisissa on jo nyt käytössä 
toimintamalli, jossa yksi tai useampi virasto 
hoitaa määrättyä tehtävää oman alueensa li-
säksi laajemmalla alueella tai valtakunnalli-
sesti. Tällainen järjestely on mahdollista teh-
dä esimerkiksi työsuojeluhallinnosta annetun 
lain 3 §:n 2 momentin perusteella. Kyseiset 
tehtävät ovat joko alueellisia tai valtakunnal-
lisia tehtäviä. Ehdotetun säännöksen tavoit-
teena on tukea tämän toimintamallin käyttöä 
edelleen uusissa aluehallintovirastoissa. 

Aluehallintovirastoja on suunniteltu olevan 
kuusi. Näiden lisäksi Ahvenanmaan maa-
kunnassa olisi ehdotetussa laissa tarkoitettu-
na valtionhallinnon viranomaisena Ahve-
nanmaan valtionvirasto, josta säädettäisiin 
ehdotetun lain 16 §:ssä. Pykälän perusteella 
olisi ensinnäkin mahdollista tarvittaessa mää-
ritellä aluehallintovirastojen alueellinen toi-
mivalta siten, että vain osassa virastoista hoi-
dettaisiin kaikkia aluehallintovirastoille sää-
dettyjä tehtäviä. Toiseksi pykälän antaisi tar-
vittaessa mahdollisuuden myös siihen, että 
niin sanottujen erikoistumistehtävien sekä ta-
lous-, henkilöstö- ja toimitilahallinnon, tieto-
hallinnon, tietopalvelun, viestinnän ja han-
kintatoimen tai muiden vastaavien tukitehtä-
vien hoitaminen voitaisiin keskittää yhteen 
tai muutamaan aluehallintovirastoon. Sään-
nösehdotus antaisi mahdollisuuden siinä sää-
detyin edellytyksin tehdä myös muita vastaa-
van kaltaisia toimivaltajärjestelyjä aluehallin-
tovirastojen välillä. Erillisestä kielivähem-
mistön palveluyksiköstä sisältyisi ehdotetun 
lain 18 §:ään erityissäännös.  

Pykälän 1 momentin viimeinen lause sisäl-
tää asetuksenantovaltuutta koskevan sään-
nösehdotuksen, jonka mukaan vastuualuei-
den sijoittumisesta aluehallintovirastoihin ja 
virastojen toimialueen laajentamisesta sää-
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dettäisiin valtioneuvoston asetuksella. Ase-
tuksenantovaltuuden säätäminen valtioneu-
vostotasolle on tässä tapauksessa perusteltua, 
koska kysymys on laajakantoisesta ja periaat-
teellisesti merkittävästä asiasta, joka koskee 
yleensä usean ministeriön hallinnonalan vi-
ranomaisia ja niihin kuuluvien tehtävien jär-
jestelyä. 

Pykälän 2 momentti sisältää edellä mainit-
tua asetuksenantovaltuutta koskevan poikke-
ussäännöksen, joka liittyy poliisitoimen, työ-
suojelun ja ympäristölupa-asioiden tehtävien 
ja toimivallan järjestämiseen. Toimialueen 
laajentamisesta poliisitoimen tehtävissä sää-
detään sisäasiainministeriön asetuksella, työ-
suojelun tehtävissä sosiaali- ja terveysminis-
teriön asetuksella ja ympäristölupa-asioiden 
tehtävissä ympäristöministeriön asetuksella. 
Pykälän 1 momentissa tarkoitetut toimialu-
een laajentamisen edellytykset olisi otettava 
huomioon myös tässä momentissa tarkoite-
tuissa tapauksissa. Asetuksenantovaltuuden 
säätäminen ministeriötasolle on katsottu tar-
peelliseksi näiden toimialojen erityisaseman 
ja niiden ohjausta koskevien erityistarpeiden 
johdosta. Tämä seikka ilmenee muun muassa 
ehdotetun lain 5 §:n 3 ja 4 momentin ja 9 §:n 
säännöksistä. Esimerkiksi poliisitoimen vas-
tuualueelle kuuluvat tehtävät on suunniteltu 
hoidettavaksi kolmessa, työsuojelun vastuu-
alueelle kuuluvat tehtävät viidessä ja ympä-
ristölupa-asiat neljässä aluehallintovirastossa. 
Näiden virastojen alueellinen toimivalta tulisi 
näitä tehtäviä koskien määritellä niin laajak-
si, että niiden toimialueet yhdessä kattaisivat 
myös sellaisten aluehallintovirastojen toimi-
alueet, joissa ei olisi poliisitoimen, työsuoje-
lun tai ympäristölupa-asioiden tehtäviä hoi-
tavaa itsenäistä vastuualuetta. 
 
2 luku Aluehallintovirastojen ohjaus 

ja johtaminen 

7 §. Yleishallinnollinen ohjaus. Pykälässä 
määriteltäisiin aluehallintovirastojen yleis-
hallinnollinen ohjaus ja asema. Pykälän 1 
momentin mukaan aluehallintovirastojen 
yleishallinnollinen ohjaus kuuluisi valtiova-
rainministeriölle. Ehdotetun lain 15 §:n pe-
rusteella tämä koskisi myös Ahvenanmaan 
valtionvirastoa. Säännös tarkoittaisi, että 
aluehallintovirastot kuuluisivat valtiovarain-

ministeriön toimialalle siinä merkityksessä, 
kuin ministeriöiden välisestä toimialajaosta 
säädetään valtioneuvostosta annetussa laissa 
(175/2003) ja sen perusteella annetussa val-
tioneuvoston ohjesäännössä. Tämä koskisi 
esimerkiksi viraston hallintoa ja sen järjes-
tämistä koskevaa normiohjausta. Yleishallin-
nollinen ohjaus pitäisi sisällään myös sen, et-
tä valtiovarainministeriö vastaisi ehdotetun 
lain 8 §:n mukaisesti aluehallintovirastojen 
strategisen ohjauksen koordinoinnista sekä 
lain 10 §:n mukaisesti virastojen yhteisiä 
toimintoja ja muita virastojen yhtenäisen 
toiminnan kannalta tarpeellisia toimenpiteitä 
koskevasta toiminnallisesta ohjauksesta. 

8 §. Strateginen suunnittelu ja ohjaus. Py-
kälä sisältäisi säännökset aluehallintovirasto-
jen toiminnan strategisesta suunnittelusta ja 
ohjauksesta. Pykälässä olisi myös strategisen 
suunnittelun ja ohjauksen sisältöä ja menette-
lytapoja koskeva asetuksenantovaltuus. Eh-
dotetun lain 9 § sisältäisi poliisitointa, työ-
suojelua ja ympäristölupa-asioita koskevat 
poikkeukset strategiseen suunnitteluun ja oh-
jaukseen. 

Esityksen mukaan aluehallintovirastot oli-
sivat usean eri ministeriön hallinnonalojen 
tehtäviä hoitavia monitoimialaisia valtion 
aluehallinnon viranomaisia. Tämän johdosta 
tarvittaisiin aluehallintovirastoissa edustet-
tuina olevien eri hallinnonalojen tavoitteiden 
yhteensovittamiseksi ja aluehallinnon toimin-
taedellytysten parantamiseksi asianomaisten 
ministeriöiden yhteistyössä muodostama nä-
kemys siitä, miten valtion hallintoa koskevia 
valtakunnallisia tavoitteita sovelletaan ja ka-
navoidaan alueelliseen toimintaan. Aluehal-
lintovirastojen strateginen suunnittelu ja oh-
jaus tapahtuisi asianomaisten ministeriöiden 
yhteistyönä. Myös maakunnan liitoilla olisi 
rooli suunnittelu- ja ohjausprosessissa. Mi-
nisteriöiden suunnittelu ja ohjaus välitettäi-
siin aluehallintovirastoille yhtenäisessä muo-
dossa koordinoivana ministeriönä toimivan 
valtiovarainministeriön kautta.  

Valtion koko aluehallinnon ohjauksessa tu-
lisi kiinnittää huomiota myös siihen, että 
aluehallintovirastojen ja elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskusten strategisessa ohjauk-
sessa asetettavat tavoitteet ja päämäärät oli-
sivat yleisiltä perusteiltaan samansuuntaiset 
molempien aluehallintoviranomaisten kes-
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ken. Tämän johdosta viranomaisten suunnit-
telua ja ohjausta koordinoivien valtiovarain-
ministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön 
tehtävänä olisi huolehtia tavoitteiden ja me-
nettelytapojen yhteensovittamisesta siten, et-
tä valtionhallinnon alueille suuntaama suun-
nittelu ja ohjaus näkyisi alueille ristiriidatto-
mana ja tukisi aluehallinnon viranomaisten 
keskinäistä yhteistyötä. 

Pykälän 1 momentin mukaan aluehallinto-
virastojen toimintaa koskevien yleisten ta-
voitteiden saavuttamiseksi sekä alueiden nä-
kemysten huomioonottamiseksi laadittaisiin 
aluehallintovirastoille niiden toiminnan yleis-
tä suunnittelua, ohjausta ja järjestämistä var-
ten yhteinen strategia-asiakirja ja jokaiselle 
virastolle erilliset strategiset tulostavoiteasia-
kirjat. Strategia-asiakirja ja strategiset tulos-
tavoiteasiakirjat laadittaisiin hallituksen toi-
mikaudeksi ja niiden sisältö tarkistettaisiin 
tarvittaessa vuosittain. 

Strategisella suunnittelulla ja ohjauksella 
tarkoitettaisiin ehdotetussa säännöksessä 
aluehallintovirastoissa edustettuina olevien 
eri hallinnonalojen valtakunnallisten tavoit-
teiden ja niitä koskevien resurssien yhteen-
sovittamista sekä aluehallintovirastojen yleis-
ten toimintaedellytysten ylläpitämistä ja ke-
hittämistä koskevaa toimintaa. Tässä toimin-
nassa aluehallintovirastoille määriteltäisiin 
hallituksen toimikautta tai muuta vastaavaa 
ajanjaksoa koskevat toiminnan yleiset strate-
giset tavoitteet sekä resursseja koskevat ke-
hykset sektoreittain. Säännöksessä tarkoitettu 
strateginen suunnittelu ja ohjaus olisi osa val-
tion talousarviosta annetun lain (423/1988) 
12 §:ssä ja valtion talousarviosta annetun 
asetuksen (1243/1992) 2 luvussa tarkoitettua 
pitkäjänteistä toiminta- ja taloussuunnittelua. 

Strategia-asiakirjalla tarkoitettaisiin ehdo-
tetussa säännöksessä suunnitteluasiakirjaa, 
joka sisältäisi hallitusohjelmasta, hallituksen 
strategia-asiakirjasta, valtioneuvoston kehys-
päätöksestä, maakuntaohjelmista, hallituksen 
politiikkaohjelmista, muista vastaavista 
poikkihallinnollisista ohjelmista sekä lain-
säädännöstä ja kansainvälisistä sopimuksista 
johdettavia tavoitteita ja suunnitelman re-
surssien kohdentamisesta näiden tavoitteiden 
toteuttamiseen. Strategia-asiakirja olisi kai-
kille aluehallintovirastoille yhteinen.  

Strategisilla tulostavoiteasiakirjoilla tarkoi-
tettaisiin asiakirjoja, jotka perustuvat strate-
gia-asiakirjassa asetettuihin yleisiin tavoittei-
siin ja päämääriin sekä alueen maakuntaoh-
jelmiin ja niiden toteuttamissuunnitelmiin ja 
joissa määriteltäisiin kullekin aluehallintovi-
rastolle toiminnan painopisteet, keskeiset 
toimintalinjat, yhteistyökysymykset ja mää-
rärahakehykset alueittain ja sektoreittain. 
Strategiset tulostavoiteasiakirjat laadittaisiin 
jokaiselle virastolle erikseen. Tulostavoite-
asiakirjasta on säädetty valtion talousarviosta 
annetun asetuksen 11 §:ssä. Käytännössä ky-
symys on niin sanotusta strategisesta tulos-
sopimuksesta, joka solmitaan ohjaavan mi-
nisteriön ja aluehallintoviraston kesken. 

Pykälän 2 momentin mukaan valtiovarain-
ministeriö laatisi yhdessä ehdotetun lain 9 
§:ssä mainittujen ministeriöiden tai kes-
kushallinnon virastojen kanssa sekä yhteis-
työssä aluehallintovirastojen ja tarvittavilta 
osin maakunnan liittojen kanssa strategia-
asiakirjan ja strategiset tulostavoiteasiakirjat 
aluehallintovirastoille. Jos strategia-
asiakirjan sisällöstä ei saavutettaisi yksimie-
lisyyttä ministeriöiden kesken, ratkaisisi asi-
an ehdotetun säännöksen mukaan valtioneu-
vosto. Asia tulisi viedä valtioneuvoston 
yleisistunnon ratkaistavaksi. 

Strategia-asiakirjan sisältö käsiteltäisiin 
asianomaisten ministeriöiden yhteisessä neu-
vottelussa tavoitteena yksimielisyys. Neuvot-
telun järjestämisvastuu olisi valtiovarainmi-
nisteriöllä. Neuvottelusta laadittaisiin pöytä-
kirja, jossa todettaisiin yksimielisyys ja mah-
dolliset avoimeksi jääneet asiat. Kukin neu-
votteluun osallistuva ministeriö hyväksyisi 
aluehallinnon strategia-asiakirjan ministerin 
päätöksellä. Mikäli ministeriöt eivät saavut-
taisi neuvotteluissa yksimielisyyttä, asia vie-
täisiin valtioneuvoston päätettäväksi valtio-
varainministeriön esittelystä. Valtiovarain-
ministeriön tehtävänä olisi välittää strategia-
asiakirjan sisältö aluehallintovirastoille. 

Strategisista tulostavoiteasiakirjoista neu-
voteltaisiin valtiovarainministeriön, muiden 
asianomaisten ministeriöiden tai keskushal-
linnon virastojen sekä aluehallintovirastojen 
ja tarvittavin osin maakunnan liittojen edus-
tajien kesken. Valtiovarainministeriö ja asi-
anomaisen aluehallintoviraston johtaja alle-
kirjoittaisivat strategisen tulostavoiteasiakir-
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jan, joka käytännössä toimisi viraston strate-
gisena tulossopimuksena. 

Pykälän 3 momentin mukaan aluehallinto-
virastojen toiminnan strategisen suunnittelun 
ja ohjauksen sisällöstä ja menettelytavoista 
voitaisiin antaa tarkempia säännöksiä valtio-
neuvoston asetuksella. Asetuksenantovaltuu-
den säätäminen valtioneuvostotasolle on täs-
sä tapauksessa perusteltua, koska kysymys 
on laajakantoisesta ja periaatteellisesti mer-
kittävästä asiasta, joka koskee usean ministe-
riön hallinnonalaa. 

9 §. Strategisen suunnittelun ja ohjauksen 
järjestäminen eräissä tapauksissa. Pykälä si-
sältäisi aluehallintovirastojen poliisitoimen, 
työsuojelun ja ympäristölupa-asioiden tehtä-
viä koskevat poikkeusmenettelyt ehdotetun 
lain edellisessä pykälässä tarkoitettuun stra-
tegiseen suunnitteluun ja ohjaukseen. Näitä 
toimialoja koskisi aluehallintoviraston muus-
ta suunnittelu- ja ohjausjärjestelmästä poik-
keava ratkaisu, joka merkitsisi edellä mainit-
tujen toimialojen itsenäisyyttä suhteessa 
aluehallintovirastoon ja aluehallintoviraston 
suunnittelun ja ohjauksen koordinoinnista 
vastaavaan ministeriöön. Ehdotettu sääntely 
on katsottu tarpeelliseksi näitä toimialoja 
koskevan erityisaseman tai erityistarpeiden 
johdosta. Pykälä sisältäisi myös näiden toi-
mialojen strategisen suunnittelun ja ohjauk-
sen sisältöä ja menettelytapoja koskevat ase-
tuksenantovaltuudet. 

Pykälän 1 momentin mukaan aluehallinto-
virastojen strategia-asiakirjassa olisi omat 
osuudet poliisitoimen, työsuojelun ja ympä-
ristölupa-asioita koskevien tehtävien suunnit-
telua ja ohjausta varten. Poliisitoimen osuus 
strategia-asiakirjasta sisältäisi strategisia lin-
jauksia poliisitoimen tehtäviä hoitavalle vas-
tuualueelle kuuluvasta viranomaisyhteistyös-
tä sekä poliisin varautumisen ja valmius-
suunnittelun yhteensovittamisesta. Aluehal-
lintovirastojen poliisitoimen ja työsuojelun 
tehtävien ohjausta varten ei ehdotetun sään-
nöksen mukaan laadittaisi strategisia tulosta-
voiteasiakirjoja. 

Poliisin hallintorakenneuudistuksessa on 
tarkoitus muun muassa keventää aluetason 
rakenteita ja yhtenäistää ohjaussuhteita. Eh-
dotetussa aluehallintovirastomallissa toteute-
taan poliisihallituksen aluetason tehtävien si-
joittuminen aluehallintovirastoon siten, että 

poliisi on organisatorisesti osa aluehallintovi-
rastoa, mutta samalla turvataan poliisin toi-
minnallisen johtamisen tarpeet. Koska polii-
sin toimintamäärärahat tulisivat pääosin 
omalta toimintamenomomentilta, olisi polii-
sitoimen osuuden merkitys strategia-
asiakirjassa ensisijassa se, että sen toiminnal-
liset painopisteet ja voimavarat olisivat lä-
hinnä informaatiota viraston muille yksiköil-
le. Lisäksi asiakirjan tästä osasta voitaisiin 
todeta se, kuinka paljon poliisitoimi käyttää 
viraston yhteisiä palveluja koskevia voima-
varoja. Strategia-asiakirjaan sisältyisi poliisin 
osalta vain sen vastuulle kuuluvan alueellisen 
viranomaisyhteistyön sekä varautumisen ja 
valmiussuunnittelun painopisteet ja tavoit-
teet. 

Myös työsuojelun toimintamäärärahat tuli-
sivat pääosin omalta toimintamenomomentil-
ta. Tämän johdosta työsuojelun osuus strate-
gia-asiakirjassa rajoittuisi siihen, että ensin-
näkin sen toiminnalliset painopisteet ja voi-
mavarojen käyttö olisivat lähinnä informaa-
tiota viraston muille yksiköille ja toiseksi 
asiakirjan tästä osasta voitaisiin todeta se, 
kuinka paljon työsuojelu käyttää viraston yh-
teisiä palveluja koskevia voimavaroja. Sosi-
aali- ja terveysministeriö huolehtisi siitä, että 
työsuojelua koskeva osio strategia-
asiakirjassa valmisteltaisiin yhteistyössä 
työmarkkinaosapuolien kanssa ja että asia 
käsiteltäisiin työsuojeluneuvottelukunnassa 
tai vastaavassa yhteistyöelimessä. Tarkoitus 
on, että työsuojelua koskevien periaatekysy-
mysten käsittelyä, työsuojelun yhtenäistämis-
tä ja edistämistä sekä alan yhteistoiminnan 
edistämistä varten aluehallintoviraston työ-
suojelun vastuualueen yhteydessä tulisi tä-
män johdosta olla kuten nykyisinkin työsuo-
jelulautakunta, jonka kokoonpanon määräisi 
asianomainen työsuojelun tehtäviä hoitava 
vastuualue. 

Ympäristölupa-asioita koskevat tehtävät si-
sällytettäisiin aluehallintovirastojen strategia-
asiakirjaan myös omana osionaan. Sen val-
mistelussa ympäristöministeriö olisi yhteis-
työssä maa- ja metsätalousministeriön kans-
sa. Strategia-asiakirjassa olisivat ympäristö-
lupa-asioiden hoitamista koskevat toiminnal-
liset painopisteet ja ympäristöministeriön 
strategiasta johdettuja painopisteitä. Paino-
pisteitä koskevia asioita olisivat esimerkiksi 
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luonnehdinnat suunnittelukauden keskeisistä 
asiaryhmistä ja vireille tulevien asioiden 
määrän kehityksestä sekä mahdollisista toi-
mintaympäristömuutoksista. 

Ympäristölupa-asioiden strategista suunnit-
telua ja ohjausta rajoittaisi kuitenkin se, että 
käsiteltävät asiat ovat luonteeltaan lainkäyt-
töasioiden kaltaisia. Tämän johdosta esimer-
kiksi hallitusohjelmasta tulevat tavoitteet vä-
littyisivät ympäristölupa-asioita käsittelevän 
vastuualueen toimintaan säädösohjauksen 
kautta. Lisäksi on otettava huomioon, että 
ympäristöpolitiikka ja -lainsäädäntö ovat 
vahvasti EU-sidonnaisia ja jatkuvien muutos-
ten alaisia asioita. 

Pykälän 2 momentin mukaan aluehallinto-
virastojen työsuojelun tehtäviä koskevan 
strategisen suunnittelun ja ohjauksen sisällös-
tä ja menettelytavoista voitaisiin antaa tar-
kempia säännöksiä sosiaali- ja terveysminis-
teriön sekä ympäristölupa-asioita koskevan 
strategisen suunnittelun ja ohjauksen sisällös-
tä ja menettelytavoista ympäristöministeriön 
asetuksella. Pykälän viimeisen lauseen mu-
kaan aluehallintovirastojen poliisitoimen teh-
täviä koskevan suunnittelun ja ohjauksen si-
sällöstä ja menettelytavoista säädettäisiin 
muutoin poliisin hallinnosta annetussa laissa. 

10 §. Toiminnallinen ohjaus. Pykälä sisäl-
täisi säännökset aluehallintovirastojen toi-
minnallisesta ohjauksesta. Kysymys on viras-
tojen sektorikohtaista operatiivista toimintaa 
koskevasta ohjauksesta, josta vastaisivat toi-
mialoittain asianomaiset ministeriöt tai näi-
den sijasta keskushallinnon virastot. 

Pykälän 1 momentin mukaan aluehallinto-
virastojen toimintaa ohjaisivat omilla toimi-
aloillaan oikeusministeriö, sisäasiainministe-
riö, valtiovarainministeriö, sosiaali- ja terve-
ysministeriö, opetusministeriö, maa- ja met-
sätalousministeriö, työ- ja elinkeinoministe-
riö, ympäristöministeriö sekä poliisihallitus 
tai se keskushallinnon virasto, jonka tehtä-
väksi ohjaus olisi erikseen säädetty tai mää-
rätty. Tätä toimintaa kutsuttaisiin ehdotetussa 
laissa toiminnalliseksi ohjaukseksi. Aluehal-
lintovirastojen toiminnallista ohjausta olisi 
säännöksen mukaan myös toiminta, jossa 
valtiovarainministeriö huolehtii viraston yh-
teisiä toimintoja ja muita viraston yhtenäisen 
toiminnan kannalta tarpeellisia toimenpiteitä 
koskevasta toiminnallisesta ohjauksesta. 

Toiminnallisella ohjauksella tarkoitettaisiin 
ehdotetussa säännöksessä virastolle kuuluvi-
en eri hallinnonalojen tehtävien ja toiminto-
jen hoitamista sekä palvelujen järjestämistä 
ja tuottamista koskevaa sektorikohtaista oh-
jausta. Toimivaltainen ministeriö tai kes-
kushallinnon virasto määräytyisi erityislain-
säädännön ja ministeriöiden osalta myös val-
tioneuvoston ohjesäännön toimialajaon mu-
kaisesti. Ohjaustehtävään sisältyisi myös 
toimintojen valvonta. Toiminnallinen ohjaus 
koskisi strategista ohjausta lyhyempää aika-
väliä, yleensä vuositasolla tapahtuvaa tavoit-
teiden asettamista. Toiminnallisesta ohjauk-
sesta vastaisivat toimialakohtaisesti asian-
omaiset ministeriöt tai keskushallinnon viras-
tot, jos tehtävä olisi erikseen säädetty kes-
kushallinnon viraston toimivaltaan kuuluvak-
si. Säännöksessä tarkoitettu toiminnallinen 
ohjaus olisi osa valtion talousarviosta anne-
tun lain 12 §:ssä ja valtion talousarviosta an-
netun asetuksen 2 luvussa tarkoitettua vuosi-
tason toiminta- ja taloussuunnittelua. 

Toiminnallisella ohjauksella tarkoitettaisiin 
lisäksi sellaisia toimenpiteitä, joiden tarkoi-
tuksena olisi varmistaa yhdenmukainen pal-
velu- ja laatutaso virastoille kuuluvien sekto-
rikohtaisten tehtävien ja -toimintojen hoita-
misessa sekä palvelujen tuottamisessa. Täl-
laisia ohjaustoimenpiteitä olisivat muun mu-
assa virastojen sektorikohtaisten toimintojen 
ja palvelujen laatutason määrittäminen, tar-
vittavien standardien ja ohjeiden antaminen 
sekä menettelytapoja ja niiden kehittämistä 
koskeva ohjaus. 

Aluehallintoviraston yhteisiä toimintoja ja 
muita viraston yhtenäisen toiminnan kannalta 
tarpeellisia toimenpiteitä koskevalla toimin-
nallisella ohjauksella tarkoitettaisiin esimer-
kiksi talous-, henkilöstö- ja toimitilahallin-
non, tietohallinnon, tietopalvelun, viestinnän 
tai hankintatoimen taikka muita vastaavia yh-
teisiä tukitehtäviä. Ehdotetun säännöksen 
mukaan valtiovarainministeriö huolehtisi täs-
sä tarkoitetusta toiminnallisesta ohjauksesta. 

Pykälän 2 momentin mukaan aluehallinto-
virastojen toiminnallisten tavoitteiden saa-
vuttamiseksi laadittaisiin 1 momentissa tar-
koitetun ministeriön tai keskushallinnon vi-
raston johdolla tarvittaessa viraston toimin-
nan ja tehtävien ohjausta ja järjestämistä var-
ten toiminnallinen tulostavoiteasiakirja. Toi-
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minnallisen tulostavoiteasiakirjan keskeiseen 
sisältöön kuuluisivat vuosittaisia tai muita 
lyhyen aikavälin toimintaa ja tehtäviä koske-
vat tulostavoitteet sekä näitä pääasiassa kos-
kevat taloudelliset resurssit. Toiminnallinen 
tulostavoiteasiakirja olisi laadittava vain tar-
vittaessa. Asiakirjoja voisi olla useampia, 
esimerkiksi hallinnonala- tai toimialakohtai-
sesti. Asianomaisten ministeriöiden ja kes-
kushallinnon virastojen tulisi toimia tulosta-
voiteasiakirjoja laatiessaan tiiviissä yhteis-
työssä keskenään. Tulostavoiteasiakirjoja 
laatiessaan ministeriöiden ja keskushallinnon 
virastojen tulisi neuvotella myös aluehallin-
tovirastojen kanssa ennen tulostavoitteiden 
asettamista. Tulostavoiteasiakirjasta on sää-
detty valtion talousarviosta annetun asetuk-
sen 11 §:ssä. Käytännössä kysymys on niin 
sanotusta toiminnallisesta tulossopimuksesta. 

Aluehallintoviraston työsuojelun ja poliisi-
toimen toiminnalliseen ohjauksen toteuttami-
seen käytännössä liittyisi eräitä erityispiirtei-
tä. Työsuojelun varsinaiset toimintamenot 
ohjautuisivat aluetasolle sosiaali- ja terveys-
ministeriön kautta ja poliisitoimen vastaavat 
toimintamenot poliisihallituksen kautta. Työ-
suojelu ja poliisitoimi saisivat aluehallintovi-
rastolta toimitilat ja muut normaalit virasto-
palvelut, joita koskevat menoerät olisivat val-
tion talousarviossa valtiovarainministeriön 
pääluokassa. Sosiaali- ja terveysministeriö 
kävisi työsuojelun valvontaa koskevat vuosit-
taiset tulosneuvottelut kunkin aluehallintovi-
raston työsuojelun tehtäviä hoitavan vastuu-
alueen kanssa. Neuvottelumenettely vastaisi 
nykyistä menettelyä. Keskeinen tulostavoite-
asiakirjan sisältö olisivat resurssit sekä stra-
tegiset ja toiminnalliset tulostavoitteet. Alue-
hallintoviraston poliisin vastuualue on toi-
minnallisesti osa poliisihallitusta ja hoitaa 
sen lisäksi mitä ehdotetun lain 4 §:n 2 mo-
mentin 5 kohdassa säädetään, poliisihallituk-
sen määräämiä tehtäviä. 

Tarpeen mukaan muitakin toimialoja voi-
taisiin ohjata varsin yksityiskohtaisesti toi-
minnallisen tulostavoiteasiakirjan avulla. 
Esimerkiksi ympäristölupa-asioissa ympäris-
töministeriön ohjaus olisi hyvin tiivistä. 
Kaikkien toimialojen osalta tärkeimmät toi-
mintamäärärahat eriteltäisiin valtion talous-
arvion selvitysosassa olevalla käyttösuunni-

telmalla, mikä vahvistaisi viraston taloudelli-
sen ohjauksen läpinäkyvyyttä. 

Aluehallintovirastojen toiminnallisen ohja-
uksen menettelytavoista voitaisiin pykälän 3 
momentin mukaan säätää valtioneuvoston 
asetuksella. Asetuksenantovaltuuden säätä-
minen valtioneuvostotasolle on tässä tapauk-
sessa perusteltua, koska kysymys on laaja-
kantoisesta ja periaatteellisesti merkittävästä 
asiasta, jolla on merkitystä koko aluehallin-
toviraston toiminnalle. 

11 §. Johtaminen. Pykälä sisältäisi sään-
nökset aluehallintoviraston ja sen vastuualu-
eiden johtamisesta ja siihen välittömästi liit-
tyvistä tehtävistä ja vastuista. Ehdotettu py-
kälä sisältäisi myös säännökset viraston joh-
toryhmästä. 

Aluehallintoviraston sisäinen organisaatio 
muodostuisi ehdotetun lain mukaan useista 
eri ministeriöiden toiminnallisessa ohjauk-
sessa olevista vastuualueista, joista eräiden 
vastuualueiden asema olisi lisäksi varsin it-
senäinen myös suhteessa aluehallintoviras-
toon ja sen muihin vastuualueisiin. Tämän 
johdosta tulisi viraston käytännön toimin-
noissa pyrkiä korostamaan sisäisen yhteis-
työn merkitystä kaikilla tasoilla. Esimerkiksi 
viraston laaja asiantuntemus eri hallin-
nonaloilta tulisi pyrkiä ottamaan käyttöön 
mahdollisimman joustavasti ja tehokkaasti. 
Viraston sisäiset toimintoprosessit tulisi 
myös suunnitella ja toteuttaa mahdollisim-
man joustaviksi ja tehokkaiksi. Tältä osin 
keskeisiä toimijoita ovat erityisesti viraston 
johto ja johtoryhmä. 

Pykälän 1 momentin mukaan aluehallinto-
virastoa johtaisi viraston johtaja. Viraston 
johtaja vastaisi ehdotetun säännöksen mu-
kaan viraston toiminnan tuloksellisuudesta ja 
viraston yhteisten tulostavoitteiden saavut-
tamisesta. Ehdotetun lain 14 §:n 1 momentin 
mukaan valtioneuvosto nimittäisi viraston 
johtajan määräajaksi. Aluehallintoviraston 
johtaja vastaisi viraston toiminnan tulokselli-
suudesta ja yhteisten tulostavoitteiden saa-
vuttamisesta ensisijassa valtiovarainministe-
riölle, joka huolehtisi ehdotetun lain 8 §:n 2 
momentin mukaan viraston strategisen ohja-
uksen koordinoinnista. 

Pykälän 2 momentin mukaan aluehallinto-
viraston vastuualuetta johtaisi vastuualueen 
päällikkö. Vastuualueen päällikkö vastaisi 
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ehdotetun säännöksen mukaan vastuualueen 
toiminnan tuloksellisuudesta ja tulostavoit-
teiden saavuttamisesta. Poliisitoimen tehtäviä 
hoitavan vastuualueen päällikön tehtävistä ja 
vastuista päättäisi poliisihallitus. Aluehallin-
toviraston vastuualueen päälliköt vastaisivat 
vastuualueensa toiminnan tuloksellisuudesta 
ja tulostavoitteiden saavuttamisesta ehdote-
tun lain 10 §:n 1 momentissa tarkoitetulle 
ministeriölle tai keskushallinnon virastolle 
sekä aluehallintoviraston johtajalle. Aluehal-
lintoviraston vastuualueiden päälliköiden 
nimittämisestä säädettäisiin ehdotetun lain 14 
§:ssä. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin viras-
ton johtoryhmästä. Aluehallintovirastolla oli-
si johtoryhmä, joka huolehtisi viraston toi-
mintojen yhteensovittamisesta. Johtoryhmän 
puheenjohtajana toimisi viraston johtaja. Joh-
toryhmän muusta kokoonpanosta määrättäi-
siin viraston työjärjestyksessä. Poliisitoimen 
edustaja osallistuisi johtoryhmän työhön sil-
loin, kun johtoryhmässä käsiteltäisiin poliisi-
toimen asioita, tai sisäisen turvallisuuden vi-
ranomaisyhteistyötä. Poliisihallitus päättäisi 
poliisitoimen edustajasta aluehallintoviraston 
johtoryhmässä.  

Viraston johtoryhmä sovittaisi yhteen eri 
vastuualueiden johtamista viraston kokonais-
johtamiseen. Johtoryhmätyöskentelyllä olisi 
mahdollista myös tukea viraston eri toimialo-
jen yhteistyötä ja edistää tiedonkulkua. Näi-
den seikkojen johdosta olisi tarkoituksenmu-
kaista, että johtoryhmän kokoonpano määri-
teltäisiin viraston työjärjestyksessä riittävän 
edustavaksi. Johtoryhmän jäseniä olisivat vi-
raston johtajan lisäksi vastuualueiden päälli-
köt. Johtoryhmässä tulisi olla myös viraston 
henkilöstön ja viestinnän edustus. Johtoryh-
män jäsenenä voisi lisäksi olla koottuja tuki-
tehtäviä hoitavan yksikön päällikkö siinä tai 
niissä aluehallintovirastoissa, johon tai joihin 
näitä toimintoja sijoitetaan. Poliisin vastuu-
alueen päällikkö osallistuisi myös niiden 
aluehallintovirastojen johtoryhmätyöskente-
lyyn, joissa ei ole omaa poliisin vastuualuet-
ta. Osallistuminen koskisi kuitenkin vain nii-
tä tehtäviä, jotka koskettavat poliisitointa jo-
ko suoraan tai kiinteästi yhteistyöroolin kaut-
ta. Niissä aluehallintovirastoissa, joissa ei ole 
työsuojelun ja ympäristölupien vastuualuetta, 
johtoryhmään kuuluisivat näiden vastuualu-

eiden edustajat siitä aluehallintovirastosta, 
joka hoitaa tehtäviä näiden virastojen toimi-
alueella. 

12 §. Asioiden ratkaisuvalta. Pykälässä 
säädettäisiin asioiden ratkaisuvallasta alue-
hallintovirastossa. Lähtökohtaisesti aluehal-
lintovirasto on niin sanottu päällikkövirasto. 
Ehdotettu säännös sisältäisi kuitenkin viras-
ton tiettyjä toimialoja koskevia poikkeuksia 
tähän pääsääntöön. 

Pykälän 1 momentti sisältäisi säännökset 
siitä kenelle viraston toimivaltaan kuuluvien 
asioiden ratkaisutoimivalta kuuluu ja kuinka 
sitä voidaan järjestellä. Aluehallintoviraston 
johtaja ratkaisisi ehdotetun säännöksen mu-
kaan viraston toimivaltaan kuuluvat asiat, 
jollei niitä olisi säädetty tai työjärjestyksessä 
määrätty viraston muun virkamiehen ratkais-
taviksi. Poliisitoimen, työsuojelun, ympäris-
tölupa-asioiden ja pelastustoimen tehtäviä 
hoitavan vastuualueen toimivaltaan kuuluvat 
asiat ratkaisisi kuitenkin asianomaisen vas-
tuualueen päällikkö, jollei niitä olisi säädetty 
tai vastuualueen työjärjestyksessä määrätty 
vastuualueen muun virkamiehen ratkaista-
viksi taikka jollei päätöksenteosta ole toisin 
säädetty. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin niin 
sanotusta pidätysoikeudesta. Viranomaisten 
ratkaisuvallan käyttämistä koskevien yleisten 
periaatteiden mukaan viraston johtaja voi ot-
taa ratkaistavakseen asian, jonka viraston 
työjärjestyksen mukaan saisi ratkaista myös 
viraston muu virkamies. Tämä koskisi ehdo-
tettuun pykälään sisältyvän pääsäännön mu-
kaan myös aluehallintoviraston johtajaa. Vi-
raston johtaja ei kuitenkaan voisi ottaa rat-
kaistavakseen asiaa, joka kuuluu viraston po-
liisitoimen, työsuojelun tai ympäristölupa-
asioiden tehtäviä hoitavan vastuualueen toi-
mivaltaan tai joka kuuluu pelastustoimen teh-
täviä hoitavan vastuualueen toimivaltaan ja 
koskee pelastuslaissa tarkoitettuja asioita.  

Poikkeuksen tekeminen pykälän 1 ja 2 
momenteissa tarkoitetuissa tapauksissa pe-
rustuu säännöksissä mainittujen toimialojen 
erityisasemaan aluehallintoviraston sisällä tai 
toiminnan luonteesta johtuviin erityistarpei-
siin. Lisäksi poliisitoimen vastuualueen eri-
tyisasemaa koskevia seikkoja on selvitetty 
tarkemmin edellä 9 §:n perusteluissa sekä 
työsuojelun ja ympäristölupa-asioiden eri-
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tyisasemaa koskevia seikkoja edellä 5 §:n pe-
rusteluissa. 

Viraston vastuualueiden välisestä tehtävä-
jaosta säädettäisiin ehdotetun lain 5 §:n no-
jalla annettavalla valtioneuvoston asetuksel-
la. 

13 §. Aluehallintovirastojen työjärjestys. 
Pykälässä säädettäisiin viraston ja sen vas-
tuualueiden työjärjestyksestä. 

Pykälän 1 momentin mukaan aluehallinto-
viraston hallinnon ja toimintojen järjestämi-
sestä sekä asioiden valmistelusta ja ratkaise-
misesta määrättäisiin viraston työjärjestyk-
sessä, josta päättäisi viraston johtaja. Viras-
ton työjärjestyksessä ei voi kuitenkaan mää-
rätä poliisitoimen, ympäristölupa-asioiden ja 
työsuojelun tehtäviä hoitavien vastuualuei-
den hallinnon ja toimintojen järjestämisestä 
sekä asioiden valmistelusta ja ratkaisemises-
ta. Poikkeuksen tekeminen työjärjestyksen 
antamisessa näiltä osin perustuu näiden toi-
mialojen erityisasemaan aluehallintoviraston 
sisällä tai toiminnan luonteesta johtuviin eri-
tyistarpeisiin. Poliisitoimen tehtäviä hoitavan 
vastuualueen erityisasema perustuu edellä 9 
§:n perusteluissa mainittuihin syihin sekä 
työsuojelun ja ympäristölupa-asioiden eri-
tyisasema edellä 5 §:n perusteluissa mainit-
tuihin syihin. 

Pykälän 2 momentin mukaan aluehallinto-
viraston vastuualueella voisi tarvittaessa olla 
oma työjärjestys, jolla voitaisiin määrätä tar-
kemmin vastuualueen toimintojen järjestämi-
sestä sekä henkilökunnan tehtävistä ja työs-
kentelypaikkakunnista. Vastuualuekohtaises-
ta työjärjestyksestä päättäisi vastuualueen 
päällikkö. Poliisitoimen tehtäviä hoitavan 
vastuualueen työjärjestyksestä päättäisi kui-
tenkin Poliisihallitus. Poliisitoimen tehtäviä 
hoitavalla vastuualueella poikkeuksen teke-
minen perustuu edellä 9 §:n perusteluissa 
mainittuihin syihin. 

14 §. Virkojen täyttäminen. Pykälässä sää-
dettäisiin aluehallintoviraston virkojen täyt-
tämisestä. Pykälän 1 momentissa säädettäi-
siin viraston johtajan ja vastuualueiden pääl-
likön ja 2 momentissa muiden viraston virko-
jen täyttämisestä. Ehdotetun säännöksen 3 
momentti sisältäisi virkojen kelpoisuusvaa-
timuksia koskevan asetuksenantovaltuuden.  

Pykälän 1 momentin mukaan aluehallinto-
viraston johtajan nimittäisi määräajaksi val-

tioneuvosto valtiovarainministeriön esityk-
sestä. Viraston vastuualueiden päälliköiden 
nimittämisvalta johdettaisiin viraston vastuu-
aluejaosta. Poliisin ja työsuojelun tehtäviä 
hoitavia vastuualueita lukuun ottamatta vas-
tuualueiden päälliköt nimitettäisiin määrä-
ajaksi ja nimittämisestä päättäisi kunkin vas-
tuualueen toiminnallisesta ohjauksesta pää-
vastuussa oleva ministeriö tai se keskushal-
linnon virasto, jonka tehtäväksi ohjaus on 
erikseen säädetty. Siten peruspalvelu-, oike-
usturva- ja lupa-asioita koskevia tehtäviä hoi-
tavan vastuualueen päällikön ja työsuojelun 
tehtäviä hoitavan vastuualueen päällikön ni-
mittäisi sosiaali- ja terveysministeriö. Sosiaa-
li- ja terveysministeriö pyytäisi ennen nimi-
tystä lausunnot niiltä muilta ministeriöiltä, 
joiden toimialan tehtäviä kyseisellä vastuu-
alueella hoidetaan. Työsuojelun tehtäviä hoi-
tavan vastuualueen päällikön sosiaali- ja ter-
veysministeriö nimittäisi virkaansa toistai-
seksi ministeriön työsuojeluosaston esityk-
sestä. Pelastustoimen ja varautumisen tehtä-
viä hoitavan vastuualueen päällikön nimittäi-
si sisäasiainministeriö. Poliisitoimen tehtäviä 
hoitavan vastuualueen päällikön nimittäisi 
poliisihallitus virkaan toistaiseksi. Tämän vi-
ran kelpoisuusehdoista säädettäisiin poliisi-
hallinnosta annetussa laissa ja asetuksessa. 
Ympäristölupa-asioita koskevia tehtäviä hoi-
tavan vastuualueen päällikön nimittäisi ym-
päristöministeriö. 

Momentin viimeisen lauseen mukaan ni-
mittävän ministeriön tai keskushallinnon vi-
raston tulisi kuulla muita vastuualueen toi-
minnalliseen ohjaukseen osallistuvia ministe-
riöitä tai keskushallinnon virastoja sekä alue-
hallintovirastoa ennen päätöksentekoa. 

Aluehallintoviraston johtaja ja vastuualu-
een päällikkö, poliisitoimen ja työsuojelun 
vastuualueen päällikköä lukuun ottamatta, 
nimitettäisiin virkaan määräajaksi. Määräajan 
pituus voisi olla esimerkiksi viisi vuotta. 
Määräajaksi virkaan nimittämisestä sääde-
tään valtion virkamieslain 9 §:ssä. Työsuoje-
lun valvontaa hoitavalle henkilöstölle taatun 
riippumattoman aseman turvaamiseksi työ-
suojelun vastuualueen päällikköä ei kuiten-
kaan nimitettäisi virkaansa määräajaksi vaan 
toistaiseksi. 

Pykälän 2 momentin mukaan aluehallinto-
viraston työsuojelun ja ympäristölupa-
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asioiden sekä pelastustoimen ja varautumisen 
tehtäviä hoitavan vastuualueen päälliköt ni-
mittäisivät vastuualueensa henkilöstön. Polii-
sihallitus nimittäisi poliisitoimen tehtäviä 
hoitavan vastuualueen henkilöstön. Viraston 
muun henkilöstön nimittäisi viraston johtaja, 
jollei viraston työjärjestyksessä toisin mää-
rättäisi. 

Pykälän 3 momentti sisältää asetuksenan-
tovaltuuden, jonka mukaan aluehallintoviras-
ton virkojen kelpoisuusehdoista säädettäisiin 
valtioneuvoston asetuksella. 
 
3 luku Erinäiset säännökset 

15 §. Asioiden ratkaiseminen eräissä tapa-
uksissa. Pykälä sisältäisi säännökset aluehal-
lintoviraston toimialan laajuudesta ja sen si-
säisestä tehtävien järjestelystä mahdollisesti 
johtuvien esteellisyys- ja kollisiotilanteiden 
ratkaisemiseksi. Tällainen tilanne saattaisi 
syntyä esimerkiksi silloin, kun viraston työ-
suojelun vastuualueen tulisi käsitellä omaa 
virastoaan koskevaa työsuojeluasiaa. 

Jos aluehallintovirasto olisi esteellinen kä-
sittelemään sen toimialaan kuuluvan asian, 
olisi viraston ehdotetun säännöksen mukaan 
pyydettävä toiminnallisesta ohjauksesta vas-
taavaa ministeriötä määräämään toinen alue-
hallintovirasto käsittelemään tämän asian. 
Ministeriön päätökseen ei saisi hakea muu-
tosta valittamalla. 

16 §. Valtion aluehallinto Ahvenanmaan 
maakunnassa. Pykälässä säädettäisiin valtion 
aluehallinnon järjestämisestä Ahvenanmaan 
maakunnassa. Ahvenanmaan itsehallintolais-
sa (1144/91) lainsäädäntövalta on jaettu val-
takunnan ja maakunnan kesken. Itsehallinto-
lain 18 §:ssä luetellaan maakunnan lainsää-
däntövaltaan kuuluvat asiat ja 27 §:ssä valta-
kunnan lainsäädäntövaltaan kuuluvat asiat. 
Hallintovalta Ahvenanmaalla jakautuu valta-
kunnan ja maakunnan kesken pääsääntöisesti 
sen mukaan, kummalla on lainsäädäntövalta 
tietyllä oikeudenalalla (itsehallintolain 23 ja 
30 §). Itsehallintolain 27 §:n 3 kohdan mu-
kaan valtakunnalla on lainsäädäntövalta asi-
oissa, jotka koskevat valtion viranomaisten 
järjestysmuotoa ja toimintaa. Säännös kattaa 
muun ohessa valtion viranomaisten hallinnol-
lisen organisaation ja toiminnan sääntelyn. 

Pykälän 1 momentin mukaan Ahvenan-
maan maakunnassa olisi ehdotetussa laissa 
tarkoitettuna valtionhallinnon viranomaisena 
Ahvenanmaan valtionvirasto. Manner-
Suomessa toimivista aluehallintovirastoista 
poiketen Ahvenanmaan valtionviraston joh-
tajan nimikkeenä säilyisi maaherra. Ahve-
nanmaan valtionvirasto hoitaisi sellaisia eh-
dotetun lain 4 §:ssä tarkoitettuja tehtäviä, 
jotka Ahvenanmaan itsehallintolain mukaan 
kuuluvat valtakunnan toimivaltaan. Ahve-
nanmaan valtionvirastossa ei kuitenkaan olisi 
tarkoitus hoitaa kaikkia sellaisia tehtäviä, joi-
ta hoidettaisiin Manner-Suomen aluehallin-
tovirastoissa, vaan joidenkin tehtävien hoi-
tamisesta Ahvenanmaan maakunnassa vas-
taisi Manner-Suomessa sijaitseva aluehallin-
tovirasto. Tällaisia tehtäviä olisivat esimer-
kiksi työsuojelun valvontaa ja kehittämistä 
koskevat tehtävät. Tämän kaltaiset toimival-
tajärjestelyt toteutettaisiin ehdotetun lain 5 
§:n säännösten nojalla. 

Pykälän 2 momentin mukaan Ahvenan-
maan valtionviraston tehtävistä on muutoin 
voimassa, mitä niistä erikseen säädetään. 
Voimassa olevan lainsäädännön mukaan Ah-
venanmaan lääninhallitukselle on kuulunut 
eräitä sellaisia tehtäviä, jotka Manner-
Suomessa ovat kuuluneet muiden viran-
omaisten kuin lääninhallituksen toimivaltaan. 
Tällaisia tehtäviä ovat esimerkiksi alusrekis-
teriviranomaistehtävät, ajoneuvoveron kan-
toa koskevat tehtävät, eräät maataloustukia 
koskevat tehtävät, eräät Ahvenanmaan val-
tuuskuntaa koskevat tehtävät, julkisen notaa-
rin tehtävät sekä maistraatille kuuluvat tehtä-
vät. Ehdotetun lain tarkoituksena ei ole tehdä 
muutoksia näitä tehtäviä koskevaan toimival-
tajärjestelyyn. 

Voimassa olevan lääninhallituslain 4 §:n 
mukaan Tasavallan presidentti nimittää maa-
herran valtioneuvoston ratkaisuehdotuksesta. 
Lääninhallituslaki ehdotetaan tässä esitykses-
sä kumottavaksi. Koska Ahvenanmaan valti-
onviraston johtajana tulisi myös tulevaisuu-
dessa olemaan maaherra ehdotetaan Ahve-
nanmaan erityisasemasta johtuen pykälän 3 
momenttiin otettavaksi tästä asiasta erityis-
säännös. Ehdotetun säännöksen mukaan Ah-
venanmaan valtionviraston johtajana toimi-
vasta maaherrasta säädettäisiin Ahvenan-
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maan itsehallintolaissa.  Lain 52 § sisältää 
säännökset maaherran nimittämisestä. 

17 §. Yhteistyö elinkeino-, liikenne- ja ym-
päristökeskuksen kanssa. Pykälä sisältäisi 
säännökset aluehallintovirastojen yhteistyö-
velvoitteesta elinkeino-, liikenne- ja ympäris-
tökeskusten kanssa. Ehdotetun säännöksen 
mukaan aluehallintovirastojen olisi valtion 
aluehallintoa koskevissa asioissa toimittava 
yhteistyössä toimialueensa elinkeino-, liiken-
ne- ja ympäristökeskusten kanssa. Vastaava 
säännös sisältyisi elinkeino-, liikenne- ja ym-
päristökeskuksista annettuun lakiin.  

Yhteistyötä saattaisi olla tarpeellista tehdä 
käytännön tasolla esimerkiksi siten, että vi-
rastot ja keskukset asettaisivat yhteisiä neu-
vottelukuntia tai vastaavia toimielimiä käsit-
telemään asioita, joilla on molempien viran-
omaisten tehtävien kannalta merkitystä. Tar-
vittaessa näistä voidaan säätää valtioneuvos-
ton asetuksella. 

18 §. Kielivähemmistön palveluyksikkö. 
Pykälässä säädettäisiin aluehallintoviraston 
kielivähemmistön palveluyksiköstä. Se sisäl-
täisi myös asiaa koskeva asetuksenantoval-
tuuden. Voimassa olevan lääninhallitusase-
tuksen (120/1997) 13 §:ssä on erityissäännös 
ruotsinkielisen opetustoimen yksiköstä. Kie-
lilain (423/2003) 6 §:n 2 momentin mukaan 
voidaan erityisistä syistä virka-alueen kieli-
vähemmistön tarpeita varten perustaa yksi-
kielisiä yksiköitä tai osastoja. Ehdotettu py-
kälä täydentäisi ja täsmentäisi edellä mainit-
tua kielilain säännöstä asiasta. Myös ehdote-
tun lain 6 § sisältää kielivähemmistöjä kos-
kevan säännöksen, jonka mukaan eräänä 
aluehallintoviraston toimialueen laajentamis-
perusteena voisi olla alueen kielivähemmis-
töjen oikeuksien edistäminen. 

Säännösehdotuksen tavoitteena on, että sen 
nojalla perustettava palveluyksikkö voisi 
esimerkiksi hoitaa vain tietyn toimialan, ku-
ten opetustoimen, palveluja, mutta yksikön 
palveluntarjontaan voisi kuulua myös viras-
ton useamman tai kaikkien toimialojen pal-
veluja. Erityissääntelyn tarkoituksena on, että 
yksikkö voisi tarvittaessa tarjota asiakkail-
leen kokonaispalvelua näiden äidinkielellä. 
Tällaisen yksikön perustaminen ei saisi kui-
tenkaan johtaa siihen, että alueen vähemmis-
tökielisen väestön tarpeista ei olisi huolehdit-
tu samanlaisten perusteiden mukaan.  

Pykälän 1 momentin mukaan aluehallinto-
virastolla voisi sen toimialaan kuuluvien teh-
tävien hoitamiseksi olla erillinen alueen 
suomen- tai ruotsinkielistä taikka saamelais-
käräjistä annetussa laissa tarkoitetulla saame-
laisten kotiseutualueella saamenkielistä vä-
hemmistöä palveleva yksikkö. Palveluyksik-
kö voitaisiin perustaa myös yhtä useamman 
aluehallintoviraston yhteiseksi yksiköksi. 
Yksikön perustaminen ei edellyttäisi sitä, että 
näitä tehtäviä hoitava henkilöstö joutuisi 
työskentelemään sillä paikkakunnalla, jonne 
näitä tehtäviä hoitava yksikkö sijoittuisi. Yk-
sikön tehtäviä voitaisiin siten hoitaa verkot-
tuneesti eri paikkakunnilla. 

Pykälän 2 momentin mukaan kielivähem-
mistön palveluyksikön perustamisesta, tehtä-
vistä, nimestä, toimialueesta ja toimipaikasta 
sekä henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 
säädettäisiin valtioneuvoston asetuksella. 
Voimassa olevan lainsäädännön mukainen 
erillinen ruotsinkielinen palveluyksikkö olisi 
tarpeellista perustaa ainakin ruotsinkielisen 
opetustoimen tehtävien hoitamista varten. 
Asetuksenantovaltuuden osoittaminen valtio-
neuvostotasolle olisi perusteltua, koska ky-
symys on merkittävästä viraston toimialuetta 
koskevasta järjestelystä. 

19 §. Virka-apu. Pykälässä säädettäisiin 
aluehallintoviraston velvollisuudesta antaa 
virka-apua muille viranomaisille ja sen oi-
keudesta saada virka-apua muilta viranomai-
silta. Säännös vastaisi pääosin voimassa ole-
van lääninhallituslain 7 §:n sääntelyä. 

Pykälän mukaan aluehallintoviraston olisi 
annettava muille viranomaisille virka-apua, 
jos sen antamisesta olisi erikseen säädetty. 
Ehdotettu sääntely tarkoittaisi sitä, että viras-
tolla olisi toimivalta antaa virka-apua toiselle 
viranomaiselle, mutta vain niissä tapauksissa, 
joissa virka-apua pyytävällä olisi erityislain-
säädäntöön perustuva oikeus saada sitä ni-
menomaan aluehallintovirastolta. Pykälän 
toisen lauseen mukaan aluehallintovirastolla 
olisi vastaavasti oikeus saada virka-apua 
muilta viranomaisilta. 

20 §. Pakkokeinot. Pykälässä säädettäisiin 
aluehallintoviraston pakkokeinoista, joita oli-
sivat sakon uhka, teettämisuhka tai keskeyt-
tämisuhka. Näitä pakkokeinoja käytetäisiin 
velvoittamaan asianomainen noudattamaan 
käskyä tai kieltoa, jonka aluehallintovirasto 
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tai siltä pakkokeinoasiassa virka-apua pyytä-
vä muu viranomainen, on antanut. 

Lääninhallituksien nykyinen, lääninhalli-
tuslain  8 §:n mukainen, pakkokeinojen käyt-
töoikeus on samansisältöinen kuin aluehallin-
tovirastoille nyt ehdotetaan. Ehdotettu sään-
nös antaisi aluehallintovirastoille pakkokei-
noasiassa yleistoimivallan. Aluehallintoviras-
toilla olisi myös muiden lakien nojalla oikeus 
käyttää pakkokeinoja. Tällainen laki on esi-
merkiksi pelastuslaki (468/2003). 

Työsuojelun valvontaan liittyvistä pakko-
keinoista säädetään laissa työsuojelun val-
vonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoi-
minnasta (44/2006). Ympäristölupa-asioita 
koskevista pakkokeinoista säädetään ympä-
ristönsuojelulaissa ja vesilaissa. 

21 §. Valtion edustaminen. Pykälässä sää-
dettäisiin aluehallintovirastojen tehtävästä 
edustaa tuomioistuimissa ja viranomaisissa 
valtion etua ja oikeutta. 

Pykälän 1 momentin mukaan aluehallinto-
virasto kantaisi ja vastaisi valtion puolesta 
sekä valvoisi tuomioistuimissa ja viranomai-
sissa valtion etua ja oikeutta kaikissa toimi-
alaansa kuuluvissa asioissa sekä sellaisissa 
asioissa, joissa toimivaltaista viranomaista ei 
olisi laissa erikseen määrätty, lukuun otta-
matta asioita, joista säädetään 4 §:n 1 mo-
mentin 5 kohdassa, jollei toiminnallisesta oh-
jauksesta vastaavan ministeriön tai kes-
kushallinnon viraston edustaja sitä tekisi. 
Lain 4 §:n 1 momentin 5 kohdassa mainittu-
jen asioiden osalta valtion puhevaltaa käyt-
täisi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.  
Ehdotettu säännös antaisi aluehallintoviras-
toille erityistoimivallan lisäksi yleistoimival-
lan edustaa valtiota. Vastaavat säännökset 
ovat nykyisin aluehallinnon viranomaisia 
koskevassa erityislainsäädännössä. Säännös 
yhtenäistäisi menettelyä, mutta ei muuttaisi 
tehtävän asiallista sisältöä. 

Jos aluehallintoviraston toimivaltaan kuu-
luvan asian vaikutukset koskisivat merkittä-
västi kahden tai useamman viraston toimi-
aluetta, toiminnallisesta ohjauksesta vastaava 
ministeriö päättäisi pykälän 2 momentin mu-
kaan, mikä virasto toimisi valtion edustajana 
asiassa. Ministeriön päätökseen ei saisi valit-
tamalla hakea muutosta.  

22 §. Suoritteiden maksullisuus. Pykälä si-
sältäisi yleissäännökset aluehallintoviraston 

suoritteiden maksujen määräytymisestä sekä 
asetuksenantovaltaa koskevan säännöksen. 

Pykälän 1 momentin mukaan aluehallinto-
viraston suoritteiden maksullisuudesta ja 
maksujen suuruudesta olisi voimassa, mitä 
valtion maksuperustelaissa säädettäisiin. Tä-
män perusteella määriteltäisiin mitkä aluehal-
lintovirastojen suoritteet tai suoriteryhmät 
olisivat maksullisia ja mistä suoritteesta tai 
suoriteryhmästä maksu määrättäisiin oma-
kustannusarvon perusteella sekä mitkä suorit-
teet hinnoiteltaisiin liiketaloudellisin perus-
tein. 

Pykälän 2 momentin mukaan aluehallinto-
viraston suoritteiden maksuista säädettäisiin 
valtioneuvoston asetuksella. Ehdotettu sään-
nös poikkeaisi toimivaltaisen viranomaisen 
osalta maksuperustelain 8 §:n säännöksestä, 
jonka mukaan asetuksenantotoimivalta kuu-
luu normaalitilanteessa asianomaiselle minis-
teriölle. Asetusantovaltuuden säätäminen val-
tioneuvostotasolle on tässä tapauksessa kat-
sottu tarpeelliseksi, koska aluehallintovirastot 
ovat monitoimialaisia ja usean ministeriön 
ohjauksessa toimivia viranomaisia ja koska 
kysymys on myös laajakantoisesta ja periaat-
teellisesti merkittävästä asiasta. Esimerkiksi 
ympäristöhallinnon kannalta menojen katta-
misessa suoritteiden maksullisuudella on eri-
tyistä merkitystä. 

23 §. Muutoksenhaku. Pykälä sisältäisi 
säännökset aluehallintoviraston päätösten 
muutoksenhakuoikeudesta. Ehdotetun sään-
nöksen mukaan aluehallintoviraston anta-
maan päätökseen haettaisiin muutosta valit-
tamalla siten kuin hallintolainkäyttölaissa 
säädetään, jollei muutoksenhausta säädettäisi 
muualla lainsäädännössä toisin. 

Hallintolainkäyttölain 7 §:n 2 momentin 
mukaan pääsääntönä on, että valtioneuvoston 
alaisen viranomaisen päätöksestä valitetaan 
hallinto-oikeuteen. Muutoksenhakuoikeutta 
ei säännöksessä rajoitettaisi, vaan mahdolli-
set rajoitukset määräytyisivät aluehallintovi-
raston tehtäviä koskevan erityislainsäädän-
nön mukaisesti. 

24 §. Voimaantulo. Tämän lain voimaantu-
losta säädettäisiin tähän esitykseen sisältyväl-
lä voimaanpanolailla. 
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1.2  Laki elinkeino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskuksista  

Lain nimike ja rakenne 
 

Ehdotetun lain nimike olisi laki elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskuksista. Ehdotetus-
sa laissa olisi 4 lukua. Luvussa 1 olisivat lain 
yleiset säännökset, joissa määriteltäisiin lain 
soveltamisala, elinkeino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskusten toiminta-ajatus, keskusten teh-
tävät, keskusten organisointi sekä niiden toi-
mialueiden määräytyminen. Lain 2 luku kä-
sittelisi elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskusten ohjausta ja johtamista. Luku sisäl-
täisi säännökset yleishallinnollisesta ohjauk-
sesta, strategisesta ja toiminnallisesta ohjauk-
sesta, johtamisesta, asioiden ratkaisuvallasta, 
työjärjestyksestä ja virkojen täyttämisestä. 
Luku 3 koskisi elinkeino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskusten alaisina paikallishallinnon vi-
ranomaisina toimivia työ- ja elinkeinotoimis-
toja. Luvussa säädettäisiin työ- ja elinkeino-
toimistoista, niiden tehtävistä, alueellisen 
toimivallan määräytymisestä, ohjauksesta, 
johtamisesta ja ratkaisuvallasta sekä työjär-
jestyksestä. Lain 4 luku sisältäisi erinäiset 
säännökset, joissa säädettäisiin mahdollisten 
keskuksen sisäisten esteellisyystilanteiden 
ratkaisemisesta, keskusten yhteistyöstä alue-
hallintovirastojen sekä maakunnan liittojen ja 
kuntien kanssa, kielivähemmistöjen palvelu-
yksiköistä, valtion edustamisesta, suorittei-
den maksullisuudesta ja muutoksenhausta 
sekä voimaantulosta, josta säädettäisiin erilli-
sessä voimaanpanolaissa. 
 
1 luku Yleiset säännökset 

1 §. Lain soveltamisala. Pykälässä määri-
teltäisiin lain soveltamisala. Tavoitteena on 
luoda lainsäädännöllinen perusta elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskusten organisoin-
nille sekä toiminnan ja tehtävien järjestämi-
selle. Ehdotettu laki koskisi myös keskusten 
alaisina paikallishallinnon viranomaisina 
toimivia työ- ja elinkeinotoimistoja. 

Pykälän ensimmäisen lauseen mukaan eh-
dotetussa laissa säädettäisiin valtion aluehal-
linnon viranomaisina toimivista elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskuksista sekä niiden 
alaisista työ- ja elinkeinotoimistoista. Kes-

kuksiin koottaisiin niitä tehtäviä, joita nykyi-
sin on hoidettu lääninhallituksissa, työ- ja 
elinkeinokeskuksissa, tiepiireissä sekä alueel-
lisissa ympäristökeskuksissa ja jotka koske-
vat yrittäjyyttä, työmarkkinoiden toimintaa, 
osaamista ja kulttuuria, maaseudun kehittä-
mistä, liikennejärjestelmän toimivuutta ja lii-
kenteen turvallisuutta, hyvää ympäristöä sekä 
luonnon ja luonnonvarojen kestävää käyttöä 
sekä maahanmuuttoa, kotouttamista ja hyviä 
etnisiä suhteita alueilla. Ehdotettu laki koski-
si myös keskusten alaisia työ- ja elinkeino-
toimistoja, joista säädettäisiin ehdotetun lain 
3 luvussa. 

Pykälän toisen lauseen mukaan muista val-
tion alue- ja paikallishallinnon tehtäviä hoi-
tavista viranomaisista säädettäisiin erikseen. 
Siten toisesta uudesta ja keskeisestä valtion 
aluehallinnon viranomaisesta aluehallintovi-
rastosta säädettäisiin omassa erillisessä lais-
sa. 

2 §. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kusten toiminta-ajatus. Pykälässä määriteltäi-
siin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus-
ten toiminta-ajatus. Säännös antaisi yleisku-
van keskusten toiminnan tarkoituksesta. 
Säännöksen tarkoituksena olisi toisaalta ku-
vata yleisellä tasolla keskuksen koko toimin-
tasektoria ja asemaa valtionhallinnon viran-
omaiskokonaisuudessa. Toisaalta se loisi 
myös pohjan niille strategisille suuntaviivoil-
le, joiden perusteella keskusten toimintaa 
voitaisiin tulevaisuudessa kehittää ja uudis-
taa. 

Pykälän mukaan elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskukset edistäisivät alueellista 
kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toi-
meenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. 
Tämän tarkoituksen toteuttamiseksi keskus-
ten tulisi edistää muun muassa yrittäjyyttä, 
työmarkkinoiden toimintaa, osaamista ja 
kulttuuria, maaseudun kehittämistä, liikenne-
järjestelmän toimivuutta ja liikenteen turval-
lisuutta, hyvää ympäristöä sekä luonnon ja 
luonnonvarojen kestävää käyttöä sekä maa-
hanmuuttoa, maahanmuuttajien kotouttamis-
ta ja työllistymistä alueilla. Toiminta-
ajatuksen mukaan elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskusten toiminta painottuisi ensi-
sijaisesti alueellisiin kehittämistehtäviin. 
Säännöstä tulkittaessa olisi luonnollisesti 
otettava huomioon myös ehdotetun lain 3 §:n 
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säännökset keskuksen varsinaisesta toimi-
alasta ja tehtävistä. 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
toimisi merkittävässä roolissa valtion ja kun-
tien vastuulle yhteisesti kuuluvassa aluehal-
linnon viranomaiskokonaisuudessa. Tämän 
johdosta olisi tärkeää, että keskus järjestäisi 
sekä sisäiset prosessinsa että ulkoiset suh-
teensa laaja-alaista yhteistyötä tukevalla ta-
valla ja pyrkisi aktiivisesti tukemaan ja otta-
maan osaa alueelliseen yhteistoimintaa sen 
eri muodoissa. 

3 §. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kusten toimiala ja tehtävät. Pykälä sisältäisi 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten 
toimialan ja tehtävien yleisluonteisen määrit-
telyn. Koska keskuksen koko tehtäväkenttä ja 
sitä koskeva lainsäädäntö on erittäin laaja, 
tapahtuisi keskuksen tehtävien ja niitä kos-
kevan toimivallan yksityiskohtainen määrit-
tely erityislainsäädännön kautta. 

Ehdotettu säännös on kolmitasoinen. En-
sinnäkin siinä määriteltäisiin toimialakohtai-
sesti ne tehtäväkokonaisuudet tai -ryhmät, 
jotka kuuluisivat keskusten toimivaltaan ja 
joista säädettäisiin tarkemmin erityislainsää-
dännössä. Toiseksi säännöksessä määriteltäi-
siin keskuksille tiettyjä tehtäviä, joita koske-
vat toimivaltasäännökset tulisivat kumotuiksi 
uudistuksen yhteydessä. Kolmanneksi sään-
nöksessä todettaisiin, että keskuksilla voisi 
olla edellä mainittujen tehtävien lisäksi myös 
muita laissa säädettyjä tehtäviä. Säännöksen 
rakenteeseen on vaikuttanut erityisesti se, et-
tä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset 
olisivat esityksen mukaan usean eri ministe-
riön hallinnonalalla toimivia monitoimialai-
sia valtion aluehallinnon viranomaisia. 

Pykälän 1 momentin mukaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskukset hoitaisivat 
niille erikseen säädettyjä tehtäviä seuraavilla 
toimialoilla: yrittäjyyden ja elinkeinotoimin-
nan edistäminen, innovaatiot ja kansainvälis-
tyvä liiketoiminta, työmarkkinoiden toimi-
vuus, työvoiman saatavuus ja työllisyys, kou-
lutus ja osaaminen, kirjasto-, liikunta- ja nuo-
risotoimi, maahanmuutto, kotouttaminen ja 
hyvät etniset suhteet, maatilatalous, kalatalo-
us, maaseudun kehittäminen ja muut maaseu-
tuelinkeinot, eläintunnistusjärjestelmä sekä 
maa- ja metsätalouden tuotantotarvikkeiden 
turvallisuus ja kasvinterveys, energia ja sen 

tuotanto, liikennejärjestelmän toimivuus, lii-
kenneturvallisuus, tie- ja liikenneolot, maan-
teiden pito sekä julkisen liikenteen järjestä-
minen, ympäristönsuojelu, alueiden käyttö, 
rakentamisen ohjaus, kulttuuriympäristön 
hoito, luonnon monimuotoisuuden suojelu ja 
kestävä käyttö sekä vesivarojen käyttö ja hoi-
to, palkkaturva-asiat sekä eräät edellä mainit-
tuihin tehtäviin liittyvät rakennerahasto- ja 
aluekehitystehtävät. Viimeksi mainittuun teh-
täväkokonaisuuteen eivät kuitenkaan kuuluisi 
sellaiset rakennerahastolain (1401/2006) 2 
§:n 1 kohdassa tarkoitetut Euroopan alueke-
hitysrahastotehtävät, joita on hoidettu läänin-
hallitusten sivistysosastoilla tai sosiaali- ja 
terveysosastoilla. Nämä tehtävät siirtyisivät 
maakunnan liitoille. 

Kysymys on tehtävistä, joita voimassa ole-
van lainsäädännön mukaisesti on hoidettu 
lääninhallituksissa, työ- ja elinkeinokeskuk-
sissa, alueellisissa ympäristökeskuksissa ja 
tiepiireissä. Ehdotettu sääntely koskisi myös 
eräitä yksittäisiä tehtäviä, jotka esityksessä 
ehdotetaan siirrettäväksi keskushallinnosta 
aluehallintoon. Keskuksen tehtävät ja niitä 
koskeva toimivalta on määritelty yksityis-
kohtaisesti erityislainsäädännössä. Esityksen 
valmistelun yhteydessä on selvitetty, että näi-
tä uudistuksen piiriin kuuluvia elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskuksille tulevia teh-
täviä koskevia erityislakeja on kaikkiaan 
noin 110 ja näissä kaikkiaan noin 520 sään-
nöstä. Näitä lakeja koskevat muutosehdotuk-
set sisältyvät tähän esityskokonaisuuteen ja 
annetaan tähän esitykseen liittyen erillisenä 
hallituksen esityksenä tai niitä koskevat muu-
tosehdotukset on sisällytetty tämän esityksen 
kanssa rinnakkaisiin toimialakohtaisiin halli-
tuksen esityksiin. 

Pykälän 2 momentissa määriteltäisiin elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille li-
säksi tiettyjä tehtäviä, joista ei ole säädetty 
erikseen tai joita koskevat säännökset tulisi-
vat kumotuiksi uudistuksen yhteydessä. 

Momentin 1 kohdan mukaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskusten tehtävänä 
olisi ehdotetun lain 3 luvussa tarkoitettujen 
työ- ja elinkeinotoimistojen ohjaus ja valvon-
ta. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuk-
sen tehtävänä olisi momentin 2 kohdan mu-
kaan lisäksi valmistella liikenteen sekä kir-
jasto-, liikunta- ja nuorisotoimen peruspalve-
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lujen alueellisen saatavuuden arviointia. Esi-
tyksen mukaan aluehallintoviraston tehtävä-
nä olisi sitä koskevan tähän esitykseen sisäl-
tyvän lakiehdotuksen 4 §:n 2 momentin mu-
kaan muun muassa peruspalvelujen alueelli-
sen saatavuuden arviointi. Arvioitavia perus-
palveluja olisivat myös liikenteen sekä kir-
jasto-, liikunta- ja nuorisotoimen palvelut, 
joita koskevat valmistelutehtävät kuuluisivat 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille. 
Näitä palveluja koskevan arvioinnin valmis-
telisivat esityksen mukaan asianomaisen 
aluehallintoviraston käyttöön sen toimialu-
eella toimivat elinkeino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskukset. 

Pykälän 3 momentin mukaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskuksen muista teh-
tävistä säädettäisiin erikseen. 

4 §. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kusten organisointi. Pykälässä säädettäisiin 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten 
sekä niiden tehtävien ja toimintojen organi-
sointia koskevista kysymyksistä. Siinä sää-
dettäisiin ensinnäkin keskusten lukumäärää, 
toimialueita, toimipaikkoja ja nimiä koske-
vasta asetuksenantovallasta. Lisäksi pykälä 
sisältäisi säännöksen keskusten vastuualuei-
den muodostamisesta sekä tiettyjen vastuu-
alueiden tehtävien ja toimintojen järjestämis-
tä koskevista erityisvaatimuksista. 

Pykälä sisältäisi valtuutuksen säätää kes-
kuksen tarkemmasta organisoinnista valtio-
neuvoston asetuksella. Asetuksella on tarkoi-
tus säätää keskuksen perusorganisaatioksi 
kolme vastuualuetta: 1) elinkeinot, työvoima, 
osaaminen ja kulttuuri, 2) liikenne ja infra-
struktuuri sekä 3) ympäristö ja luonnonvarat. 

Elinkeinot, työvoima, osaaminen ja kult-
tuuri-vastuualueeseen kuuluisivat tehtävät, 
jotka koskevat työllisyyttä, yrittäjyyttä ja 
osaamista, rakennerahastoja, innovaatioita ja 
kansainvälistyvää liiketoimintaa, kirjastoja 
sekä liikunta- ja nuorisotointa, kansainvälisiä 
tehtäviä ja lähialueyhteistyötä, sekä maaseu-
tua ja energiaa. Maahanmuuttoon, maahan-
muuttajien kotouttamiseen ja hyviin etnisiin 
suhteisiin liittyvät tehtävät on tarkoitus orga-
nisoida omaan yksikköön tämän vastuualu-
een sisälle. 

Liikenne ja infrastruktuuri-vastuualueelle 
kuuluisivat tehtävät, jotka koskevat tie- ja 
liikenneolojen suunnittelua, tienpidon han-

kintoja, asiakas- ja viranomaispalveluja, jul-
kisen liikenteen järjestämistä sekä muuta lii-
kennettä ja infrastruktuuria koskevat tehtä-
vät. 

Ympäristö ja luonnonvarat-vastuualueelle 
kuuluisivat tehtävät, jotka koskevat ympäris-
tönsuojelua, alueiden käyttöä, vesien hoitoa 
ja ympäristön tilan seurantaa, kehittämistä ja 
lähialueyhteistyötä, sekä vesivarojen käyttöä 
ja hoitoa. 

Keskukset voisivat tarvittaessa sijoittaa 
henkilökuntaansa myös säännöksessä tarkoi-
tettujen varsinaisten toimipaikkojen ulkopuo-
lella sijaitseville työskentelypaikkakunnille. 
Näistä työskentelypaikkakunnista määrättäi-
siin ehdotetun lain 11 §:n 2 momentin mu-
kaan keskuksen vastuualueen työjärjestyk-
sessä. 

Pykälän 3 momentin mukaan olisi elinkei-
no-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 3 §:n 1 
momentin 10 kohdassa tarkoitettujen valvon-
tatehtävien hoitaminen järjestettävä siten, et-
tä asioiden käsittelyn puolueettomuus var-
mistettaisiin. Sääntely vastaa ympäristöhal-
linnosta annetun lain 4 §:n 5 momentin sään-
nöksiä asiasta.  

5 §. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kusten toimivalta sekä toimialueet ja niiden 
laajentaminen. Pykälä sisältäisi elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskusten toimivaltaa 
sekä toimialueen määräytymistä ja sen laa-
jentamista koskevat säännökset. 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuk-
selle kuuluvista tehtävistä säädettäisiin 3 §:n 
1 momentin pääsäännön mukaan erityislaeis-
sa ja lisäksi eräistä sille kuuluvista tehtävistä 
säädetään 3 §:n 2 momentissa ja 24 §:ssä. 
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten 
toimialueista ja niiden laajentamisesta sää-
dettäisiin 5 §:ssä. Elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksen toimivalta määräytyisi 
siten sille erityislaeissa ja ehdotetun lain 3 
§:n 2 momentissa ja 24 §:ssä säädettyjen teh-
tävien ja kunkin keskuksen 5 §:n mukaan 
määräytyvän toimialueen kautta. 

Pykälän ensimmäinen lause sisältäisi kes-
kuksen toimivallan ja toimialueen määräy-
tymistä koskevan pääsäännön, jonka mukaan 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus huo-
lehtisi sille säädettyjen tehtävien hoitamisesta 
toimialueellaan ja käyttäisi sille kuuluvaa 
toimivaltaa siten kuin siitä ehdotetussa tai 
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muussa laissa säädettäisiin. Keskusten toimi-
valta olisi alueellinen ja se noudattaisi käy-
tännössä keskusten toimialuejakoa. Elinkei-
no-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimi-
alueista säädettäisiin ehdotetun lain 4 §:n 1 
momentin mukaan valtioneuvoston asetuk-
sella. 

Pykälän toisessa lauseessa säädettäisiin sii-
tä, millä edellytyksillä edellä mainitusta pää-
säännöstä olisi mahdollista poiketa ja tehdä 
keskuksen alueellista toimivaltaa koskevia 
järjestelyjä elinkeino-, liikenne- ja ympäris-
tökeskusten välillä. Säännöksen mukaan 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voisi 
hoitaa tehtäviä myös useamman kuin yhden 
keskuksen toimialueella, jos toimialueen laa-
jentamisella voitaisiin tehostaa keskusten 
toimintaa ja valtion henkilöstö- ja muiden 
voimavarojen käyttöä, parantaa palvelujen 
saatavuutta, edistää alueen suomen- ja ruot-
sinkielisen sekä saamelaiskäräjistä annetussa 
laissa (974/1995) tarkoitetulla saamelaisten 
kotiseutualueella saamenkielisen vähemmis-
tön kielellisten oikeuksien toteutumista tai 
turvata tehtävissä tarvittavan erityisasiantun-
temuksen saatavuus taikka toimialueen laa-
jentaminen olisi tarkoituksenmukainen muun 
vastaavan syyn vuoksi. 

Kysymykseen tulisivat muun muassa jär-
jestelyt, joilla kootaan erikoistumis- tai tuki-
tehtäviä taikka edesautetaan työntasausta vi-
rastojen välillä. Elinkeino-, liikenne- ja ym-
päristökeskuksiin koottavissa viranomaisissa 
on jo nyt sangen laajassa käytössä toiminta-
malli, jossa yksi tai useampi virasto hoitaa 
määrättyä tehtävää oman alueensa lisäksi laa-
jemmalla alueella tai valtakunnallisesti. Ky-
seiset tehtävät ovat joko alueellisia tai valta-
kunnallisia, keskushallinnosta siirrettyjä teh-
täviä. Ehdotetun säännöksen tavoitteena olisi 
tukea tämän toimintamallin käyttöä edelleen 
uusissa elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskuksissa. 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksia 
on suunniteltu olevan viisitoista. Pykälän pe-
rusteella olisi ensinnäkin mahdollista tarvit-
taessa määritellä elinkeino-, liikenne- ja ym-
päristökeskusten alueellinen toimivalta siten, 
että vain osassa virastoista hoidettaisiin kaik-
kia keskuksille säädettyjä tehtäviä. Toiseksi 
pykälän antaisi tarvittaessa mahdollisuuden 
myös siihen, että niin sanottujen erikoistu-

mistehtävien sekä talous-, henkilöstö- ja toi-
mitilahallinnon, tietohallinnon, tietopalvelun, 
viestinnän ja hankintatoimen tai muiden vas-
taavien tukitehtävien hoitaminen voitaisiin 
keskittää yhteen tai muutamaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskukseen. Sään-
nösehdotus mahdollistaisi siinä säädetyin 
edellytyksin tehdä myös muita vastaavan kal-
taisia toimivaltajärjestelyjä elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskusten välillä. Tavoit-
teena on muun muassa, että yhdeksässä elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa 
olisi kaikki kolme keskuksen päävastuualuet-
ta, jonka johdosta niiden alueellinen toimi-
valta tietyissä tehtävissä olisi normaalia laa-
jempi. Erillisestä kielivähemmistön palvelu-
yksiköstä sisältyisi ehdotetun lain 23 §:ään 
erityissäännös. 

Pykälän viimeinen lause sisältää asetuk-
senantovaltuutta koskevan säännösehdotuk-
sen, jonka mukaan vastuualueiden sijoittumi-
sesta elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kuksiin ja keskusten toimialueen laajentami-
sesta säädettäisiin valtioneuvoston asetuksel-
la. Asetuksenantovaltuuden säätäminen val-
tioneuvostotasolle on tässä tapauksessa pe-
rusteltua, koska kysymys on laajakantoisesta 
ja periaatteellisesti merkittävästä asiasta, joka 
koskee yleensä usean ministeriön hallin-
nonalaa ja niihin kuuluvien tehtävien järjes-
telyä. 
 
2 luku Elinkeino-, liikenne- ja ympä-

ristökeskusten ohjaus ja joh-
taminen 

6 §. Yleishallinnollinen ohjaus. Pykälässä 
määriteltäisiin elinkeino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskusten yleishallinnollisesta ohjauk-
sesta ja asemasta. Pykälän mukaan  elinkei-
no-, liikenne- ja ympäristökeskusten yleishal-
linnollinen ohjaus kuuluisi työ- ja elinkeino-
ministeriölle. Säännös tarkoittaisi, että elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskukset kuu-
luisivat työ- ja elinkeinoministeriön toimi-
alalle siinä merkityksessä, kuin ministeriöi-
den välisestä toimialajaosta säädetään valtio-
neuvostosta annetussa laissa (175/2003) ja 
sen perusteella annetussa valtioneuvoston oh-
jesäännössä. Tämä koskisi esimerkiksi kes-
kuksen hallintoa ja sen järjestämistä koske-
vaa normiohjausta. Yleishallinnollinen ohja-
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us pitäisi sisällään myös sen, että työ- ja 
elinkeinoministeriö vastaisi ehdotetun lain 8 
§:n mukaisesti elinkeino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskusten strategisen ohjauksen koor-
dinoinnista sekä lain 9 §:n mukaisesti kes-
kusten yhteisiä toimintoja ja muita keskusten 
yhtenäisen toiminnan kannalta tarpeellisia 
toimenpiteitä koskevasta toiminnallisesta oh-
jauksesta. 

7 §. Strateginen suunnittelu ja ohjaus. Py-
kälä sisältäisi säännökset elinkeino-, liiken-
ne- ja ympäristökeskusten toiminnan strate-
gisesta suunnittelusta ja ohjauksesta. Pykä-
lässä olisi myös strategisen suunnittelun ja 
ohjauksen sisältöä ja menettelytapoja koske-
va asetuksenantovaltuus. 

Esityksen mukaan elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskukset olisivat usean eri minis-
teriön hallinnonalojen tehtäviä hoitavia mo-
nitoimialaisia valtion aluehallinnon viran-
omaisia. Tämän johdosta tarvittaisiin elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskuksissa 
edustettuina olevien eri hallinnonalojen ta-
voitteiden yhteensovittamiseksi ja aluehal-
linnon toimintaedellytysten parantamiseksi 
asianomaisten ministeriöiden yhteistyössä 
muodostama näkemys siitä, miten valtion 
hallintoa koskevat valtakunnalliset tavoitteet 
sovelletaan ja kanavoidaan alueelliseen toi-
mintaan. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskusten strateginen suunnittelu ja ohjaus 
tapahtuisi asianomaisten ministeriöiden yh-
teistyönä. Myös maakunnan liitoilla olisi roo-
li ohjausprosessissa. Ministeriöiden suunnit-
telu ja ohjaus välitettäisiin elinkeino-, liiken-
ne- ja ympäristökeskuksille yhtenäisessä 
muodossa koordinoivana ministeriönä toimi-
van työ- ja elinkeinoministeriön kautta.  

Valtion koko aluehallinnon suunnittelussa 
ja ohjauksessa tulisi kiinnittää huomiota 
myös siihen, että aluehallintovirastojen ja 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten 
strategisessa suunnittelussa ja ohjauksessa 
asetettavat tavoitteet ja päämäärät olisivat 
yleisiltä perusteiltaan samansuuntaiset mo-
lempien aluehallintoviranomaisten kesken. 
Tämän johdosta viranomaisten suunnittelua 
ja ohjausta koordinoivien valtiovarainminis-
teriön ja työ- ja elinkeinoministeriön tehtä-
vänä olisi huolehtia tavoitteiden ja menette-
lytapojen yhteensovittamisesta siten, että val-
tionhallinnon alueille suuntaama suunnittelu 

ja ohjaus näkyisi alueille ristiriidattomana ja 
tukisi aluehallinnon viranomaisten keskinäis-
tä yhteistyötä. 

Pykälän 1 momentin mukaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskusten toimintaa 
koskevien yleisten tavoitteiden saavuttami-
seksi sekä alueiden näkemysten huomioonot-
tamiseksi laadittaisiin elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksille niiden toiminnan yleis-
tä suunnittelua, ohjausta ja järjestämistä var-
ten yhteinen strategia-asiakirja ja jokaiselle 
keskukselle erilliset strategiset tulostavoite-
asiakirjat. Strategia-asiakirja ja strategiset tu-
lostavoiteasiakirjat laadittaisiin hallituksen 
toimikaudeksi ja niiden sisältö tarkistettaisiin 
tarvittaessa vuosittain. 

Strategisella suunnittelulla ja ohjauksella 
tarkoitettaisiin ehdotetussa säännöksessä 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksissa 
edustettuina olevien eri hallinnonalojen val-
takunnallisten tavoitteiden ja niitä koskevien 
resurssien yhteensovittamista sekä elinkeino-
, liikenne- ja ympäristökeskusten yleisten 
toimintaedellytysten ylläpitämistä ja kehit-
tämistä koskevaa toimintaa. Tässä toiminnas-
sa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuk-
sille määriteltäisiin hallituksen toimikautta 
tai muuta vastaavaa ajanjaksoa koskevat toi-
minnan yleiset strategiset tavoitteet sekä re-
sursseja koskevat kehykset sektoreittain. 
Säännöksessä tarkoitettu strateginen suunnit-
telu ja ohjaus olisi osa valtion talousarviosta 
annetun lain (423/1988) 12 §:ssä ja valtion 
talousarviosta annetun asetuksen 
(1243/1992) 2 luvussa tarkoitettua pitkäjän-
teistä toiminta- ja taloussuunnittelua. Kes-
kuksen kaikkien toimialojen osalta tärkeim-
mät toimintamäärärahat eriteltäisiin valtion 
talousarvion selvitysosassa olevalla käyttö-
suunnitelmalla, mikä vahvistaisi keskuksen 
taloudellisen suunnittelun ja ohjauksen lä-
pinäkyvyyttä. 

Strategia-asiakirjalla tarkoitettaisiin ehdo-
tetussa säännöksessä suunnitteluasiakirjaa, 
joka sisältäisi hallitusohjelmasta, hallituksen 
strategia-asiakirjasta, valtioneuvoston kehys-
päätöksestä, valtakunnallisista alueiden ke-
hittämistavoitteista, maakuntaohjelmista, hal-
lituksen politiikkaohjelmista, muista vastaa-
vista poikkihallinnollisista ohjelmista sekä 
lainsäädännöstä ja kansainvälisistä sopimuk-
sista johdettavia tavoitteita ja suunnitelman 
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resurssien kohdentamisesta näiden tavoittei-
den toteuttamiseen. Strategia-asiakirja olisi 
kaikille elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskuksille yhteinen.  

Strategisilla tulostavoiteasiakirjoilla tarkoi-
tettaisiin asiakirjoja, jotka perustuvat strate-
gia-asiakirjassa asetettuihin yleisiin tavoittei-
siin ja päämääriin sekä alueen maakuntaoh-
jelmiin ja niiden toteuttamissuunnitelmiin ja 
joissa määriteltäisiin kullekin elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskukselle toiminnan 
painopisteet, keskeiset toimintalinjat, yhteis-
työkysymykset ja määrärahakehykset alueit-
tain ja sektoreittain. Strategiset tulostavoite-
asiakirjat laadittaisiin jokaiselle keskukselle 
erikseen. Tulostavoiteasiakirjasta on säädetty 
valtion talousarviosta annetun asetuksen 11 
§:ssä. Käytännössä kysymys on niin sanotus-
ta strategisesta tulossopimuksesta, joka sol-
mitaan ohjaavan ministeriön ja elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskuksen kesken. 

Pykälän 2 momentin mukaan työ- ja elin-
keinoministeriö laatisi yhdessä ehdotetun lain 
8 §:ssä mainittujen ministeriöiden tai kes-
kushallinnon virastojen sekä yhteistyössä 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten ja 
maakunnan liittojen kanssa strategia-
asiakirjan ja strategiset tulostavoiteasiakirjat 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille. 
Jos strategia-asiakirjan sisällöstä ei saavutet-
taisi yksimielisyyttä ministeriöiden kesken, 
ratkaisisi asian ehdotetun säännöksen mu-
kaan valtioneuvosto. Asia tulisi viedä valtio-
neuvoston yleisistunnon ratkaistavaksi. 

Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 
otettaisiin huomioon valtion elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskuksien strategisten 
tulostavoiteasiakirjojen sekä muiden maa-
kuntaohjelman toteuttamiseen osallistuvien 
tahojen vastaavien suunnitteluasiakirjojen 
laadinnassa. Ne otettaisiin huomioon myös 
keskusten tulosneuvotteluissa sovitettaessa 
yhteen alueen tarpeita ja valtion toimenpitei-
den toteuttamista. 

Strategia-asiakirjan sisältö käsiteltäisiin 
asianomaisten ministeriöiden yhteisessä neu-
vottelussa tavoitteena yksimielisyys. Neuvot-
telun järjestämisvastuu olisi työ- ja elinkei-
noministeriöllä. Neuvottelusta laadittaisiin 
pöytäkirja, jossa todettaisiin yksimielisyys ja 
mahdolliset avoimeksi jääneet asiat. Kukin 
neuvotteluun osallistuva ministeriö hyväk-

syisi aluehallinnon strategia-asiakirjan minis-
terin päätöksellä. Mikäli ministeriöt eivät 
saavuttaisi neuvotteluissa yksimielisyyttä, 
asia vietäisiin valtioneuvoston päätettäväksi 
työ- ja elinkeinoministeriön esittelystä. Työ- 
ja elinkeinoministeriön tehtävänä olisi välit-
tää strategia-asiakirjan sisältö elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskuksille. 

Strategiset tulostavoiteasiakirjat valmistel-
taisiin työ- ja elinkeinoministeriön, muiden 
asianomaisten ministeriöiden tai keskushal-
linnon virastojen, maakunnan liittojen sekä 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten 
yhteistyönä. 

Valmisteluprosessin on suunniteltu olevan 
seuraavan sisältöinen. Työ- ja elinkeinomi-
nisteriö antaisi elinkeino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskuksille ohjeen valmistella esitys 
strategiseksi tulostavoiteasiakirjaksi. Ohje 
perustuisi strategia-asiakirjaan ja ministeriöi-
den kanssa valmisteltuun yhteiseen näke-
mykseen. Työ- ja elinkeinoministeriö antaisi 
valmisteluohjeen myös maakunnan liitoille. 
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
valmistelisi yhdessä maakunnan liiton kanssa 
esityksen strategiseksi tulostavoiteasiakirjak-
si. Valmistelun lähtökohtana olisi valtion 
strategia-asiakirja sekä maakuntaohjelma ja 
sen toteuttamissuunnitelma. Pyrkimyksenä 
olisi saavuttaa asiasta yhteinen näkemys. Esi-
tys käsiteltäisiin maakunnan yhteistyöryh-
mässä ja maakuntahallituksessa, joka antaisi 
esityksestä lausunnon elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskukselle. Keskus toimittaisi esi-
tyksensä työ- ja elinkeinoministeriöön, joka 
neuvottelisi sitä muiden ministeriöiden kans-
sa tavoitteena päästä siitä yksimielisyyteen. 
Työ- ja elinkeinoministeriön johdolla tapah-
tuvaan tulosneuvotteluun osallistuisivat alu-
eilta elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kuksen johtaja ja muu johto sekä maakunnan 
liiton tai maakuntien yhteistoiminta-alueen ja 
asianomaisten ministeriöiden edustajat. Neu-
vottelusta laadittaisiin pöytäkirja, johon kir-
jattaisiin neuvottelun tulokset sekä ministeri-
öiden ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskuksen sekä maakunnan liiton kannanotot 
esityksiin. Työ- ja elinkeinoministeriö ja asi-
anomaisen elinkeino-, liikenne- ja ympäris-
tökeskuksen johtaja allekirjoittaisivat strate-
gisen tulostavoiteasiakirjan, joka käytännössä 
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toimisi keskuksen strategisena tulossopimuk-
sena. 

Pykälän 3 momentin mukaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskusten toiminnan 
strategisen ohjauksen sisällöstä ja menettely-
tavoista voitaisiin antaa tarkempia säännök-
siä valtioneuvoston asetuksella. Asetusanto-
valtuuden säätäminen valtioneuvostotasolle 
on tässä tapauksessa perusteltua, koska ky-
symys on laajakantoisesta ja periaatteellisesti 
merkittävästä asiasta, joka koskee usean mi-
nisteriön hallinnonalaa. 

8 §. Toiminnallinen ohjaus. Pykälä sisältäi-
si säännökset elinkeino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskusten toiminnallisesta ohjauksesta. 
Kysymys on keskusten sektorikohtaista ope-
ratiivista toimintaa koskevasta ohjauksesta, 
josta vastaisivat toimialoittain asianomaiset 
ministeriöt tai näiden sijasta keskushallinnon 
virastot. 

Pykälän 1 momentin mukaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskusten toimintaa 
ohjaisivat omilla toimialoillaan sisäasiainmi-
nisteriö, opetusministeriö, liikenne- ja vies-
tintäministeriö, maa- ja metsätalousministe-
riö, työ- ja elinkeinoministeriö ja ympäristö-
ministeriö tai se keskushallinnon virasto, 
jonka tehtäväksi ohjaus olisi erikseen säädet-
ty tai määrätty. Tätä toimintaa kutsuttaisiin 
ehdotetussa laissa toiminnalliseksi ohjauk-
seksi. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kusten toiminnallista ohjausta olisi säännök-
sen mukaan myös toiminta, jossa työ- ja 
elinkeinoministeriö huolehtisi keskuksen yh-
teisiä toimintoja ja muita keskuksen yhtenäi-
sen toiminnan kannalta tarpeellisia toimenpi-
teitä koskevasta toiminnallisesta ohjauksesta. 

Toiminnallisella ohjauksella tarkoitettaisiin 
ehdotetussa säännöksessä keskukselle kuulu-
vien eri hallinnonalojen tehtävien ja toimin-
tojen hoitamista sekä palvelujen järjestämistä 
ja tuottamista koskevaa sektorikohtaista oh-
jausta. Toimivaltainen ministeriö tai kes-
kushallinnon virasto määräytyisi erityislain-
säädännön ja ministeriöiden osalta myös val-
tioneuvoston ohjesäännön toimialajaon mu-
kaisesti. Ohjaustehtävään sisältyisi myös 
toimintojen valvonta. Toiminnallinen ohjaus 
koskisi strategista ohjausta lyhyempää aika-
väliä, yleensä vuositasolla tapahtuvaa tavoit-
teiden asettamista. Toiminnallisesta ohjauk-
sesta vastaisivat toimialakohtaisesti asian-

omaiset ministeriöt tai keskushallinnon viras-
tot, jos tehtävä olisi erikseen säädetty kes-
kushallinnon viraston toimivaltaan kuuluvak-
si. Säännöksessä tarkoitettu toiminnallinen 
ohjaus olisi osa valtion talousarviosta anne-
tun lain 12 §:ssä ja valtion talousarviosta an-
netun asetuksen 2 luvussa tarkoitettua vuosi-
tason toiminta- ja taloussuunnittelua. 

Toiminnallisella ohjauksella tarkoitettaisiin 
lisäksi sellaisia toimenpiteitä, joiden tarkoi-
tuksena olisi varmistaa yhdenmukainen pal-
velu- ja laatutaso keskuksille kuuluvien sek-
torikohtaisten tehtävien ja -toimintojen hoi-
tamisessa sekä palvelujen tuottamisessa. Täl-
laisia ohjaustoimenpiteitä olisivat muun mu-
assa keskusten sektorikohtaisten toimintojen 
ja palvelujen laatutason määrittäminen, tar-
vittavien standardien ja ohjeiden antaminen 
sekä menettelytapoja ja niiden kehittämistä 
koskeva ohjaus. 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuk-
sen yhteisiä toimintoja ja muita keskuksen 
yhtenäisen toiminnan kannalta tarpeellisia 
toimenpiteitä koskevalla toiminnallisella oh-
jauksella tarkoitettaisiin esimerkiksi keskuk-
sen yhteistä strategiaa ja ennakointia, kes-
kuksen aluekehitystyötä, EU-rakennerahasto-
ohjelmia ja asiakaspalveluprosesseja. Lisäksi 
sillä tarkoitettaisiin talous-, henkilöstö- ja 
toimitilahallinnon, tietohallinnon, tietopalve-
lun, viestinnän tai hankintatoimen taikka 
muita vastaavia yhteisiä tukitehtäviä. Ehdote-
tun säännöksen mukaan työ- ja elinkeinomi-
nisteriö huolehtisi tässä tarkoitetusta toimin-
nallisesta ohjauksesta. 

Pykälän 2 momentin mukaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskusten toiminnallis-
ten tavoitteiden saavuttamiseksi laadittaisiin 
1 momentissa tarkoitetun ministeriön tai kes-
kushallinnon viraston johdolla tarvittaessa 
keskuksen toiminnan ja tehtävien ohjausta ja 
järjestämistä varten toiminnallinen tulosta-
voiteasiakirja. Toiminnallisen tulostavoite-
asiakirjan keskeiseen sisältöön kuuluisivat 
käytettäviä taloudellisia resursseja sekä vuo-
sittaisia tai muita lyhyen aikavälin toimintaa 
ja tehtäviä koskevat tulostavoitteet. Toimin-
nallinen tulostavoiteasiakirja laadittaisiin 
vain tarvittaessa. Asiakirjoja voisi olla use-
ampia, esimerkiksi hallinnonala- tai toimi-
alakohtaisesti. Asianomaisten ministeriöiden 
ja keskushallinnon virastojen tulisi toimia tu-
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lostavoiteasiakirjoja laatiessaan tiiviissä yh-
teistyössä keskenään. Tulostavoiteasiakirjoja 
laatiessaan ministeriöiden ja keskushallinnon 
virastojen tulisi neuvotella myös elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskusten kanssa ennen 
tulostavoitteiden asettamista. Maahanmuut-
toa koskevissa asioissa sisäasiainministeriö 
laatisi toiminnalliset tulostavoiteasiakirjat 
näitä tehtäviä hoitavan yksikön kanssa oman 
toimialueensa osalta. Asiakirjan allekirjoit-
taisivat asianomaisen vastuualueen päällikkö 
ja maahanmuuttoyksikön päällikkö. Tulosta-
voiteasiakirjasta on säädetty valtion talousar-
viosta annetun asetuksen 11 §:ssä. Kysymys 
on niin sanotusta toiminnallisesta tulossopi-
muksesta. 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten 
toiminnallisen ohjauksen menettelytavoista 
voitaisiin pykälän 3 momentin mukaan sää-
tää valtioneuvoston asetuksella. Asetuk-
senantovaltuuden säätäminen valtioneuvosto-
tasolle on tässä tapauksessa perusteltua, kos-
ka kysymys on laajakantoisesta ja periaat-
teellisesti merkittävästä asiasta, jolla on mer-
kitystä koko aluehallintoviraston toiminnalle. 

9 §. Johtaminen. Pykälä sisältäisi säännök-
set elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuk-
sen ja sen vastuualueiden johtamisesta ja sii-
hen välittömästi liittyvistä tehtävistä ja vas-
tuista. Ehdotettu pykälä sisältäisi myös sään-
nökset keskuksen johtoryhmästä. 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuk-
sen sisäinen organisaatio muodostuisi ehdo-
tetun lain mukaan useista eri ministeriöiden 
toiminnallisessa ohjauksessa olevista vastuu-
alueista, joista eräiden vastuualueiden asema 
olisi lisäksi varsin itsenäinen myös suhteessa 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen 
ja sen muihin vastuualueisiin. Tämän johdos-
ta tulisi keskuksen käytännön toiminnoissa 
pyrkiä korostamaan sisäisen yhteistyön mer-
kitystä kaikilla tasoilla. Esimerkiksi keskuk-
sen laaja asiantuntemus eri hallinnonaloilta 
tulisi pyrkiä ottamaan käyttöön mahdolli-
simman joustavasti ja tehokkaasti. Keskuk-
sen sisäiset toimintoprosessit tulisi myös 
suunnitella ja toteuttaa mahdollisimman jous-
taviksi ja tehokkaiksi. Tältä osin keskeisiä 
toimijoita ovat erityisesti keskuksen johto ja 
johtoryhmä. 

Pykälän 1 momentin mukaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskusta johtaisi kes-

kuksen johtaja, jona toimisi keskuksen yhden 
vastuualueen päällikkö oman toimensa ohel-
la. Keskuksen johtaja vastaisi keskuksen 
toiminnan tuloksellisuudesta ja keskuksen 
yhteisten tulostavoitteiden saavuttamisesta. 
Valtioneuvosto määräisi johtajan määräajaksi 
tehtävään työ- ja elinkeinoministeriön esityk-
sestä. Määräajan pituus voisi olla kolmesta 
viiteen vuotta. Keskuksen johtaja johtaisi 
keskuksen toimintaa sekä vastaisi työ- ja 
elinkeinoministeriön asettamien koko kes-
kuksen yhteisten strategisten ja muiden tulos-
tavoitteiden saavuttamisesta. 

Pykälän 2 momentin mukaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskuksen vastuualuet-
ta johtaisi vastuualueen päällikkö. Ehdotetun 
säännöksen mukaan vastuualueen päällikkö 
vastaisi vastuualueen toiminnan tulokselli-
suudesta ja tulostavoitteiden saavuttamisesta. 
Tämän mukaisesti vastuualueen päälliköt 
vastaisivat vastuualueensa toiminnan tulok-
sellisuudesta ja tulostavoitteiden saavuttami-
sesta ehdotetun lain 8 §:n 1 momentissa tar-
koitetulle ministeriölle tai keskushallinnon 
virastolle sekä keskuksen johtajalle. Keskuk-
sen vastuualueiden päälliköiden nimittämi-
sestä virkaan säädettäisiin ehdotetun lain 12 
§:ssä. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen joh-
toryhmästä. Keskuksella olisi johtoryhmä, 
joka huolehtisi keskuksen toimintojen yh-
teensovittamisesta sekä eri vastuualueiden 
johtamisen sovittamisesta viraston kokonais-
johtamiseen. Johtoryhmän puheenjohtajana 
toimisi keskuksen johtaja. Keskuksen toimi-
alueella toimivan metsäkeskuksista ja metsä-
talouden kehittämiskeskuksesta annetussa 
laissa (1474/1995) tarkoitetun metsäkeskuk-
sen johtaja osallistuisi asiantuntijajäsenenä 
johtoryhmän työhön silloin, kun johtoryh-
mässä käsiteltäisiin asioita, jotka koskevat 
metsätaloutta. Johtoryhmän muusta kokoon-
panosta määrättäisiin ehdotetun momentin 
mukaan keskuksen työjärjestyksessä.  

Johtoryhmätyöskentelyllä olisi mahdollista 
tukea keskuksen eri toimialojen yhteistyötä 
ja edistää tiedonkulkua. Näiden seikkojen 
johdosta olisi tarkoituksenmukaista, että joh-
toryhmän kokoonpano määriteltäisiin kes-
kuksen työjärjestyksessä riittävän edustavak-
si. Johtoryhmän jäseniä olisivat keskuksen 
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johtajan lisäksi vastuualueiden päälliköt. 
Keskuksen maahanmuuttoa, maahanmuutta-
jien kotouttamista ja hyviä etnisiä suhteita 
sekä maaseutu- ja energia-asioita hoitavan 
yksikön päällikkö olisi johtoryhmän jäsen. 
Osaamisen ja kulttuuritoimen edustajan tulisi 
myös aina olla johtoryhmän jäsen. Johtoryh-
mään kuuluisi myös henkilöstön ja viestin-
nän edustus. Niissä elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksissa, joissa ei ole kaikkia 
kolmea vastuualuetta, johtoryhmään kuului-
sivat ympäristö ja luonnonvarat- sekä liiken-
ne ja infrastruktuuri-vastuualueiden tehtäviä 
hoitavien keskusten asianomaiset edustajat.   
Johtoryhmän jäsenenä olisi lisäksi koottuja 
tukitehtäviä hoitavan yksikön päällikkö siinä 
tai niissä elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskuksissa, johon tai joihin näitä toimintoja 
sijoitetaan. 

10 §. Asioiden ratkaisuvalta. Pykälässä 
säädettäisiin asioiden ratkaisuvallasta elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa. 
Lähtökohtaisesti elinkeino-, liikenne- ja ym-
päristökeskus on niin sanottu päällikköviras-
to. Ehdotettu säännös sisältäisi kuitenkin tiet-
tyjä poikkeuksia tähän pääsääntöön. 

Pykälän 1 momentti sisältäisi säännökset 
siitä kenelle viraston toimivaltaan kuuluvien 
asioiden ratkaisutoimivalta kuuluu ja kuinka 
sitä voidaan järjestellä. Elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskuksen johtaja ratkaisisi eh-
dotetun säännöksen mukaan keskuksen toi-
mivaltaan kuuluvat asiat, jollei niitä olisi 
säädetty tai työjärjestyksessä määrätty kes-
kuksen muun virkamiehen ratkaistaviksi. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin niin 
sanotusta pidätysoikeudesta. Ehdotetun sään-
nöksen mukaan johtaja voisi ottaa ratkaista-
vakseen asian, joka koskee keskuksen yhtei-
siä toimintoja sekä asian, joka koskee kes-
kuksen yhteistä rakennerahasto-
ohjelmatyötä. Momentin viimeisen lauseen 
mukaan keskuksen johtaja ei kuitenkaan voi-
si ottaa ratkaistavakseen asiaa, joka kuuluu 
keskuksen vastuualueen tehtäviin ja toimival-
taan. Poikkeuksen tekeminen ratkaisuvallan 
käyttämisessä näiltä osin perustuu näiden 
toimialojen itsenäiseen asemaan keskuksen 
sisällä tai toiminnan luonteesta johtuviin eri-
tyistarpeisiin. Ratkaisuun on vaikuttanut 
myös se, että keskuksen johtajana toimisi sen 

yhden vastuualueen päällikkö oman toimensa 
ohella. 

Keskuksen vastuualueiden välisestä tehtä-
väjaosta säädettäisiin ehdotetun lain 4 §:n no-
jalla annettavalla valtioneuvoston asetuksel-
la. 

11 §. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kusten työjärjestys. Pykälässä säädettäisiin 
keskuksen ja sen vastuualueiden työjärjes-
tyksestä. 

Pykälän 1 momentin mukaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskuksen hallinnon ja 
toimintojen järjestämisestä sekä asioiden 
valmistelusta ja ratkaisemisesta määrättäisiin 
keskuksen työjärjestyksessä, josta päättäisi 
viraston johtaja. Työjärjestyksellä säädettäi-
siin asioiden valmistelusta ja esittelymenette-
lyn käytöstä sekä mahdollisesti tarvittavista 
yhteen sovittavista toimielimistä johtoryh-
män lisäksi. 

Pykälän 2 momentin mukaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskuksen vastuualu-
eella voisi tarvittaessa olla oma työjärjestys, 
jolla voitaisiin määrätä tarkemmin vastuualu-
een toimintojen järjestämisestä sekä henkilö-
kunnan tehtävistä ja työskentelypaikkakun-
nista. Vastuualuekohtaisesta työjärjestyksestä 
päättäisi vastuualueen päällikkö. 

12 §. Virkojen täyttäminen. Pykälässä sää-
dettäisiin elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskuksen virkojen täyttämisestä. Pykälän 1 
momentissa säädettäisiin keskuksen vastuu-
alueiden päällikön ja 2 momentissa muiden 
viraston virkojen täyttämisestä. Ehdotetun 
säännöksen 3 momentti sisältäisi virkojen 
kelpoisuusvaatimuksia koskeva asetuksenan-
tovaltuuden. Keskuksen johtajan määräämi-
sestä tehtävään säädettäisiin ehdotetun lain 9 
§:ssä. 

Pykälän 1 momentin mukaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskuksen vastuualu-
een päällikkö nimitettäisiin aina määräajaksi. 
Keskuksen vastuualueiden päälliköiden ni-
mittämisvalta johdettaisiin keskuksen vas-
tuualuejaosta. Päällikön nimittäisi vastuualu-
een toiminnallisesta ohjauksesta päävastuus-
sa oleva ministeriö tai se keskushallinnon vi-
rasto, jonka tehtäväksi ohjaus olisi erikseen 
säädetty. Nimittävän ministeriön tai kes-
kushallinnon viraston tulisi kuulla muita vas-
tuualueen toiminnalliseen ohjaukseen osallis-
tuvia ministeriöitä tai keskushallinnon viras-
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toja sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskusta ennen päätöksentekoa. Elinkeino, 
työvoima, osaaminen ja kulttuuri-
vastuualueen päällikön nimittäisi työ- ja 
elinkeinoministeriö, liikenne- ja infrastruk-
tuuri-vastuualueen päällikön nimittäisi lii-
kenne- ja viestintäministeriö (väylävirasto) 
sekä ympäristö ja luonnonvarat-vastuualueen 
päällikön nimittäisi ympäristöministeriö. 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuk-
sen vastuualueen päällikkö nimitettäisiin vir-
kaan määräajaksi. Määräajan pituus voisi olla 
esimerkiksi viisi vuotta. Määräajaksi virkaan 
nimittämisestä säädetään valtion virkamies-
lain 9 §:ssä. 

Maahanmuuttoa, maahanmuuttajien ko-
touttamista ja hyviä etnisiä suhteita hoitavan 
yksikön päällikön määräisi tähän tehtävään 
asianomaisen vastuualueen päällikkö. Ennen 
määräyksen antamista tulisi asiasta pyytää si-
säasiainministeriön lausunto. Jos vastuualue 
olisi erimielinen sisäasiainministeriön kanssa 
tehtävään määrättävästä henkilöstä, tulisi asi-
asta järjestää neuvottelu vastuualueen ja mi-
nisteriön välillä ennen päätöksen tekemistä. 
Neuvottelun tavoitteena on yksimielisyyteen 
pääseminen. 

Pykälän 2 momentin mukaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskuksen vastuualu-
een henkilökunnan nimittäisi vastuualueen 
päällikkö. 

Pykälän 3 momentin mukaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskuksen muun henki-
lökunnan nimittäisi viraston johtaja, jollei vi-
raston työjärjestyksessä toisin määrättäisi. 
Keskuksen muulla henkilökunnalla tarkoite-
taan henkilöstöä, jonka pääasialliset tehtävät 
koskevat ja hyödyttävät koko keskusta eivät-
kä ole säännönmukaisesti kohdistettavissa 
vain keskuksen yhdelle vastuualueelle. Täl-
laisia tehtäviä ovat esimerkiksi talous-, hen-
kilöstö- ja toimitilahallinnon, tietohallinnon, 
tietopalvelun, viestinnän ja hankintatoimen 
tehtävät. 

Pykälän 4 momentti sisältää asetuksenan-
tovaltuuden, jonka mukaan elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskuksen virkojen kel-
poisuusehdoista säädettäisiin valtioneuvoston 
asetuksella. 
 
 
 

3 luku Työ- ja elinkeinotoimistot  

13 §. Työ- ja elinkeinotoimistot. Pykälässä 
säädettäisiin elinkeino-, liikenne- ja ympäris-
tökeskuksen alaisesta paikallishallinnosta. 
Työ- ja elinkeinotoimistoja koskevat sään-
nökset otettaisiin lakiin pääsääntöisesti sen 
sisältöisinä, kuin ne ovat 1 päivänä tammi-
kuuta 2009 voimaan tulleessa laissa työ- ja 
elinkeinokeskuksista sekä työ- ja elinkeino-
toimistoista. 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten 
alaisina paikallishallinnon viranomaisina 
toimisi työ- ja elinkeinotoimistoja. Organi-
saatiorakenne pysyisi samana kuin nykyinen 
työ- ja elinkeinoministeriön paikallishallin-
non rakenne. Ehdotuksen mukaan työ- ja 
elinkeinotoimistot ja niiden johtajien virat 
perustaisi ja lakkauttaisi keskus sekä määräi-
si työ- ja elinkeinotoimistojen nimet, toimi-
paikat ja toimialueet. 

14 §. Työ- ja elinkeinotoimistojen tehtävät. 
Pykälässä säädettäisiin työ- ja elinkeinotoi-
mistojen tehtävistä. Työ- ja elinkeinotoimis-
ton tehtävät olisivat pääsääntöisesti samat 
kuin nykyisten työ- ja elinkeinotoimistojen 
tehtävät. Toimisto vastaisi työvoiman saata-
vuuden turvaamisesta ja työllisyyden paran-
tamisesta, julkisen työvoimapalvelun toi-
meenpanosta, maahanmuuttajien kotoutumi-
sesta sekä yrityspalveluihin liittyvästä neu-
vonnasta. Lisäksi toimiston tulisi hoitaa muut 
sille säädetyt tai keskuksen sille määräämät 
tehtävät. Ehdotetun lain 15 §:n nojalla myös 
työ- ja elinkeinoministeriö voisi eräissä tapa-
uksissa määrätä toimistoille tehtäviä. 

15 §. Työ- ja elinkeinotoimistojen alueelli-
sen toimivallan määräytyminen. Pykälä sisäl-
täisi työ- ja elinkeinotoimistojen alueellisen 
toimivallan määräytymistä ja sen järjestämis-
tä koskevat säännökset silloin kun on tar-
peen, että toimisto toimii oman toimialueensa 
ulkopuolellakin. Työ- ja elinkeinotoimistois-
sa on nykyisin jonkin verran käytössä toimin-
tamalli, jossa virasto hoitaa tehtävää oman 
alueensa lisäksi laajemmalla alueella työ- ja 
elinkeinokeskuksen toimialueella tai valta-
kunnallisesti. Kysymys on tehtävistä, joilla 
kootaan erikoistumis- tai tukitehtäviä taikka 
edesautetaan työntasausta toimistojen välillä. 
Ehdotetun säännöksen tavoitteena olisi tukea 
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tämän toimintamallin laajentamista edelleen 
työ- ja elinkeinotoimistoissa. 

Pykälän ensimmäinen lause sisältäisi toi-
mivallan määräytymisen pääsäännön, jonka 
mukaan toimisto huolehtisi sille säädettyjen 
tehtävien hoitamisesta toimialueellaan. Toi-
miston toimialueen määräisi pääsääntöisesti 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sa-
malla, kun se perustaa toimistot 13 §:n mu-
kaisesti.  

Pykälän toisessa lauseessa säädettäisiin sii-
tä, millä edellytyksillä mainitusta pääsään-
nöstä olisi mahdollista poiketa.  Säännöksen 
kolmannessa lauseessa säädettäisiin siitä, 
milloin elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskus voisi tehdä alueellista toimivaltaa 
koskevia järjestelyjä keskuksen toimialueen 
sisällä. Jos olisi tarpeen tehdä järjestelyjä, 
jotka ulottuvat keskuksen toimialueen ulko-
puolelle, asiasta määrättäisiin työ- ja elinkei-
noministeriön päätöksellä. 

16 §. Työ- ja elinkeinotoimiston ohjaus. 
Pykälässä säädettäisiin työ- ja elinkeinotoi-
mistojen ohjauksesta. Keskus ohjaisi toimis-
toa työ- ja elinkeinoministeriön vahvistaman 
strategian ja tavoitteiden sekä sen antamien 
ohjeiden mukaisesti. Keskus neuvottelisi 
toimiston kanssa tulostavoitteista ja vahvis-
taisi toimistolle toimiston kanssa neuvotellut 
tulostavoitteet. 

17 §. Työ- ja elinkeinotoimistojen johtami-
nen ja ratkaisuvalta. Pykälässä säädettäisiin 
työ- ja elinkeinotoimistojen johtamisesta ja 
ratkaisuvallan käyttämisestä. 

Toimiston päällikkönä olisi ehdotetun py-
kälän 1 momentin mukaan työ- ja elinkeino-
toimiston johtaja. Työ- ja elinkeinotoimiston 
johtaja johtaisi toimiston toimintaa ja vastaisi 
keskuksen sille asettamien tulostavoitteiden 
saavuttamisesta. 

Pykälän 2 momentin mukaan työ- ja elin-
keinotoimiston johtaja ratkaisisi toimiston 
päätettävät asiat. Työ- ja elinkeinotoimiston 
johtaja voisi työjärjestyksellä siirtää ratkai-
suvaltaa muille virkamiehille. 

Pykälän 3 momentin mukaan työ- ja elin-
keinotoimiston johtaja voisi pidättää itsellään 
päätösvallan asiassa, jonka virkamies työjär-
jestyksen mukaan saisi ratkaista. 

18 §. Työ- ja elinkeinotoimiston työjärjes-
tys. Pykälä sisältäisi säännökset työ- ja elin-
keinotoimistojen työjärjestyksestä. Työ- ja 

elinkeinotoimiston johtaja vahvistaisi toimis-
ton työjärjestyksen. Samoin kuin keskusten 
työjärjestyksellä myös toimiston työjärjes-
tyksen piiriin kuuluvilla asioilla olisi tarkoi-
tus parantaa työ- ja elinkeinotoimiston johta-
jan mahdollisuuksia järjestää toimiston hal-
linto vastaamaan tulostavoitteista, toimin-
taympäristön muutoksista ja alueellisista tar-
peista johtuvia vaatimuksia. Toimiston työ-
järjestyksellä annettaisiin tarkemmat määrä-
ykset toimiston organisaatiosta, ratkaisuval-
lan käytöstä, esittelymenettelyn käyttämises-
tä tai ilman esittelyä tapahtuvasta päätöksen-
tekomenettelystä sekä muista sisäiseen hal-
lintoon kuuluvista asioista. 

19 §. Tarkemmat säännökset toimiston vir-
koihin nimittämisestä. Pykälä sisältäisi tar-
kemmat säännökset toimiston virkoihin ni-
mittämisestä. Ehdotetun säännöksen mukaan 
työ- ja elinkeinotoimiston virkojen kelpoi-
suusvaatimuksista ja virkoihin nimittämisestä 
olisi voimassa, mitä valtion virkamieslaissa 
säädetään. Kelpoisuusvaatimuksista, nimit-
tämisestä, virkavapauden myöntämisestä ja 
muista vastaavista asioista säädettäisiin tar-
kemmin valtioneuvoston asetuksella. 
 
4 luku Erinäiset säännökset 

20 §. Asioiden ratkaiseminen eräissä tapa-
uksissa. Pykälä sisältäisi säännökset elinkei-
no-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimi-
alan laajuudesta ja sen sisäisestä tehtävien 
järjestelystä mahdollisesti johtuvien esteelli-
syys- ja kollisiotilanteiden ratkaisemiseksi. 
Tällainen tilanne saattaisi syntyä esimerkiksi 
silloin, kun viraston ympäristö ja luonnonva-
rat-vastuualueen tulisi käsitellä asiaa, joka on 
vireillä saman keskuksen liikenne ja infra-
struktuuri-vastuualueella. 

Jos elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kus olisi esteellinen käsittelemään sen toimi-
alaan kuuluvan asian, olisi keskuksen ehdote-
tun säännöksen mukaan pyydettävä toimin-
nallisesta ohjauksesta vastaavaa ministeriötä 
määräämään toinen elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskus käsittelemään tämän asian. 
Ministeriön päätökseen ei saisi hakea muu-
tosta valittamalla. 

21 §. Yhteistyö aluehallintovirastojen kans-
sa. Pykälässä säädettäisiin elinkeino-, liiken-
ne- ja ympäristökeskuksen yhteistyövelvoit-



 HE 59/2009 vp  
  

 

70 

teesta aluehallintovirastojen kanssa. Ehdote-
tun säännöksen mukaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskuksen olisi valtion aluehal-
lintoa koskevissa asioissa toimittava yhteis-
työssä toimialueensa aluehallintovirastojen 
kanssa. Vastaava säännös sisältyisi aluehal-
lintovirastoista annettuun lakiin. 

Nykyisin Etelä-Suomen lääninhallituksen 
ja Länsi-Suomen lääninhallituksen sivistys-
osastossa on erillinen ruotsinkielinen opetus-
toimen yksikkö. Aluehallintovirastoon on 
suunniteltu perustettavaksi ruotsinkielinen 
opetustoimen palveluyksikkö, johon läänin-
hallitusten ruotsinkielisten yksikköjen henki-
löstö on tarkoitus sijoittaa kokonaisuudes-
saan. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kuksilla tulee kuitenkin olemaan lakiin pe-
rustuvia perustamishankkeisiin liittyviä teh-
täviä, jotka koskevat myös ruotsinkielistä 
opetustoimea ja edellyttävät siihen liittyvää 
asiantuntemusta.  Elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskusten tulee tästä syystä perus-
tamishankkeisiin liittyvässä valmistelussa 
toimia yhteistyössä aluehallintoviraston ruot-
sinkielisen palveluyksikön kanssa.  Lisäksi 
on tarkoitus, että aluehallintoviraston ruot-
sinkielinen palveluyksikkö toimii asiantunti-
jana elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kusten tehtäväaluetta koskevissa ruotsinkieli-
sen väestön osaamiseen ja koulutukseen liit-
tyvissä asioissa. 

Muilta osin yhteistyötä aluehallintoviraston 
kanssa saattaisi olla tarpeellista tehdä käy-
tännön tasolla esimerkiksi siten, että keskuk-
set ja virastot asettaisivat yhteisiä neuvotte-
lukuntia tai vastaavia toimielimiä käsittele-
mään asioita, joilla on molempien viran-
omaisten tehtävien kannalta merkitystä. Tar-
vittaessa näistä voidaan säätää valtioneuvos-
ton asetuksella. 

22 §. Yhteistyö maakunnan liittojen ja kun-
tien kanssa. Pykälässä säädettäisiin elinkei-
no-, liikenne- ja ympäristökeskuksen velvol-
lisuudesta osallistua alueiden kehittämislais-
sa (602/2002) tarkoitettuun kehittämistyöhön 
työhön. 

Alueiden kehittämislakia sovelletaan aluei-
den kehittämiseen, alueiden kehittämistä 
koskevien suunnitelmien ja ohjelmien val-
misteluun ja toimenpanoon sekä suunnitel-
mien ja ohjelmien yhteensovittamiseen ja 
seurantaan. Lain mukaisina aluekehittämisvi-

ranomaisina toimivat maakunnan liitot. Alu-
eiden kehittämistä ohjaavat valtakunnalliset 
alueiden kehittämisen tavoitteet, jotka valtion 
viranomaiset ottavat huomioon toiminnas-
saan. Alueiden kehittämistä koskevien suun-
nitelmien ja ohjelmien valmistelusta vastaa 
yleisesti maakunnan liitto, mutta valmistelu 
tapahtuu yhteistyössä alueen muiden viran-
omaisten ja toimijoiden kanssa. 

Elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus 
usean eri hallinnonalan alueviranomaisena on 
merkittävä toimija alueiden kehittämisessä 
alueellaan. Ehdotetun säännöksen mukaan 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus osal-
listuu edellä mainittuihin aluekehitysviran-
omaisen tehtäviin niissä tehtävissään, jotka 
liittyvät alueiden kehittämiseen. Alueiden 
kehittämislakiin ehdotetaan aluekehittämisvi-
ranomaiselle uusia tehtäviä esimerkiksi kou-
lutuksen, liikenteen ja ympäristön suunnitte-
lun yhteensovittamisessa ja osallistumisvel-
vollisuus koskisi myös näitä tehtäviä. 

23 §. Kielivähemmistön palveluyksikkö. 
Pykälässä säädettäisiin elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskuksen kielivähemmistön 
palveluyksiköstä. Ehdotettu säännös koskisi 
perustuslain 17 §:ssä tarkoitettuja suomen, 
ruotsin ja saamen kieliä tasapuolisesti. Se si-
sältäisi myös asiaa koskeva asetuksenanto-
valtuuden. Kielilain 6 §:n 2 momentin mu-
kaan voidaan erityisistä syistä virka-alueen 
kielivähemmistön tarpeita varten perustaa 
yksikielisiä yksiköitä tai osastoja. Ehdotettu 
pykälä täydentäisi ja täsmentäisi edellä mai-
nittua kielilain säännöstä asiasta. Myös ehdo-
tetun lain 5 § sisältää kielivähemmistöjä kos-
kevan säännöksen, jonka mukaan eräänä 
keskuksen toimialueen laajentamisperusteena 
voisi olla alueen kielivähemmistöjen oikeuk-
sien edistäminen. 

Säännösehdotuksen tavoitteena on, että sen 
nojalla perustettava palveluyksikkö voisi 
esimerkiksi hoitaa vain tietyn toimialan, ku-
ten opetustoimen, palveluja, mutta yksikön 
palveluntarjontaan voisi kuulua myös kes-
kuksen useamman tai kaikkien toimialojen 
palveluja. Erityissääntelyn tarkoituksena on, 
että yksikkö voisi tarvittaessa tarjota asiak-
kailleen kokonaispalvelua näiden äidinkielel-
lä. Tällaisen yksikön perustaminen ei saisi 
kuitenkaan johtaa siihen, että alueen vähem-
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mistökielisen väestön tarpeista ei olisi huo-
lehdittu samanlaisten perusteiden mukaan. 

Pykälän 1 momentin mukaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskuksella voisi sen 
toimialaan kuuluvien tehtävien hoitamiseksi 
olla erillinen alueen suomen- tai ruotsinkie-
listä taikka saamelaiskäräjistä annetussa lais-
sa tarkoitetulla saamelaisten kotiseutualueel-
la saamenkielistä vähemmistöä palveleva yk-
sikkö. Palveluyksikkö voitaisiin perustaa 
myös yhtä useamman elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksen yhteiseksi yksiköksi. 

Pykälän 2 momentin mukaan kielivähem-
mistön palveluyksikön perustamisesta, tehtä-
vistä, nimestä, toimialueesta ja toimipaikasta 
sekä henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 
säädettäisiin valtioneuvoston asetuksella. 
Asetuksenantovaltuuden osoittaminen valtio-
neuvostotasolle olisi perusteltua, koska ky-
symys on merkittävästä keskuksen toimival-
taa koskevasta järjestelystä. 

24 §. Valtion edustaminen. Pykälässä sää-
dettäisiin elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskusten tehtävästä edustaa tuomioistuimis-
sa ja viranomaisissa valtion ja oikeutta. 

Pykälän 1 momentin mukaan keskus kan-
taisi ja vastaisi valtion puolesta sekä valvoisi 
tuomioistuimissa ja viranomaisissa valtion 
etua ja oikeutta kaikissa toimialaansa kuulu-
vissa asioissa, jollei toiminnallisesta ohjauk-
sesta vastaavan ministeriön tai keskushallin-
non viraston edustaja sitä tee. Momentin toi-
sen lauseen mukaan keskuksen oikeudesta 
käyttää valtion puolesta asianomistajan pu-
hevaltaa säädettäisiin erikseen. Tällä tarkoi-
tettaisiin esimerkiksi asianomistajan puheval-
lan käyttämistä valtion puolesta niin sano-
tuissa ympäristörikosasioissa. Vastaavia 
säännöksiä on nykyisin aluehallinnon viran-
omaisia koskevissa hallintosäädöksissä. Eh-
dotettu säännös yhtenäistäisi menettelyä, 
mutta ei muuttaisi tehtävän asiallista sisältöä. 

Jos elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kuksen toimivaltaan kuuluvan asian vaiku-
tukset koskisivat merkittävästi kahden tai 
useamman keskuksen toimialuetta, toimin-
nallisesta ohjauksesta vastaava ministeriö 
päättäisi pykälän 2 momentin mukaan, mikä 
keskus toimisi valtion edustajana tässä asias-
sa. Ministeriön päätökseen ei saisi hakea 
muutosta valittamalla.  

Vastaavasti pykälän 3 momentin mukaan 
työ- ja elinkeinotoimisto kantaisi ja vastaisi 
valtion puolesta kaikissa tehtäviinsä kuulu-
vissa asioissa, jollei erityistapauksissa toi-
mistoa ohjaavien viranomaisten edustaja sitä 
tee. 

25 §. Suoritteiden maksullisuus. Pykälä si-
sältäisi yleissäännökset elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskuksen sekä työ- ja elinkei-
notoimiston suoritteiden maksujen määräy-
tymisestä sekä asetuksenantotoimivaltaa 
koskevan säännöksen. 

Pykälän 1 momentin mukaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskuksen sekä työ- ja 
elinkeinotoimiston suoritteiden maksullisuu-
desta ja maksujen suuruudesta olisi voimas-
sa, mitä valtion maksuperustelaissa säädettäi-
siin. Tämän perusteella määriteltäisiin mitkä 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 
suoritteet tai suoriteryhmät olisivat maksulli-
sia ja mistä suoritteesta tai suoriteryhmästä 
maksu määrättäisiin omakustannusarvon pe-
rusteella sekä mitkä suoritteet hinnoiteltaisiin 
liiketaloudellisin perustein. 

Pykälän 2 momentin mukaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskuksen suoritteiden 
maksuista säädettäisiin valtioneuvoston ase-
tuksella. Ehdotettu säännös poikkeaisi toimi-
valtaisen viranomaisen osalta maksuperuste-
lain 8 §:n säännöksestä, jonka mukaan ase-
tuksenantotoimivalta kuuluu normaalitilan-
teessa asianomaiselle ministeriölle. Asetuk-
senantovaltuuden säätäminen valtioneuvosto-
tasolle on tässä tapauksessa katsottu tarpeel-
liseksi, koska elinkeino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskuksen ovat monitoimialaisia ja use-
an ministeriön ohjauksessa toimivia viran-
omaisia ja koska kysymys on myös laajakan-
toisesta ja periaatteellisesti merkittävästä asi-
asta. Esimerkiksi ympäristöhallinnon kannal-
ta menojen kattamisessa suoritteiden maksul-
lisuudella on erityistä merkitystä. 

Työ- ja elinkeinotoimiston suoritteiden 
maksuista säädettäisiin sen sijaan maksupe-
rustelain säännösten mukaisesti työ- ja elin-
keinoministeriön asetuksella. 

26 §. Muutoksenhaku. Pykälä sisältäisi 
säännökset elinkeino-, liikenne- ja ympäris-
tökeskuksen sekä työ- ja elinkeinotoimiston 
päätösten muutoksenhakuoikeudesta. Ehdo-
tetun säännöksen mukaan elinkeino-, liiken-
ne- ja ympäristökeskuksen sekä työ- ja elin-
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keinotoimiston antamaan päätökseen haettai-
siin muutosta valittamalla siten kuin hallinto-
lainkäyttölaissa säädetään, jollei muutoksen-
hausta säädettäisi muualla lainsäädännössä 
toisin. 

Hallintolainkäyttölain 7 §:n 2 momentin 
mukaan pääsääntönä on, että valtioneuvoston 
alaisen viranomaisen päätöksestä valitetaan 
hallinto-oikeuteen. Lain 10 §:n mukaan oi-
keudesta valittaa muun viranomaisen päätök-
sestä tulee säätää erikseen. Muutoksenhaku-
oikeutta ei säännöksessä rajoitettaisi, vaan 
mahdolliset rajoitukset määräytyisivät elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tai 
työ- ja elinkeinotoimiston tehtäviä koskevan 
erityislainsäädännön mukaisesti. 

27 §. Voimaantulo. Tämän lain voimaantu-
losta säädettäisiin tähän esitykseen sisältyväl-
lä voimaanpanolailla.  
 

 
1.3 Laki ympäristönsuojelu- ja vesiasi-

oiden käsittelystä aluehallintoviras-
tossa 

1 §. Lain soveltamisala. Pykälässä määri-
teltäisiin lain soveltamisala. Lakia olisi tar-
koitus soveltaa käsiteltäessä aluehallintovi-
rastosta annettavan lain 4 §:n 1 momentin 5 
kohdassa mainittuja ympäristönsuojelu- ja 
vesilainsäädännön alaan kuuluvia lupa- ja 
muita hakemusasioita. Tehtävistä ja aluehal-
lintoviraston toimivallasta on tarkemmin 
säädetty erityislainsäädännössä. 

Aluehallintovirastosta annetun lain mukaan 
aluehallintovirasto on lähtökohtaisesti pääl-
likkövirasto, jossa asiat ratkaisee viraston 
johtaja. Lain 12 §:n mukaan ympäristölupa-
vastuualueen toimivaltaan kuuluvat asiat rat-
kaisee kuitenkin vastuualueen päällikkö, joll-
ei niitä ole säädetty tai vastuualueen työjär-
jestyksessä määrätty vastuualueen muu vir-
kamiehen ratkaistaviksi taikka jollei päätök-
senteosta ole toisin säädetty. Ympäristölupa-
asioita hoitavan vastuualueen tehtävät tode-
taan ehdotetun aluehallintovirastolain 4 §:n 1 
momentin 5 kohdassa.  

Lain 1 §:n mukaan tätä lakia sovellettaisiin 
sellaiseen päätöksentekoon, joka koskee ai-
neellisen lainsäädännön soveltamista. Pykä-
lässä viitattaisiin eräisiin keskeisiin lakeihin, 
joissa on säädetty ratkaisutoimivallasta. La-

kia sovellettaisiin muissa laeissa säädettyjen 
asioiden ratkaisemiseen sekä näiden asioiden 
valmisteluun. Muut vastuualueella ratkaista-
vat asiat (muun muassa nimitykset ja muut 
hallinnolliset asiat) ratkaisee aluehallintovi-
rastolain 12 §:n mukaisesti vastuualueen 
päällikkö tai vastuualueen työjärjestyksessä 
määrätty virkamies. 

2 §. Asioiden käsittely. Pykälässä säädettäi-
siin ympäristölupavastuualueen toiminnan 
vaatimasta asiantuntemuksesta. Asioita val-
misteltaessa ja niitä ratkaistaessa tulee olla 
käytettävissä asian laadun edellyttämä oikeu-
dellinen, teknillinen ja luonnontieteellinen 
asiantuntemus, joka otetaan huomioon sekä 
valmistelua järjestettäessä että ratkaisuko-
koonpanoa määrättäessä. Vastaavanlainen 
vaatimus sisältyy myös nykyisen ympäristö-
lupavirastoista annetun lain 8 §:n 2 moment-
tiin, jossa on säädetty istunnon kokoonpanos-
ta. 

Asiat ratkaistaisiin esittelystä joko yhden 
ratkaisijan kokoonpanossa tai monijäsenises-
sä kokoonpanossa. 

3 §. Ratkaisukokoonpanot Pykälässä sää-
dettäisiin tarkemmin ratkaisukokoonpanoista 
ja niiden määräämisestä. Ratkaisukokoonpa-
no päätettäisiin asian laadun ja laajuuden 
mukaisesti. Lähtökohta olisi, että asiat käsi-
teltäisiin yhden ratkaisijan kokoonpanossa, 
jolloin asian ratkaisisi vastuualueen päällikkö 
tai tämän määräämä vastuualueen muu vir-
kamies. 

Laajat ja ympäristö- tai muilta vaikutuksil-
taan merkittävät hankkeet käsiteltäisiin kui-
tenkin laajemmassa ratkaisukokoonpanossa. 
Muu erityinen syy käsitellä asia monijäseni-
sessä kokoonpanossa on esimerkiksi asian 
oikeudellinen merkittävyys, jolloin monijä-
seninen ratkaisukokoonpano on asianosaisten 
oikeusturvan kannalta perusteltua.  

Ympäristönsuojelulain mukaisista asioista 
käsiteltäisiin laajemmassa ratkaisukokoon-
panossa muun muassa sellaiset hankkeet, 
joista voi aiheutua merkittäviä päästöjä ve-
teen tai ilmaan taikka joissa on kysymys 
merkittävistä jätehuollon järjestelyistä tai 
merkittävästä meluhaitasta tai asiaan liittyy 
korvauskysymyksiä. Laajempaa ratkaisuko-
koonpanoa voisi myös edellyttää asianosais-
ten tai haitankärsijöiden huomattava määrä. 
Toimialoja, joissa uusia laitoksia tai nykyis-
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ten laitosten merkittäviä muutoksia koskevat 
lupahakemukset ovat yleensä laadultaan sel-
laisia, että ne pääsääntöisesti edellyttäisivät 
laajempaa ratkaisukokoonpanoa, olisivat 
muun muassa massa- ja paperitehtaat, rauta- 
ja terästehtaat, muu metallien valmistus, öl-
jynjalostamot, eräät lentoasemat ja satamat 
sekä ongelmajätteiden käsittely. Lakiin ei ole 
tarkoituksenmukaista sisällyttää ehdotonta 
luetteloa laajemmassa ratkaisukokoonpanos-
sa käsiteltävistä asioista, koska hakemukses-
sa voi olla kysymys esimerkiksi vain vähäi-
sestä lupamääräyksen muuttamisesta. Ratkai-
sukokoonpano määräytyisi siten aina asian 
ominaispiirteiden mukaan. 

Vesilain mukainen lupaharkinta perustuu 
intressivertailuun eli hankkeesta aiheutuvien 
hyötyjen ja haittojen vertailuun. Koska myös 
hankkeen hyödyt ovat intressivertailussa mu-
kana, on näkökulma jossain määrin ympäris-
tönsuojelulaissa säännellyn toiminnan vaiku-
tusten arviointia laajempi. Hankkeen hyödyt 
ja haitat eivät ole yleensä yhteismitallisia. 
Niiden vertailu vaikutuksiltaan monitahoisis-
sa hankkeissa edellyttää hyvää kokonaisnä-
kemystä. Intressivertailun tekee usein vaati-
vaksi myös se, että vesilain mukaisilla hank-
keilla voidaan saavuttaa samanaikaisesti mo-
nenlaisia hyötyjä. Esimerkiksi järven veden-
korkeuden nosto voi palvella virkistyskäyt-
töä, kalataloutta ja luonnonsuojelua. Tällaisia 
asioita käsiteltäessä huolehditaan siitä, että 
lupa-asian valmistelussa ja lupaharkinnassa 
on edustettuna myös intressivertailun kannal-
ta riittävä asiantuntemus. Laadultaan sellaisia 
hankkeita, jotka pääsääntöisesti edellyttäisi-
vät laajempaa ratkaisukokoonpanoa, olisivat 
muun muassa merkittävät yhdyskuntien ve-
denhankintaan liittyvät hankkeet, vedenkor-
keuden nostamista merkitsevät kunnostus-
hankkeet, jokien perkaukset, tekojärvien ja 
voimalaitosten rakentaminen ja vesistön 
säännöstelyhankkeet. 

Käsiteltäessä vesilain mukaisia lupa-
asioita, joihin liittyy erityisiä oikeudellisia 
kysymyksiä, kuten esimerkiksi pakkotoimi-
oikeuksista tai korvauksista päättämistä, huo-
lehditaan myös siitä, että asian laadun edel-
lyttämä oikeudellinen asiantuntemus tulee 
turvatuksi. 

Laajemmassa ratkaisukokoonpanossa asiat 
käsiteltäisiin kaksi- tai useampijäsenisessä 

kokoonpanossa, josta määrättäisiin asian laa-
dun ja sen ratkaisemisen vaatiman asiantun-
temuksen mukaan. Kaksijäsenistä kokoonpa-
noa voitaisiin käyttää, jos jäsenet olisivat rat-
kaisusta yksimielisiä. Muussa tapauksessa 
asia olisi siirrettävä laajempaan kokoon-
panoon.  

Ympäristölupavastuualueen päällikkö mää-
räisi, missä ratkaisukokoonpanossa asia käsi-
tellään sekä kokoonpanon puheenjohtajan. 
Käytännössä vastuualueen päällikkö voisi 
määrätä ratkaisukokoonpanoista joko asia-
kohtaisesti tai vastuualueen työjärjestyksessä 
pysyväisluonteisemmin. Vastuualueen pääl-
likkö ei kuitenkaan voisi enää ratkaisuko-
koonpanosta päätettyään ottaa asiaa omaan 
ratkaisuvaltaansa. 

Pykälän 4 momentin mukaan monijäseni-
seen ratkaisukokoonpanoon voitaisiin määrä-
tä jäseniä myös toisesta aluehallintovirastos-
ta.  Käytännössä olisi tarkoitus toimia niin, 
että eräille erityisasiantuntemusta vaativille 
toimialoille muodostettaisiin valtakunnallisia 
asiantuntijaryhmiä, joihin kuuluvia asiantun-
tijoita voitaisiin käyttää eri aluehallintoviras-
toissa ratkaisukokoonpanoissa. Näin voitai-
siin turvata erityisasiantuntemuksen saata-
vuus kaikessa ratkaisutoiminnassa ja samalla 
edistää yhtenäistä lupakäytäntöä. Tällaisia 
toimialoja voisivat olla esimerkiksi metsä- ja 
paperiteollisuus, raskas metalliteollisuus, 
suuret kemianteollisuuden laitokset, kaivos-
toiminta, suuret energiantuotantolaitokset, 
jätteenpoltto, suuret kaatopaikat, lentokentät, 
suuret satamat sekä laajat säännöstelyyn, ve-
sivoiman hyödyntämiseen tai pohjavesiasioi-
hin liittyvät hankkeet.  Asiantuntijaosaami-
sen hyödyntäminen voitaisiin järjestää vir-
kamieslain nojalla. Toimintamalli asiantunti-
joiden väliseen ja lupaviranomaisten keski-
näiseen yhteistyöhön suunnitellaan yhteis-
työssä lupaviranomaisten ja ympäristöminis-
teriön kesken. 

4 §. Äänestäminen. Äänestämiseen sovel-
lettaisiin hallintolainkäyttölain 52 §:n sään-
nöistä. Pääsääntönä olisi, että äänestyksessä 
voittaa se kanta, jota ratkaisukokoonpanon 
jäsenten enemmistö on kannattanut. Äänten 
mennessä tasan päätökseksi tulisi puheenjoh-
tajan kannattama ratkaisu.  
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5 §. Voimaantulo. Tämän lain voimaantu-
losta säädettäisiin tähän esitykseen sisältyväl-
lä voimaanpanolailla.  

 
 
1.4 Laki taiteen edistämisen järjestelystä 

annetun lain 4 §:n muuttamisesta 

Taiteen edistämisen järjestelystä annetun 
lain (328/1967) 1 §:n 2 momentin mukaan 
alueellisen taide-elämän edistämistä varten 
on alueellisia taidetoimikuntia, joiden luku-
määrästä ja toimialueista valtioneuvosto tar-
kemmin määrää. Alueellisten taidetoimikun-
tien yhteiselimenä on taiteen keskustoimi-
kunta ja niiden toiminnan järjestämisestä 
päätetään keskustoimikunnan työjärjestyk-
sessä. Alueelliset taidetoimikunnat ovat ope-
tusministeriön alaisia. Alueellisen taidetoi-
mikunnan jäsenet määrää nykyisin opetusmi-
nisteriö. Alueellisten taidetoimikuntien lu-
kumäärästä ja toimialueista määrätään alueel-
listen taidetoimikuntien lukumäärästä ja toi-
mialueista annetussa valtioneuvoston päätök-
sessä (817/1997).  

Taiteen edistämisen järjestelystä annetun 
lain 4 §:n 3 momentti ehdotetaan muutetta-
vaksi siten, että opetusministeriön sijasta 
maakunnan liitot määräisivät toimialueidensa 
alueellisten taidetoimikuntien jäsenet alueel-
lisia taiteen ja kulttuurin järjestöjä ja laitoksia 
kuultuaan näiden ehdottamista henkilöistä. 
Ehdotettu muutos ei vaikuttaisi alueellisten 
taidetoimikuntien organisatoriseen asemaan 
eikä tehtäviin. Jos taidetoimikunnan toimi-
alue kuitenkin muodostuu useammasta maa-
kunnan liiton alueesta, jäsenet määräisivät 
asianomaiset maakunnan liitot yhdessä. 

Tämän lain voimaantulosta säädettäisiin 
tähän esitykseen sisältyvällä voimaan-
panolailla.  

 
 
1.5 Laki työsuojeluhallinnosta annetun 

lain muuttamisesta 

2 §. Pykälän 3 momentissa säädetään työ-
suojeluhallinnon riippumattomuudesta. Riip-
pumattomuus perustuu Kansainvälisen työ-
järjestön ILO:n yleissopimukseen numero 81 
”Ammattientarkastus teollisuudessa ja kau-
passa (1947)”, jonka Suomi on ratifioinut. 

Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualu-
een riippumattomuudesta säädettäisiin alue-
hallintovirastoista annetun lain 6 §:ssä. Sosi-
aali- ja terveysministeriön työsuojelusosaston 
riippumattomuudesta sen hoitaessa työsuoje-
luviranomaiselle kuuluvia tehtäviä säädetään 
ministeriötä koskevan asetuksen 4 §:ssä. 
Näin ollen säännös ehdotetaan kumottavaksi 
tarpeettomana tästä laista. 

3 §. Nykyisessä pykälässä säädetään maan 
jakamisesta työsuojelupiireihin sekä mahdol-
lisuudesta tehtävien siirtämiseen työsuojelu-
toimistojen välillä. Nämä säännökset käyvät 
tarpeettomiksi tässä esityksessä ehdotetun 
aluehallintouudistuksen tultua voimaan. Py-
kälään ehdotetaan otettavaksi nykyisen työ-
suojeluhallinnosta annetun asetuksen 
(16/1993) 5 §:n säännös siitä, että ministeriö 
voi asianomaisia aluehallintovirastoja kuul-
tuaan määrätä aluehallintoviraston työsuoje-
lun tehtäviä hoitavan vastuualueen virkamie-
hen suostumuksellaan tekemään tilapäisesti 
toisen aluehallintoviraston työsuojelun tehtä-
viä hoitavalle vastuualueelle tai ministeriölle 
kuuluvia tehtäviä. Säännös edellyttää lakita-
son sääntelyä. 

4 §. Pykälän 2 momentissa säädetään työ-
suojelupiirien yhteydessä toimivista työsuo-
jelulautakunnista. Aluehallintouudistuksen 
jälkeen työsuojelulautakunnat toimisivat 
aluehallintoviraston työsuojelun vastuualu-
een yhteydessä. Lautakunnan kokoonpanon 
määräisi aluehallintoviraston asianomaisen 
vastuualueen päällikkö. Työsuojelulautakun-
taan sovellettaisiin muutoin nykyistä säänte-
lyä vastaavalla tavalla soveltuvin osin, mitä 
työsuojeluneuvottelukunnasta on säädetty.  
Työsuojeluneuvottelukunnasta säädetään sa-
man lainkohdan 1 momentissa sekä asetuk-
sessa työsuojeluneuvottelukunnasta 
(199/1993). 

Työsuojelulautakunnan tehtävistä ja ko-
koonpanosta voitaisiin säätää tarkemmin val-
tioneuvoston asetuksella. Tällä hetkellä on 
voimassa valtioneuvoston asetus työsuojelu-
lautakunnista (480/2004). Siihen tehtäisiin 
aluehallinnon organisaatiouudistuksesta ai-
heutuvat muutokset. 

5 §. Pykälä sisältää yleisvaltuuden antaa 
asetuksella tarkempia määräyksiä lain täytän-
töönpanosta.  Pykälä ehdotetaan kumottavak-
si. Lain nojalla on annettu, edellä jo mainittu-
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jen asetusten lisäksi, asetus työsuojelun hal-
linnosta (176/1993). Sen keskeisin sisältö 
olisi aluehallintovirastoista annetussa laissa 
ja sen nojalla annettavassa asetuksessa valti-
on aluehallintovirastoista. Esimerkiksi työ-
suojelun vastuualueen päällikön ja mahdolli-
sesti muiden virkamiesten kelpoisuusvaati-
muksista säädettäisiin asetuksessa valtion 
aluehallintovirastoista. Tähän asetukseen si-
sällytettäisiin myös nykyisen työsuojelun 
hallinnosta annetun asetuksen 3 §:n 2 mo-
mentissa oleva tarkastushenkilökuntaa kos-
keva erityisvaatimus. Sen mukaan tarkastus-
henkilökunnassa tulee olla sellaisia tarkasta-
jia, joilla on useiden vuosien pituinen käy-
tännön ammattityökokemus. 

Tämän lain voimaantulosta säädettäisiin 
tähän esitykseen sisältyvällä voimaan-
panolailla.  
 
 
 
1.6 Laki valtion virkamieslain muutta-

misesta 

4 §. Valtion virkamieslain (750/1994) 4 §:n 
2 momentissa säädetään niin sanotuista erit-
telyviroista. Momentin 8 kohdan mukaan 
ympäristölupaviraston johtajan ja ympäristö-
neuvoksen virat ovat tällaisia virkoja.  

Ympäristölupavirastoista annettu laki 
(87/2000) ehdotetaan tässä esityksessä ku-
mottavaksi ja viraston tehtävät siirrettäväksi 
perustettaviin aluehallintovirastoihin. Alue-
hallintovirastoissa nämä tehtävät hoidettai-
siin omalla vastuualueella, jonka asema olisi 
tehtävien luonteen johdosta järjestetty itse-
näiseksi ja riippumattomaksi. Uudistuksesta 
johtuen enää ei olisi tarkoituksenmukaista, 
että edellä mainitut virat olisivat niin sanottu-
ja erittelyvirkoja. Tämän johdosta kyseinen 
valtion virkamieslain kohta ehdotetaan ku-
mottavaksi. Momentin 8 kohdan kumoami-
sen johdosta on momentin 7 kohtaan tehtävä 
tekninen muutos. 

7 §. Lain 7 §:ssä säädetään viroista, joihin 
voidaan nimittää vain Suomen kansalainen. 
Pykälän 1 momentin 6 kohdan mukaan tällai-
sia virkoja ovat maaherran, lääninhallituksen 
osastopäällikön ja lääninvalmiusjohtajan vi-
rat.  

Lääninhallituslaki ehdotetaan tässä esityk-
sessä kumottavaksi ja lääninhallitusten tehtä-
vät siirrettäviksi perustettaville aluehallinto-
virastoille sekä elinkeino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskuksille. Maaherran virat tulisivat, 
lukuun ottamatta perustettavaa Ahvenan-
maan valtionvirastoa, lakkautettaviksi. Uusi-
en virastojen johtajiksi sekä Ahvenanmaan 
valtionviraston johtajana toimivaksi maaher-
raksi olisi mahdollista nimittää vain Suomen 
kansalainen valtion virkamieslain 7 §:n 1 
momentin 5 kohdan perusteella. 

Aluehallintoviraston pelastustoimen ja va-
rautumisen tehtäviä hoitavan vastuualueen 
päällikön virkaan tulisi voida nimittää vain 
Suomen kansalainen. Tämän johdosta 1 mo-
mentin 6 kohtaan ehdotetaan tehtäväksi tätä 
koskeva muutos. 

Tämän lain voimaantulosta säädettäisiin 
tähän esitykseen sisältyvällä voimaan-
panolailla.  
 
 
 
1.7 Laki opetus- ja kulttuuritoimen ra-

hoituksesta annetun lain muuttami-
sesta 

40 §. Perustamishankkeiden rahoitussuun-
nitelma. Pykälässä säädetään seuraavan nel-
jän vuoden aikana toteutettavaksi suunnitel-
lut perustamishankkeet sisältävän perusta-
mishankkeiden valtakunnallisen rahoitus-
suunnitelman laadinnasta. Pykälän 2 momen-
tin mukaan lääninhallitus laatii hankkeiden 
kiireellisyysjärjestyksen toiminnan järjestäjil-
tä saatujen ehdotusten perusteella. Lain elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista tul-
lessa voimaan tehtävä esitetään siirrettäväksi 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille. 
Perustamishankkeita koskevat tehtävät on 
tarkoitus antaa erikoistumistehtäväksi osalle 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksia, 
jotka hoitaisivat tehtävän myös niille nimet-
tyjen toisten elinkeino-, liikenne- ja ympäris-
tökeskusten puolesta. Elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskus laatisi kiireellisyysjärjes-
tyksen koko toimialueelleen. 

Alueiden kehittämislakiin esitetyn mukai-
sesti maakunnan liitot laativat kiireellisyys-
järjestyksen kuntien ja muiden koulutuksen 
järjestäjien hankkeista. Tämän mukaisesti 
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pykälään esitetään lisättäväksi, että elinkei-
no-, liikenne- ja ympäristökeskukset kokoa-
vat hankeluettelon oppilaitoshankkeiden 
osalta maakunnan liittojen laatiman kiireelli-
syysjärjestyksen pohjalta.  

Pykälän mukaan tiedot rahoitussuunnitel-
maa varten tulee toimittaa lääninhallitukseen 
ministeriön määräämään ajankohtaan men-
nessä. Lähtökohtana on, että toimitettavat 
hanke-esitykset perustuvat kuntien ja muiden 
toiminnan järjestäjien talousarvioihin ja talo-
ussuunnitelmiin. Nämä yleisesti hyväksytään 
vuoden lopulla. Siten ei ole tarvetta siihen, 
että ministeriö vuosittain päättäisi hanke-
esitysten jättämisajankohdasta. Pykälää esite-
tään muutettavaksi siten, että ehdotukset toi-
mitetaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskuksille vuoden loppuun mennessä seu-
raavana vuonna laadittavaa rahoitussuunni-
telmaa varten. 

48 §. Rahoituksen laskemisessa käytettävi-
en suoritteiden laskeminen. Pykälän mukai-
sesti opetusministeriö vahvistaa vuosittain 
tiettyjen valtionosuuden perusteena käytettä-
vien suoritteiden määrät seuraavaa vuotta 
varten valtion talousarvion rajoissa. Pykälän 
2 momentin mukaan ministeriön tulee turvata 
ammatillisen lisäkoulutuksen rahoituksen ja-
kautuminen alueellisesti tasapuolisesti koulu-
tustarpeen mukaan. Ennen asiasta päättämis-
tä ministeriön tulee hankkia lääninhallituksen 
lausunto siitä, voidaanko koulutuksen järjes-
täjälle myöntää opiskelijatyövuosiin perustu-
vaa rahoitusta. Lain elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksista tullessa voimaan lau-
sunnon antaminen esitetään siirrettäväksi 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille. 

53 §. Valtionapuviranomainen. Pykälässä 
säädetään valtinapuviranomaisesta opetus- ja 
kulttuuritoimen käyttökustannuksia ja perus-
tamishankkeita koskevissa asioissa. Pykälän 
mukaan lääninhallitus on valtionapuviran-
omainen opetustoimen ja yleisten kirjastojen 
perustamishankkeita koskevissa asioissa. 
Lain elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kuksista tullessa voimaan tämä valtionapuvi-
ranomaistehtävä esitetään siirrettäväksi elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille. 

Tämän lain voimaantulosta säädettäisiin 
tähän esitykseen sisältyvällä voimaan-
panolailla.  
 

1.8 Laki liikuntalain muuttamisesta 

2 §. Vastuut ja yhteistyövelvoitteet. Liikun-
talain (1054/1998) 2 §:n 2 momentissa sa-
nonta läänin liikuntatoimi muutettaisiin sa-
nonnaksi  alueellinen liikuntatoimi. 

3 §. Alueellinen liikuntatoimi. Lain 3 §:ssä 
säädetään läänin liikuntatoimen hallinnosta. 
Säännöksen mukaan läänin liikuntatoimella 
tarkoitetaan lääninhallitusta ja sen asettamia 
alueellisia liikuntaneuvostoja. 

Lääninhallitukselle kuuluva alueellisen lii-
kuntatoimen tehtävä siirrettäisiin elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskukselle. Maakun-
nan liitto asettaisi kuitenkin alueellisen lii-
kuntaneuvoston, joka toimisi elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskuksen asiantuntija-
elimenä. 

Valtioneuvoston asetuksella säädettäisiin 
tarkemmin alueellisen liikuntatoimen tehtä-
vistä sekä alueellisten liikuntaneuvostojen 
kokoonpanosta ja lukumäärästä. Tarkoituk-
sena on, että alueellisia liikuntaneuvostoja 
perustettaisiin yhdeksän. Määrä vastaisi 
suunniteltujen maakunnan liittojen yhteis-
toiminta-alueiden määrää. 

6 §. Alueellisen liikuntatoimen rahoitus. 
Pykälän 1 momentti muutettaisiin siten, että 
vastaisuudessa opetusministeriö sopisi alue-
hallinnon liikuntatoimen toimintamääräraho-
jen käytöstä elinkeino-, liikenne- ja ympäris-
tökeskuksen kanssa. Tähän saakka määrära-
hoista on sovittu lääninhallituksen kanssa. 

8 §. Liikuntapaikkojen valtionavustukset. 
Pykälän 4 momentissa lääninhallitus muutet-
taisiin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kukseksi.  

10 §. Valtionapuviranomainen. Pykälän 2 
momentissa sanonnat läänin liikuntatoimi ja 
lääninhallitus muutettaisiin sanonnoiksi alu-
eellinen liikuntatoimi ja elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus. 

Tämän lain voimaantulosta säädettäisiin 
tähän esitykseen sisältyvällä voimaan-
panolailla.  

 
1.9 Laki alueiden kehittämislain muut-

tamisesta 

7 §. Maakunnan liittojen tehtävät. Lain 7 
§:ään ehdotetaan lisättäväksi uudet 4 a-d 
kohdat, jossa säädettäisiin maakunnan liiton 
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yhteensovittamisvastuusta eräissä alueiden 
kehittämiseen liittyvissä suunnitteluproses-
seissa sekä eräistä muista lääninhallituksilta 
maakunnan liitoille siirrettävistä aluekehityk-
sen edistämistehtävistä. 

Pykälän 4 a kohdan mukaan maakunnan 
liitto vastaisi alueellisen pitkän ja keskipitkän 
aikavälin koulutustarpeiden ennakoinnin yh-
teensovittamisesta ja alueellisten koulutusta-
voitteiden valmistelusta osana koulutuksen ja 
tutkimuksen kehittämissuunnittelua, alueelli-
sen liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimi-
sen yhteensovittamisesta lukuun ottamatta 
pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuun-
nitelmaa sekä alueellisten laaja-alaisten 
luonnonvaroja ja ympäristöä koskevien 
suunnitelmien laatimisen yhteensovittamises-
ta.  

Kysymys olisi yhteensovittamistehtävästä, 
jolla tarkoitettaisiin suunnitteluprosessin 
käynnistämistä ja siihen liittyvän yhteistyön 
johtamista sekä suunnittelun yhteensovitta-
mista maakunnan suunnittelun kanssa. 

Maakunnan liiton tulee sovittaa yhteen alu-
een kehityksen ja maakunnan kannalta kes-
keiset intressit maakunnan strategisten tavoit-
teiden mukaisesti mahdollisimman hyvin. 
Nämä asiat vaativat vahvaa kytkentää maan-
käytön suunnitteluun. Tässä kokonaisuudessa 
tapahtuu jatkuvasti muutoksia niin fyysisessä 
kuin hallinnollisessakin ympäristössä. Tällä 
hetkellä maakunnan liiton koordinaation pii-
riin kuuluisivat ainakin alueellinen ympäris-
töohjelma, alueelliset kulttuuriperintöohjel-
mat ja alueelliset ympäristötietoisuus- ja ym-
päristökasvatussuunnitelmat. Muista kuin 
edellä todetuista suunnitelmista sovitaan 
erikseen yhteistyössä maakunnan liittojen ja 
hallinnonalan kesken.  

Tiepiirit ja jatkossa elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskukset toteuttavat alueellaan 
pieniä liikenneinvestointeja perustienpidon 
alueellisiin investointeihin osoitetusta määrä-
rahasta. Nämä päätökset valmistellaan ja pää-
tetään yhteistyössä maakunnan liittojen kans-
sa vakiintuneesti.  

Pykälän 4 b kohdan mukaan maakunnan 
liitto laatisi kuntien ja muiden koulutuksen 
järjestäjien hanke-esitysten kiireellisyysjär-
jestyksen. 

Pykälän 4 c kohdan mukaan maakunnan 
liitto edistäisi julkisen hallinnon yhteispalve-

lusta annetussa laissa (223/2007) tarkoitettua 
yhteispalvelua alueellaan. 

Lisäksi pykälän 4 d kohdan mukaan maa-
kunnan liitto asettaisi alueelliset taidetoimi-
kunnat ja liikuntaneuvostot. 

Kohdissa 4 b - d tarkoitetut tehtävät mer-
kitsisivät maakunnan liittojen nykyisten 
aluekehityksen edistämistehtävien laajenta-
mista. 

7 a §. Maakunnan liittojen yhteistoiminta-
alueet. Pykälässä säädettäisiin maakunnan 
liittojen yhteistoiminta-alueista, niiden muo-
dostamisen perusteista ja merkityksestä val-
tion aluehallinnon toimialueisiin. 

Tarkoituksena on, että maakuntien sekä 
niiden ja valtion aluehallintoviranomaisten 
yhteistoiminta maakuntaa laajemmalla alu-
eella ylimaakunnallisissa strategisesti merkit-
tävissä asioissa tapahtuisi enintään yhdeksäl-
lä yhteistoiminta-alueella ja että elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskusten aluejako, 
jossa järjestetään kaikkia sen palveluja, olisi 
yhtenevä yhteistoiminta-alueisiin. Maakun-
nan liitto voisi kuulua vain yhteen tällaiseen 
yhteistoiminta-alueeseen. 

Yhteistoiminta-alueen tulisi olla toiminnal-
lisesti ja taloudellisesti tarkoituksenmukainen 
yhteistoiminnassa hoidettaviin tehtäviin näh-
den. Yhteistoiminnassa hoidettavista tehtä-
vistä säädettäisiin ehdotetun lain 7 b §:ssä. 

Muodostetut yhteistoiminta-alueet tulisi ot-
taa huomioon muodostettaessa elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskusten aluejakoa, 
jolla hoidetaan kaikkia keskuksen tehtäviä. 
Tarkoituksena on, että valtion viranomaisten 
toimialueet olisivat kokonaisina yhteistoi-
minta-alueiden sisällä. Yhteistoiminta-
alueella voisi olla myös useampi kaikkia teh-
täviä hoitava elinkeino-, liikenne- ja ympäris-
tökeskus. 

7 b §. Yhteistoiminnassa hoidettavat tehtä-
vät. Pykälässä säädettäisiin yhteistoiminnassa 
hoidettavista tehtävistä. 

Yhteistoiminnan piiriin kuuluisi tämän lain 
7 §:ssä säädetyistä maakunnan liiton tehtä-
vistä ne, jotka ovat alueen pitkäjänteisen ke-
hittämisen kannalta merkittäviä, sisältyvät 
maakuntaohjelmiin ja niiden toteuttamis-
suunnitelmiin tai muihin alueiden kehittämi-
seen merkittävästi vaikuttaviin suunnitelmiin 
ja koskevat yhteistoiminta-aluetta yhteisesti. 
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Voimassa olevan alueiden kehittämislain 7 
§:n mukaan maakunnan liitto  

- vastaa maakunnan yleisestä kehittämises-
tä ja toimii tällöin yhteistyössä valtion viran-
omaisten kanssa,  

- vastaa maakunnan suunnitteluun kuulu-
van maakuntaohjelman laatimisesta ja hy-
väksyy sen, 

- valmistelee maakuntaohjelman perusteel-
la vuosittain maakuntaohjelman toteuttamis-
suunnitelman ja siihen sisältyvän valtion ra-
hoitusta koskevan maakunnan valtionrahoi-
tusesityksenä toimivan osan yhteistyössä val-
tion viranomaisten, kuntien ja muiden maa-
kuntaohjelman rahoittamiseen osallistuvien 
kanssa, hyväksyy ne ja neuvottelee valtion-
rahoitusesityksenä toimivasta osasta 8 §:ssä 
tarkoitettujen ministeriöiden kanssa, 

- päättää 10 a §:n 2 momentin mukaisen 
käyttötarkoitukseen kohdentamattoman val-
tion rahoituksen suuntaamisesta maakunnas-
sa, 

- vastaa alueellisia rakennerahasto-ohjelmia 
koskevien ohjelmaehdotusten laatimisesta 
maakuntaa varten, 

- edistää kuntien seudullista ja muuta yh-
teistyötä sekä maakuntien välistä yhteistyötä 
ja yhteistyötä alueiden kehittämisen kannalta 
keskeisten julkis- ja yksityisoikeudellisten 
oikeushenkilöiden kanssa, 

- seuraa maakunnan ja sen osien kehitystä, 
- hoitaa tehtäviinsä liittyviä kansainvälisiä 

asioita ja yhteyksiä, ja 
- hoitaa muut tässä laissa säädetyt tehtä-

vänsä. 
Tämän esityksen mukaan 7 §:ssä säädettäi-

siin maakunnan liiton tehtäväksi myös pitkän 
ja keskipitkän aikavälin koulutustarpeiden 
ennakointia, alueellista liikennejärjestelmä-
suunnittelua sekä laaja-alaisia luonnonvaroja 
ja ympäristöä koskevia alueellisia suunnitel-
mia. 

Pykälän 2 momentin mukaan maakunnan 
liittojen jäsenkunnat voisivat antaa muitakin 
tehtäviä hoidettavaksi yhteistoiminta-alueilla, 
mutta pakkoa siihen ei olisi. 

7 c §. Yhteistoiminta-alueen päätöksenteon 
järjestäminen. Pykälässä säädettäisiin yhteis-
toiminta-alueen päätöksenteon järjestämises-
tä. Maakunnan liittojen jäsenkunnat voisivat 
järjestää päätöksenteon joko yhteiseen toi-

mielimeen tai päätösvaltaa voisivat käyttää 
maakunnan liitot yhtäpitävin päätöksin. 

Yhteistoiminta-alueen maakunnan liittojen 
tulisi sopia yhteistoiminnassa käsiteltävien 
asioiden ja päätettävien asioiden valmistelun 
vastuukysymyksistä ja järjestelyistä. 

7 d §. Maakunnan liittojen yhteinen toimie-
lin ja sen valitseminen. Pykälässä säädettäi-
siin maakunnan liittojen yhteisen toimieli-
men jäsenien valitsemisesta, yhteisen toimie-
limen poliittisesta edustavuudesta ja yhteis-
toimintasopimuksen minimisisällöstä. 

Maakunnan liittojen valtuustot voisivat va-
lita yhteisen toimielimen jäsenet, jos siitä oli-
si sovittu. Muussa tapauksessa maakunnan 
liittojen jäsenkunnat valitsisivat yhteisen 
toimielimen jäsenet samassa yhteydessä ja 
samalla menettelytavalla kuin ne valitsevat 
edustajansa maakunnan liiton valtuustoon. 

Yhteisessä toimielimessä edustettuna ole-
vien poliittisten ryhmien ääniosuuksien tulee 
valittaessa vastata alueen kuntien valtuustois-
sa edustettuina olevien ryhmien kunnallis-
vaaleissa saamaa ääniosuutta. 

Jos 1 momentissa tarkoitettu yhteinen toi 
mielin päätettäisiin valita kesken kunnallis-
vaalien mukaan määräytyvän toimikauden, 
yhteistoiminta-alueeseen kuuluvien maakun-
nan liittojen maakuntavaltuustot valitsisivat 
sen jäsenet ensimmäisen kerran. 

Yhteisen toimielimen jäsenten lukumääräs-
tä ja äänivallan perusteista, muista kuin laissa 
säädetyistä tehtävistä ja muista yhteistoimin-
nan kannalta välttämättömistä asioista sovit-
taisiin yhteistoimintasopimuksessa, jonka 
hyväksymiseen sovellettaisiin soveltuvin 
osin kuntalain 79 § 1 momentin säännöksiä 
kuntayhtymän perussopimuksesta. Kuntalain 
kyseisen säännöksen mukaan kuntayhtymän 
perussopimusta voidaan muuttaa, jos vähin-
tään kaksi kolmannesta jäsenkunnista sitä 
kannattaa ja niiden asukasluku on vähintään 
puolet kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketus-
ta asukasluvusta. Tämän ehdon tulisi täyttyä 
kussakin yhteistoiminta-alueen maakunnassa. 

7 e §. Yhteistoiminnasta sopiminen ja sii-
hen velvoittaminen. Pykälässä säädettäisiin 
yhteistoiminnasta sopimisesta, sen aloittami-
sen määräajasta sekä valtioneuvoston toimi-
vallasta yhteistoiminta-alueiden muodosta-
misessa ja yhteisen toimielimen perustami-
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sessa niissä tapauksissa, joissa maakunnan 
liitot eivät ole sopineet asiasta. 

Maakunnan liittojen jäsenkuntien tulisi so-
pia yhteistoiminta-alueiden muodostamisesta 
ja muista niihin liittyvistä asioista viimeis-
tään 31 päivänä maaliskuuta 2010 mennessä. 
Jos maakunnan liittojen jäsenkunnat eivät 
pysty sopimaan yhteistoiminnasta edellä tar-
koitetussa määräajassa, valtioneuvosto voisi 
velvoittaa alueen maakunnan liitot ja niiden 
jäsenkunnat aloittamaan yhteistoimintaa kos-
kevat neuvottelut ja samalla määrätä niistä 
yhteistoiminnan käynnistämiseksi välttämät-
tömistä asioista. Tällainen määräys olisi 
voimassa siihen asti, kunnes kunnat olisivat 
päässeet sopimukseen yhteistoiminnasta. 

Jos maakunnan liittojen jäsenkunnat valit-
sevat yhteistoiminta-alueen päätöksenteko-
menettelyksi maakunnan liittojen yhtäpitävät 
päätökset, eikä käytännössä tällaisia päätök-
siä saataisi jollain yhteistoiminta-alueella 
tehtyä ja siitä olisi merkittävää haittaa kunti-
en ja valtion yhteistyölle alueiden kehittämi-
sessä, valtioneuvosto voisi pykälän 3 mo-
mentin nojalla velvoittaa kunnat yhteisen 
toimielimen perustamiseen. 

10 §. Maakuntaohjelma. Pykälän 4 mo-
mentin muutosehdotus lisäisi maakuntaoh-
jelmien ja niiden toteuttamissuunnitelmien 
merkitystä alueiden kehittämisessä. Niiden 
asema lähenisi maakuntakaavan asemaa. Vi-
ranomaisten, joiden ohjelmat ja niiden toteut-
tamissuunnitelmat tulisi ottaa huomioon, piiri 
laajenisi valtion viranomaisista myös kuntien 
viranomaisiin. 

Ehdotetussa uudessa 5 momentissa säädet-
täisiin lausunto- ja neuvottelumenettelystä, 
jota sovellettaisiin viranomaisten alueiden 
kehittämisen kannalta merkittäviin suunni-
telmiin ja toimenpiteisiin, jotka poikkeavat 
maakuntaohjelmasta tai eivät siihen sisälly. 
Viranomaisen tulisi pyytää tällaisista suunni-
telmista tai toimenpiteistä lausunto maakun-
nan liitolta ja perusteltava lausunnosta poik-
keaminen neuvoteltuaan maakunnan liiton 
kanssa. Menettely koskisi valtion ja kuntien 
viranomaisia. 

40 §. Muutoksenhaku. Pykälässä säädettäi-
siin uuden maakunnan liittojen yhteisen toi-
mielimen päätösten valitustiestä samalla ta-
valla kuin on säädetty maakunnan yhteistyö-
ryhmän osalta. 

Tämän lain voimaantulosta säädettäisiin 
tähän esitykseen sisältyvällä voimaan-
panolailla.  

 
 

1.10 Laki valtion aluehallinnon uudista-
mista koskevan lainsäädännön voi-
maanpanosta 

Lain nimike ja rakenne 
 

Ehdotetun lain nimike olisi laki valtion 
aluehallinnon uudistamista koskevan lain-
säädännön voimaanpanosta. Ehdotettu laki 
sisältäisi ensinnäkin säännökset, joissa luetel-
taisiin voimaan tulevat ja kumottavat säädök-
set. Laissa olisi myös säännökset siirtymä-
kauden järjestelyistä, jotka koskevat aluehal-
lintovirastojen ja elinkeino-, liikenne- ja ym-
päristökeskusten tehtäviä ja toimivaltaa, vi-
reillä olevia asioita ja siirtymäkauden toimi-
paikkoja; poliisitointa; maaseutuelinkeinojen 
tukitoimenpiteitä; henkilöstöä; aluejakoja se-
kä muutoksenhakua. 

1 §. Voimaan tulevat säädökset. Pykälä si-
sältäisi säännökset voimaantulevista laeista. 
Ehdotetulla lailla tulisivat voimaan laki alue-
hallintovirastoista, laki elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskuksista, laki ympäristönsuo-
jelu- ja vesiasioiden käsittelystä aluehallinto-
virastossa, laki taiteen edistämisen järjeste-
lystä annetun lain 4 §:n muuttamisesta, laki 
työsuojeluhallinnosta annetun lain muuttami-
sesta, laki valtion virkamieslain 4 ja 7 §:n 
muuttamisesta, laki opetus- ja kulttuuritoi-
men rahoituksesta annetun lain muuttamises-
ta, laki liikuntalain muuttamisesta sekä laki 
alueiden kehittämislain muuttamisesta. 

Edellä mainittujen säädösten lisäksi uudis-
tuksen piiriin kuuluu aluehallintovirastojen 
sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kusten tehtäviä koskevia erityislakeja kaikki-
aan noin 250 ja nämä sisältävät kaikkiaan 
noin 1200 muutettavaa säännöstä. Näitä lake-
ja koskevat muutosehdotukset sisältyvät tä-
hän esityskokonaisuuteen ja annetaan tähän 
esitykseen liittyen erillisenä hallituksen esi-
tyksenä tai niitä koskevat muutosehdotukset 
on sisällytetty tämän esityksen kanssa rin-
nakkaisiin erillisiin toimialakohtaisiin halli-
tuksen esityksiin. Selkeyden vuoksi niiden 
tehtäväkohtaisten erityislakien, jotka sisälty-
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vät tähän esitykseen, mutta annetaan erillise-
nä hallituksen esityksenä, voimaantulosta 
säädettäisiin kuitenkin säädöskohtaisesti ja 
ne olisivat tarkoitetut tulemaan voimaan sa-
manaikaisesti tämän esityksen kanssa. 

2 §. Kumottavat säädökset. Pykälä sisältäi-
si säännökset kumottavista laeista. Ehdotetul-
la lailla kumottaisiin lääninhallituslaki, laki 
työ- ja elinkeinokeskuksista sekä työ- ja elin-
keinotoimistoista, laki ympäristöhallinnosta 
sekä laki ympäristölupavirastoista niihin teh-
tyine muutoksineen. 

3 §. Aluehallintoviraston tehtäviä ja toimi-
valtaa koskevat siirtymäsäännökset. Pykälä 
sisältäisi aluehallintoviraston tehtäviä ja toi-
mivaltaa koskevat siirtymäsäännökset. Esi-
tyksen valmistelun yhteydessä on pyritty sel-
vittämään ja sen antamisen yhteydessä muut-
tamaan mahdollisimman kattavasti ja täydel-
lisesti kaikki ne erityislait, jotka koskevat 
aluehallintovirastoille uudistuksen johdosta 
siirtyviä tehtäviä. Koska aluehallintovirasto-
jen tehtäväkenttä ja sitä koskeva erityislain-
säädäntö on huomattavan laaja, on esityksen 
valmistelun yhteydessä katsottu kuitenkin 
tarpeelliseksi ottaa lakiin myös säännökset, 
joiden perusteella toimivaltainen viranomai-
nen voidaan selvittää myös niissä tapauksis-
sa, joissa jokin yksittäinen tehtäväkohtainen 
erityissäännös on jäänyt muuttamatta. 

Alueellisesti toimivaltainen aluehallintovi-
rasto määräytyisi esitykseen sisältyvien alue-
hallintovirastoista annetun lain 5 ja 6 §:n se-
kä niiden perusteella annettujen asetusten 
mukaisesti. 

Ehdotetun lain 6 § sisältäisi vastaavan 
säännöksen elinkeino-, liikenne- ja ympäris-
tökeskusten osalta. 

4 §. Vireillä olevia asioita koskevat siirty-
mäsäännökset aluehallintovirastojen osalta. 
Pykälä sisältäisi vireillä olevia asioita koske-
vat siirtymäsäännökset aluehallintovirastojen 
osalta. Säännökseen sisältyisi myös vireillä 
olevia asioita koskeva erityissäännös ympä-
ristölupa-asioiden osalta.  

Pykälän 1 momentin mukaan lääninhalli-
tuksissa, työ- ja elinkeinokeskuksissa, alueel-
lisissa ympäristökeskuksissa, ympäristölupa-
virastoissa ja työsuojelupiirien työsuojelu-
toimistoissa tämä lain voimaan tullessa vi-
reillä olevat asiat sekä ennen tämän lain voi-
maantuloa tehdyt sopimukset ja sitoumukset 

samoin kuin niistä johtuvat oikeudet ja vel-
vollisuudet, jotka aluehallintovirastoista an-
netun lain nojalla kuuluvat aluehallintoviras-
toille, siirtyisivät vastaavalle alueellisesti 
toimivaltaiselle aluehallintovirastolle. 

Alueellisesti toimivaltainen aluehallintovi-
rasto määräytyisi esitykseen sisältyvien alue-
hallintovirastoista annetun lain 5 ja 6 §:n se-
kä niiden perusteella annettujen asetusten 
mukaisesti. 

Ehdotetun lain 7 § sisältäisi vastaavan 
säännöksen elinkeino-, liikenne- ja ympäris-
tökeskusten osalta. 

Pykälän 2 momentti sisältäisi ympäristölu-
pa-asioiden vireillä oloa koskevan erityis-
säännöksen. Sen mukaan ympäristölupaviras-
tossa tämän lain voimaan tullessa vireillä 
oleva asia, jonka vireillä olosta on kuulutettu 
tai joka on annettu muutoin tiedoksi asian-
osaisille, ratkaistaan siinä aluehallintoviras-
tossa, jonka päätoimipaikka sijaitsee samalla 
toimialueella kuin missä ympäristölupaviras-
ton toimipaikka sijaitsi asian vireille tullessa. 
Käytännössä säännös koskisi vain sellaisia 
tapauksia, jotka ovat tulleet vireille Länsi-
Suomen ympäristölupavirastossa, mutta jotka 
tulisivat ratkaistaviksi Etelä-Suomen aluehal-
lintovirastossa sekä Itä-Suomen ympäristölu-
pavirastossa vireille tulleita asioita, jotka uu-
distuksen johdosta tulisivat ratkaistaviksi Itä-
Suomen aluehallintovirastossa. 

5 §. Aluehallintovirastojen toimipaikat siir-
tymäkaudella. Pykälässä säädettäisiin siirty-
mäkauden toimipaikoista aluehallintovirasto-
jen osalta. Ehdotetussa säännöksessä säädet-
täisiin myös viraston tehtävien hoitamisesta 
siirtymäkauden aikana sellaisessa toimipai-
kassa, jossa niitä on hoidettu aikaisemmin.  

Pykälän tarkoituksena on osaltaan täyden-
tää ehdotetun lain 11 §:ään sisältyviä henki-
löstöä koskevia siirtymäsäännöksiä. Aluehal-
lintovirastojen varsinaisista toimipaikoista 
päättäminen kuuluisi esitykseen sisältyvän 
aluehallintovirastoista annetun lain 5 §:n no-
jalla valtioneuvostolle. Tässä yhteydessä tu-
lee ottaa lisäksi huomioon, että aluehallinto-
virastoista annetun lain 6 §:n säännökset an-
taisivat mahdollisuuden tiettyjen edellytysten 
täyttyessä laajentaa virastojen toimialuetta 
myös pysyvästi. Lisäksi aluehallintovirastois-
ta annetun lain 13 §:n 2 momentin mukaan 
voitaisiin perustaa viraston varsinaisten toi-
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mipaikkojen ulkopuolisia henkilöstön työs-
kentelypaikkoja. 

Jos lääninhallituksella, alueellisella ympä-
ristökeskuksella, ympäristölupavirastolla tai 
työsuojelupiirin työsuojelutoimistolla on tä-
män lain voimaan tullessa toimipaikka sellai-
sella paikkakunnalla, jonne ei perustettaisi 
aluehallintoviraston toimipaikkaa, voitaisiin 
toimipaikka pykälän 1 momentin mukaan 
säilyttää aluehallintoviraston toimipaikkana 
enintään kolmen vuoden ajan tämän lain 
voimaan tulosta lukien ja hoitaa siellä niitä 
tehtäviä, joita siellä tämän lain voimaan tul-
lessa hoidettiin. 

Momentin viimeisen lauseen mukaan ehdo-
tetussa säännöksessä tarkoitetuista toimipai-
koista säädettäisiin valtioneuvoston asetuk-
sella. Asetusantovaltuuden säätäminen val-
tioneuvostotasolle on tässä tapauksessa pe-
rusteltua, koska kysymys on laajakantoisesta 
ja periaatteellisesti merkittävästä asiasta, joka 
koskee usean ministeriön hallinnonalan vi-
ranomaisia ja niihin kuuluvien tehtävien jär-
jestelyä sekä henkilöstön asemaa. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin mah-
dollisuudesta hoitaa viraston tehtäviä siirty-
mäkauden aikana sellaisessa toimipaikassa, 
jossa niitä hoidettiin aikaisemmin. Jos lää-
ninhallituksen, alueellisen ympäristökeskuk-
sen, ympäristölupaviraston tai työsuojelupii-
rin työsuojelutoimiston tehtävä siirretään tä-
män lain täytäntöönpanon yhteydessä hoidet-
tavaksi aluehallintovirastossa toiseen toimi-
paikkaan kuin, missä se hoidettiin tämän lain 
voimaan tullessa hoidettu, voitaisiin tehtävä 
ehdotetun säännöksen mukaan hoitaa aikai-
semmassa toimipaikassa enintään kolmen 
vuoden ajan tämän lain voimaan tulosta luki-
en. Tehtävien hoitamisesta aikaisemmassa 
toimipaikassa päättäisi aluehallintovirasto. 

Ehdotetun lain 8 § sisältäisi vastaavan 
säännöksen elinkeino-, liikenne- ja ympäris-
tökeskusten osalta. 

6 §. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kuksen tehtäviä ja toimivaltaa koskevat siir-
tymäsäännökset. Pykälä sisältäisi elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskuksen tehtäviä ja 
toimivaltaa koskevat siirtymäsäännökset. 
Esityksen valmistelun yhteydessä on pyritty 
selvittää ja sen antamisen yhteydessä muut-
tamaan mahdollisimman kattavasti ja täydel-
lisesti kaikki ne erityislait, jotka koskevat 

elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille 
uudistuksen johdosta siirtyviä tehtäviä. Kos-
ka elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuk-
sen tehtäväkenttä ja sitä koskeva erityislain-
säädäntö on huomattavan laaja, on esityksen 
valmistelun yhteydessä katsottu kuitenkin 
tarpeelliseksi ottaa lakiin myös säännökset, 
joiden perusteella toimivaltainen viranomai-
nen voidaan selvittää myös niissä tapauksis-
sa, joissa jokin yksittäinen tehtäväkohtainen 
erityissäännös on jäänyt muuttamatta. 

Alueellisesti toimivaltainen elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskus määräytyisi esi-
tykseen sisältyvien elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksista annetun lain 4 ja 5 §:n 
sekä niiden perusteella annettujen asetusten 
mukaisesti. 

Ehdotetun lain 3 § sisältäisi vastaavan 
säännöksen aluehallintovirastojen osalta. 

7 §. Vireillä olevia asioita koskevat siirty-
mäsäännökset elinkeino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskusten osalta. Pykälä sisältäisi vireil-
lä olevia asioita koskevat siirtymäsäännökset 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten 
osalta. Ehdotetun säännöksen mukaan lää-
ninhallituksissa, työ- ja elinkeinokeskuksissa, 
tiepiireissä, Merenkulkulaitoksen yhteysalus-
liikenneyksikössä sekä alueellisissa ympäris-
tökeskuksissa tämän lain voimaan tullessa vi-
reillä olevat asiat sekä ennen tämän lain voi-
maantuloa tehdyt sopimukset ja sitoumukset 
samoin kuin niistä johtuvat oikeudet ja vel-
vollisuudet, jotka elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksista annetun lain nojalla 
kuuluvat lain voimaan tulon jälkeen elinkei-
no-, liikenne- ja ympäristökeskuksille, siirty-
vät vastaavalle alueellisesti toimivaltaiselle 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. 

Alueellisesti toimivaltainen elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskus määräytyisi esi-
tykseen sisältyvien elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksista annetun lain 4 ja 5 §:n 
sekä niiden perusteella annettujen asetusten 
mukaisesti. 

Ehdotetun lain 4 § sisältäisi vastaavan 
säännöksen aluehallintovirastojen osalta. 

8 §. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kusten toimipaikat siirtymäkaudella. Pykä-
lässä säädettäisiin siirtymäkauden toimipai-
koista elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kusten osalta sekä toimipaikkoja koskevasta 
asetuksenantotoimivallasta. Ehdotetussa 
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säännöksessä säädettäisiin myös keskuksen 
tehtävien hoitamisesta siirtymäkauden aikana 
sellaisessa toimipaikassa, jossa niitä on hoi-
dettu aikaisemmin. 

Pykälän tarkoituksena on osaltaan täyden-
tää ehdotetun lain 11 §:ään sisältyviä henki-
löstöä koskevia siirtymäsäännöksiä. Elinkei-
no-, liikenne- ja ympäristökeskusten varsi-
naisista toimipaikoista päättäminen kuuluisi 
esitykseen sisältyvän elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksista annetun lain 4 §:n no-
jalla valtioneuvostolle. Tässä yhteydessä tu-
lee ottaa lisäksi huomioon, että elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun 
lain 5 §:n säännökset antaisivat mahdollisuu-
den tiettyjen edellytysten täyttyessä laajentaa 
virastojen toimialuetta myös pysyvästi. Li-
säksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kuksista annetun lain 11 §:n 2 momentin 
mukaan voitaisiin perustaa keskuksen varsi-
naisten toimipaikkojen ulkopuolisia henki-
löstön työskentelypaikkoja. 

Jos lääninhallituksella, työ- ja elinkeino-
keskuksella, tiepiirillä, Merenkulkulaitoksen 
yhteysalusliikenneyksiköllä tai alueellisella 
ympäristökeskuksella on tämän lain voimaan 
tullessa ollut toimipaikka sellaisella paikka-
kunnalla, jonne ei perustettaisi elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskuksen toimipaik-
kaa, voitaisiin toimipaikka pykälän 1 mo-
mentin mukaan säilyttää keskuksen toimi-
paikkana enintään kolmen vuoden ajan tä-
män lain voimaan tulosta lukien ja hoitaa 
siellä niitä tehtäviä, joita siellä hoidettiin tä-
män lain voimaan tullessa. 

Momentin viimeisen lauseen mukaan tässä 
tarkoitetuista toimipaikoista säädettäisiin val-
tioneuvoston asetuksella. Asetusantovaltuu-
den säätäminen valtioneuvostotasolle on täs-
sä tapauksessa perusteltua, koska kysymys 
on laajakantoisesta ja periaatteellisesti mer-
kittävästä asiasta, joka koskee usean ministe-
riön hallinnonalan viranomaisia ja niihin 
kuuluvien tehtävien järjestelyä sekä henkilös-
tön asemaa. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin mah-
dollisuudesta hoitaa keskuksen tehtäviä siir-
tymäkauden aikana sellaisessa toimipaikassa, 
jossa niitä hoidettiin aikaisemmin. Jos lää-
ninhallituksen, työ- ja elinkeinokeskuksen, 
tiepiirin, Merenkulkulaitoksen yhteysaluslii-
kenneyksikön tai alueellisen ympäristökes-

kuksen tehtävä siirretään tämän lain täytän-
töönpanon yhteydessä hoidettavaksi elinkei-
no-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa toi-
seen toimipaikkaan kuin, missä se olisi tä-
män lain voimaan tullessa hoidettu, voitaisiin 
tehtävä ehdotetun säännöksen mukaan hoitaa 
aikaisemmassa toimipaikassa enintään kol-
men vuoden ajan tämän lain voimaan tulosta 
lukien. Tehtävien hoitamisesta aikaisemmas-
sa toimipaikassa päättäisi elinkeino-, liiken-
ne- ja ympäristökeskus. 

Ehdotetun lain 5 § sisältäisi vastaavan 
säännöksen aluehallintovirastojen osalta. 

9 §. Poliisitointa koskevat siirtymäkauden 
järjestelyt. Pykälässä säädettäisiin aluehallin-
toviraston poliisitointa koskevista siirtymä-
kauden järjestelyistä. Pykälän mukaan ennen 
Poliisihallituksen toiminnan aloittamista si-
säasiainministeriö tekisi aluehallintovirastos-
ta annetun lain toimeenpanon edellyttämät 
päätökset asioissa, jotka edellä mainitun lain 
mukaan kuuluvat Poliisihallituksen toimival-
taan. Tällaisia päätöksiä olisivat esimerkiksi 
Poliisihallituksen toiminnan aloittamiseen 
liittyvät aluehallintoviraston poliisin vastuu-
alueen henkilöstöön ja organisaatiorakentee-
seen kohdistuvat päätökset. 

10 §. Maaseutuelinkeinojen eräitä tukitoi-
menpiteitä koskevat siirtymäsäännökset. Py-
kälä sisältäisi säännökset eräitä maatalous-
hallinnon tukijärjestelmiä koskevien vireillä 
olevien hakemusten tai monivuotisten hank-
keiden käsittelyn toimivallasta tilanteessa, 
jossa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kuksen toimialue ei vastaa lain voimaan tul-
lessa toimineen työ- ja elinkeinokeskuksen 
toimialuetta tai, jossa työ- ja elinkeinokes-
kuksessa on ollut vireillä tai kesken moni-
vuotinen hanke taikka, jossa toimivaltaa on 
aikaisemmalla lainsäädännöllä jo muutettu. 

Maatalousalan tukitoimia koskevassa lain-
säädännössä on tavallista, että toimivaltainen 
viranomaisen määräytyy maatilan tai maa-
seutuyrityksen taikka hankkeen toteuttamis-
paikan sijainnin mukaan. Tukijärjestelmät 
käsittävät usein myös toimia, jotka edellyttä-
vät monivaiheista yhteydenpitoa tuen hakijan 
kanssa, usein käyntejä tilalla tai muuta pai-
kallistuntemusta. Tällaisten hakemusten ja 
muiden asioiden käsittelyssä ei olisi tarkoi-
tuksenmukaista, että vireillä oleva asia siir-
rettäisiin sellaiselle elinkeino-, liikenne- ja 
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ympäristökeskukselle kesken asian käsitte-
lyn, joka ei aikaisemmin olisi asianomaisen 
paikkakunnan asioita käsitellyt. Vastaavalla 
tavalla käsiteltäisiin loppuun myös monivuo-
tinen hanke, jonka sijaintipaikka siirtyy toi-
sen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuk-
sen toimialueeseen kuin sen, jolle hakemuk-
sen vastaanottaneen työ- ja elinkeinokeskuk-
sen asiat ovat muutoin siirtyneet. 

Erityisesti maatalouden rakennetuki on pe-
rustunut lainsäädäntöön, jonka nojalla on 
myönnetty useiden vuosikymmenien ajan 
lainoja ja myyty valtion maata siten, että seu-
rauksena on ollut pitkäaikaisia valtion lainoja 
ja saamisia sekä korkotukilainoja. Nämä lait 
on kumottu, mutta niitä ja niiden nojalla an-
nettuja säädöksiä ja normeja sovelletaan pää-
sääntöisesti edelleen lainoihin ja saamisiin 
sellaisina, kuin ne ovat olleet lainan tai saa-
misen syntyessä. Lainoihin ja saamisiin voi 
kesken lainan tai saamisen takaisinmaksun 
tulla muutoksia maksuvaikeuksien, vakuuk-
sien muuttumisen, velallisen vaihtumisen tai 
tuen ehtojen noudattamatta jättämisen takia. 
Nämä seikat yleensä edellyttävät viranomai-
sen toimenpiteitä. Huolimatta siitä, että luot-
toon sovelletaan yleensä sen syntyajan lain-
säädäntöä, viranomaisen toimivaltasäännök-
siä on kuitenkin muutettu jälkeenpäin myös 
olemassa olevien lainojen ja saamisten osalta 
ja niitä voidaan edelleen muuttaa. Pykälän 2 
momentin mukaan näihin lainoihin ja saami-
siin sovellettaisiin edelleen niitä toimivallan 
määräytymisperusteita, joita asianomaiseen 
lainsäädäntöön sisältyy. 

11 §. Henkilöstöä koskevat siirtymäsään-
nökset. Pykälä sisältäisi henkilöstöä koskevat 
siirtymäsäännökset. Ehdotetun lain 5, 8, 12 ja 
13 §:n säännökset täydentäisivät ja täsmen-
täisivät henkilöstöä koskevaa siirtymäkauden 
sääntelyä. 

Pykälän 1 momentin mukaan lääninhalli-
tusten, työ- ja elinkeinokeskusten, työsuoje-
lupiirien työsuojelutoimistojen, tiepiirien, 
alueellisten ympäristökeskusten ja ympäris-
tölupavirastojen virka- ja työsopimussuhtei-
nen henkilöstö sekä vastaavat virat ja tehtä-
vät siirtyisivät tässä laissa tarkoitetun lain-
säädännön voimaan tullessa asianomaiseen 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen 
tai aluehallintovirastoon. Henkilöstön siirty-

misestä tehtäisiin kutakin henkilöä koskeva 
sijoittamissuunnitelma. 

Valtion talousarviossa eritellyt valtion vir-
kamieslain 4 §:n 2 momentin 5 kohdassa tar-
koitetut välittömästi ministeriön alaisen vi-
raston päällikön virat sekä 8 kohdassa tarkoi-
tetut ympäristölupaviraston johtajan virat 
lakkaisivat 1 päivästä tammikuuta 2010 luki-
en. Lakkautettavien virkojen tilalle perustet-
taisiin uudet virat, joihin kyseinen henkilöstö 
suostumuksensa mukaan nimitettäisiin. 

Poliisihallinnon henkilöstön ja virkojen 
siirtymisestä säädetään poliisin hallinnosta 
annetun lain siirtymäsäännöksessä. Poliisi-
hallituksen muodostamisen yhteydessä sisä-
asiainministeriön poliisiosaston ja lääninhal-
lituksen poliisiosaston virkasuhteinen toistai-
seksi nimitetty henkilöstö ja vastaavat virat 
siirtyisivät sisäasiainministeriöön, Poliisihal-
litukseen, aluehallinnon viranomaisen polii-
sin vastuualueelle tai muihin poliisiyksiköi-
hin poliisin hallinnosta annetun lain muutta-
misesta annetun lain nojalla siten kuin sisä-
asiainministeriön päätöksellä tarkemmin 
määrättäisiin. Osa poliisin lääninjohdon hen-
kilöstöstä sijoittuisi Poliisihallitukseen ja osa 
aluehallinnon viranomaisen poliisin vastuu-
alueille Turkuun, Ouluun ja Mikkeliin. Li-
säksi kolmen vuoden siirtymäajalla poliisin 
lääninjohdon henkilöstöä voi sijoittua myös 
muihin nykyisiin poliisin lääninjohdon toi-
mipisteisiin (Hämeenlinna, Kouvola, Kuopio, 
Joensuu, Rovaniemi). Lisäksi henkilöstöä voi 
siirtyä myös poliisilaitoksiin tai poliisin val-
takunnallisiin yksiköihin. 

Edellä mainittujen virkojen lakatessa niihin 
perustuneet virkasuhteet päättyisivät 1 mo-
mentin viimeisen lauseen mukaan ilman irti-
sanomista. 

Pykälän 2 momentin mukaan määräaikaisia 
tehtäviä hoitava henkilöstö siirtyisi elinkei-
no-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tai 
aluehallintovirastoon määräaikaisen palve-
lussuhteensa keston ajaksi. 

Pykälän 3 momentin mukaan virkojen ja 
tehtävien siirtyminen samalla työssäkäynti-
alueella ei edellyttäisi virkamiehen tai työn-
tekijän suostumusta. Siirtyvä henkilöstö säi-
lyttäisi siirtymähetkellä palvelussuhteeseensa 
liittyvät oikeudet ja velvollisuudet sekä eu-
romääräisen palkkansa. Palvelussuhteen eh-
dot, siirtymähetken euromääräistä palkkaa 
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lukuun ottamatta, määräytyisivät valtiolla 
voimassa olevien keskustason virka- ja työ-
ehtosopimusten mukaisesti. 

Pykälän 4 momentissa säädettäisiin, että 
jos viran tehtävät muuttuisivat olennaisesti ja 
tilalle perustettaisiin uusi virka, voitaisiin 
virka täyttää haettavaksi julistamatta, jos vir-
kaan nimitettäisiin työsuojelupiirissä, tiepii-
rissä, lääninhallituksessa, TE- keskuksessa, 
ympäristökeskuksessa tai ympäristölupavi-
rastossa vakinaisessa työ- tai virkasuhteessa 
työskentelevä henkilö.  

Pykälän 5 momentin mukaan työ- ja elin-
keinoministeriö päättäisi henkilöstön sijoit-
tamisesta elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskuksiin ja valtiovarainministeriö aluehal-
lintovirastoihin. Näiden ministeriöiden tulisi 
kuulla muita keskusten ja virastojen ohjauk-
seen osallistuvia ministeriöitä ennen sijoitta-
mispäätösten tekemistä. 

12 § Eräiden virkojen perustaminen. Pykä-
lä sisältäisi säännökset niistä toimenpiteistä, 
joihin ennen ehdotetun lain voimaan tuloa 
voitaisiin ryhtyä aluehallintovirastojen johta-
jien nimittämiseksi sekä aluehallintovirasto-
jen ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kusten vastuualueiden päälliköiden nimittä-
miseksi. Säännös ei koskisi elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskusten johtajia, koska 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista 
annetun lain 9 §:n mukaan keskuksen johta-
jana toimisi sen yhden vastuualueen päällik-
kö oman toimensa ohella. 

Pykälän 1 momentin mukaan valtiovarain-
ministeriö voisi ennen tämän lain voimaan 
tuloa perustaa aluehallintovirastojen johtajien 
virat. Virat perustettaisiin 1 päivästä tammi-
kuuta 2010 ja niihin sovellettaisiin niiden pe-
rustamisen jälkeen valtion virkamieslain 
säännöksiä. 

Pykälän 2 momentin mukaan valtiovarain-
ministeriö voisi ennen tämän lain voimaan 
tuloa perustaa aluehallintovirastojen sekä 
työ- ja elinkeinoministeriö elinkeino-, liiken-
ne- ja ympäristökeskusten vastuualueiden 
päälliköiden virat ja 11 §:n 1 momentin no-
jalla lakkaavien virkojen tilalle perustettavat 
virat. Aluehallintovirastoista annetun lain 10 
§:ssä sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskuksista annetun lain 8 §:ssä tarkoitettu 
ministeriö tai keskushallinnon virasto voisi 
ennen tämän lain voimaantuloa nimittää vir-

kamiehet edellä tarkoitettuihin virkoihin niitä 
ensimmäisen kerran täytettäessä. Nämä virat 
voitaisiin ehdotetun säännöksen mukaan täyt-
tää niitä ensimmäistä kertaa täytettäessä haet-
tavaksi julistamatta. 

13 § Maakunnan liittoihin siirtyvää henki-
löstöä koskevat siirtymäsäännökset. Pykälä 
sisältäisi maakunnan liittoihin siirtyvää hen-
kilöstöä koskevat siirtymäsäännökset. 

Pykälän 1 momentin mukaan lääninhalli-
tusten palveluksessa olevat alueiden kehittä-
mislaissa tarkoitettuja Euroopan aluekehitys-
rahaston rakennerahasto- ja aluekehitystehtä-
viä hoitavat virkamiehet siirtyisivät tämän 
lain voimaan tullessa asianomaisten maakun-
nan liittojen palvelukseen maakunnan liitto-
jen viranhaltijoiksi aikaisempia tehtäviä vas-
taaviin tehtäviin, jos he ovat antaneet suos-
tumuksensa siirtoon kaksi kuukautta ennen 
siirtymistä. Heidän virkansa lääninhallituk-
sissa lakkaisivat tämän lain voimaan tullessa. 
Virkojen lakatessa niihin perustuneet vir-
kasuhteet päättyisivät ilman irtisanomista. 
Julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun 
lain (223/2007) alaan kuuluvat yhteispalve-
lun edistämistehtävät siirtyisivät myös esi-
tykseen sisältyvän alueiden kehittämislakiin 
ehdotettavan lisäyksen johdosta maakunnan 
liittojen tehtäväksi. Tämän muutoksen joh-
dosta tulisi todennäköisesti siirrettäväksi lää-
ninhallituksesta yksi henkilötyövuosi maa-
kunnan liittoon. Koska kysymyksessä olisi 
ainoastaan yhden henkilötyövuoden siirto, se 
tehtäisiin yhden viran tai sen perustamiseen 
tarvittavan määrärahan siirtona lääninhalli-
tuksesta maakunnan liittoon. 

Säännösehdotuksen mukaan työ- ja elin-
keinoministeriö päättäisi henkilöstön sijoit-
tamisesta maakunnan liittoihin. Ministeriön 
olisi ennen päätöksentekoa kuultava asiasta 
asianomaisia maakunnan liittoja. 

Pykälän 2 momentin mukaan maakunnan 
liittoihin siirtyvä henkilöstö säilyttäisi palve-
lussuhteeseen perustuvat oikeudet ja velvolli-
suudet siirtymähetkellä. Palvelussuhteen eh-
doista siirtymähetkellä säilyisivät erikseen 
säädetyn mukaisesti valtion keskustason vir-
kaehtosopimuksiin perustuvia palvelussuh-
teen ehtoja vastaavat ehdot sekä siirtymähet-
ken euromääräinen palkka. Tämä vastaisi va-
kiintunutta käytäntöä valtion sisäisissä orga-
nisaatiomuutostilanteissa. Säännöksellä ei ole 
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tarkoitus turvata edellä mainittujen sopimus-
ten tasoon perustuvia palvelussuhteen ehtoja 
pysyvästi. Ehtojen muuttaminen edellyttäisi 
kuitenkin aina sopimista. Euromääräinen 
palkka voisi muuttua yleisten työ- ja virka-
miesoikeudellisten periaatteiden ja säännös-
ten mukaisesti. Siirtyvän henkilöstön palve-
lussuhteen ehtojen määräytymisessä otetaan 
valtiolla hyväksi luettu palveluaika huomi-
oon niin kuin se olisi ollut maakuntien liitto-
jen palvelusta. 

14 §. Aluejaosta johtuvia vaikutuksia kos-
kevat siirtymäsäännökset. Pykälässä säädet-
täisiin aikaisemman lääninhallitusten ja työ- 
ja elinkeinokeskusten aluejaon noudattami-
sesta sellaisissa tilanteissa, joissa aluejako on 
vaikuttanut suoraan jonkun oikeuteen, etuu-
teen tai velvollisuuteen. Tällaisia asioita voi-
sivat olla esimerkiksi metsänhoitoyhdistyk-
sistä annetun lain (534/1998) 8 §:ssä tarkoite-
tut metsänhoitomaksut, joiden perusteena on 
osittain lääni, jonka alueella metsä sijaitsee, 
ja poronhoitolain (848/1990) 2 §:n mukainen 
poronhoitoalue, jonka perusteella määräytyy 
oikeus harjoittaa porotaloutta ja siihen perus-
tuen mahdollisuus päästä osalliseksi porota-
loutta koskevista tukijärjestelmistä. Myös 
maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista 
annetun lain (1559/2001) nojalla on säädetty 
tukijärjestelmistä, joissa lääni vaikuttaa tuen 
perusteeseen. Lisäksi esimerkiksi Euroopan 
maaseudun kehittämisrahastosta osaksi ra-
hoitettavien maaseudun kehittämistoimenpi-
teiden tukien valintaan vaikuttavat ohjelmaan 
sisällytetyt työ- ja elinkeinokeskuksittain 
laaditut alueelliset kehittämissuunnitelmat. 
Myös kalastuslakiin (286/1982) liittyy lää-
neihin perustuva maksujärjestelmä, joka tu-
lee uudelleen tarkasteltavaksi kalastuslain-
säädännön kokonaisuudistuksen yhteydessä. 

Lääninhallitusten sekä työ- ja elinkeino-
keskusten toimialueiden muutosten vaikutus-
ten huomioon ottaminen jonkun oikeuteen, 
etuuteen tai velvollisuuteen liittyvässä asias-
sa vaatii asianomaisen järjestelmän muutta-
mista tarpeellisin osin. Se taas saattaa edel-
lyttää sellaisia vaikutusselvityksiä, joita ei 
yksinomaan toimivaltamuutoksia koskevan 
säädösmuutoksen yhteydessä ole tarkoituk-
senmukaista tehdä. Sen vuoksi ehdotetaan 
pykälän 1 momenttiin otettavaksi säännös, 
että tämän lain voimaan tullessa voimassa ol-

lut aluejako otettaisiin huomioon edellä ku-
vatun kaltaisissa tapauksissa viiden vuoden 
ajan ehdotetun lain voimaan tulosta lukien. 
Tällöin myös maaseutuohjelmaa voitaisiin 
noudattaa alueellisten suunnitelmien osalta 
sellaisenaan ilman, että sitä olisi tarpeen 
aluejakojen vuoksi muuttaa. 

Lisäksi pykälän 2 momenttiin ehdotetaan 
otettavaksi säännös, jonka perusteella tietyn-
sisältöisen oikeuden alueellisen ulottuvuuden 
tai velvollisuuden perusteiden määräytymi-
nen voisi tapahtua vanhan lääninjaon mukai-
sesti. Säännös koskisi esimerkiksi kalastus-
laissa tarkoitettua läänikohtaista viehekalas-
tusmaksua ja metsästyslaissa tarkoitettua 
kuntalaisten oikeutta metsästää valtion alu-
eella.  

Mitä pykälän 1 momentissa säädetään hal-
linnollisen aluejaon noudattamisesta, sovel-
lettaisiin ehdotetun säännöksen mukaan 
myös silloin, jos jonkun oikeutta, etuutta tai 
velvollisuutta koskevan asian ratkaisemiseen 
tai määräytymiseen muutoin vaikuttaisi tä-
män lain voimaan tullessa voimassa ollut 
aluejako. 

15 §. Muutoksenhakua koskevat siirtymä-
säännökset. Pykälä sisältäisi muutoksenha-
kua koskevat siirtymäsäännökset. Koska 
aluehallintovirastojen sekä elinkeino-, liiken-
ne- ja ympäristökeskusten tehtäväkentät ja 
niitä koskeva erityislainsäädäntö olisivat 
huomattavan laajat, olisi oikeusturvanäkö-
kohdista välttämätöntä ja toiminnallisista 
seikoista johtuen myös tarkoituksenmukaista 
mahdollistaa voimassa olevaan erityislain-
säädäntöön sisältyvien muutoksenhakusään-
nösten soveltaminen siirtymätilanteessa. 

Pykälän 1 momentin mukaan päätökseen, 
joka on tehty ennen tämän lain voimaan tu-
loa, haettaisiin muutosta tämän lain voimaan-
tullessa voimassa olleiden säännösten mukai-
sesti. Jos tuomioistuin kumoaa päätöksen, 
joka on tehty ennen tämän lain voimaantuloa, 
ja palauttaa asian kokonaisuudessaan uudel-
leen käsiteltäväksi, asia käsiteltäisiin ja rat-
kaistaisiin pykälän 2 momentin mukaan eh-
dotetulla lailla voimaanpantavien lakien mu-
kaisesti. 

16 §. Voimaantulo. Pykälässä säädettäisiin 
ehdotetun lain voimaantulosta. Koska kysy-
mys on erillisestä laajempaan lainsäädäntö-
kokonaisuutta koskevasta voimaanpanolaista, 
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tulisivat ehdotetun lain 1 ja 2 §:ssä tarkoitetut 
säädösmuutokset voimaan samanaikaisesti. 

Voimaantulon ajankohdasta säädettäisiin 
pykälän 1 momentissa. Uudistuksen olisi tul-
tava voimaan kalenterivuoden alusta, jonka 
vuoksi ehdotetaan, että laki tulisi voimaan 1 
päivänä tammikuuta 2010.  

Pykälän 2 momentin mukaan ennen ehdo-
tetun lain voimaan tuloa voitaisiin ryhtyä lain 
täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpitei-
siin. 

 
2  Tarkemmat säännökset  ja  mää-

räykset  

Ehdotettu laki aluehallintovirastoista sisäl-
tää eräitä valtuutuksia valtioneuvoston ja mi-
nisteriön asetusten antamiseen. 

Ehdotuksen mukaan valtioneuvoston ase-
tuksella säädettäisiin, voitaisiin säätää tai 
voitaisiin antaa tarkempia säännöksiä seuraa-
vissa tapauksissa: 

- aluehallintovirastojen lukumäärästä, toi-
mialueista, nimistä ja toimipaikoista (5 § 1 
momentti) 

- aluehallintoviraston vastuualueista (5 §:n 
2 momentti) 

- vastuualueiden sijoittumisesta aluehallin-
tovirastoihin ja virastojen toimialueen laajen-
tamisesta (6 §:n 1 momentti) 

- aluehallintovirastojen toiminnan strategi-
sen  suunnittelun ja ohjauksen sisällöstä ja 
menettelytavoista (8 §:n 3 momentti) 

- aluehallintovirastojen toiminnallisen oh-
jauksen menettelytavoista (10 §:n 3 moment-
ti) 

- aluehallintoviraston virkojen kelpoisuus-
vaatimuksista (14 § 3 momentti) 

- kielivähemmistön palveluyksikön perus-
tamisesta, tehtävistä, nimistä, toimialueesta 
ja toimipaikasta sekä henkilöstön kelpoi-
suusvaatimuksista (18 §:n 2 momentti) 

- aluehallintoviraston suoritteiden maksuis-
ta (22 §:n 2 momentti). 

Ministeriön asetuksella säädettäisiin tai an-
nettaisiin tarkemmat säännökset seuraavissa 
tapauksissa: 

- aluehallintoviraston tehtäviin kuuluvasta 
peruspalvelujen alueellisen saatavuuden ar-
viointiin liittyvästä arviointimenettelystä val-
tiovarainministeriön asetuksella (4 §:n 4 
momentti) 

- toimialueen laajentamisesta poliisitoimes-
sa sisäasiainministeriön asetuksella, työsuo-
jeluasioissa sosiaali- ja terveysministeriön 
asetuksella ja ympäristölupa-asioissa ympä-
ristöministeriön asetuksella (6 §:n 2 moment-
ti) 

- aluehallintovirastojen työsuojelun tehtä-
viä koskevan strategisen suunnittelun ja oh-
jauksen sisällöstä ja menettelytavoista sosiaa-
li- ja terveysministeriön sekä ympäristölupa-
asioita koskevan strategisen suunnittelun ja 
ohjauksen sisällöstä ja menettelytavoista ym-
päristöministeriön asetuksella (9 §:n 2 mo-
mentti) 

Ehdotettu laki elinkeino-, liikenne- ja ym-
päristökeskuksista sisältää vastaavia valtuu-
tuksia valtioneuvoston asetuksella säätämi-
seen ja tarkempien säännösten antamiseen 
kuin laki aluehallintovirastoista. Ehdotuksen 
mukaan valtioneuvoston asetuksella säädet-
täisiin, voitaisiin säätää tai voitaisiin antaa 
tarkempia säännöksiä seuraavissa tapauksis-
sa: 

- elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus-
ten lukumäärästä, toimialueista, nimistä ja 
toimipaikoista (4 § 1 momentti) 

- elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus-
ten vastuualueista (4 §:n 2 momentti) 

- vastuualueiden sijoittumisesta elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskuksiin ja keskusten 
toimialueen laajentamisesta (5 §) 

- elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus-
ten toiminnan strategisen suunnittelun ja oh-
jauksen sisällöstä ja menettelytavoista (7 §:n 
3 momentti) 

- elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus-
ten toiminnallisen ohjauksen menettelyta-
voista (8 §:n 3 momentti) 

- elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus-
ten virkojen kelpoisuusvaatimuksista (12 § 4 
momentti) 

- työ- ja elinkeinotoimiston virkojen kel-
poisuusvaatimuksista, nimittämisestä, virka-
vapauden myöntämisestä ja muista vastaavis-
ta asioista (19 §) 

- kielivähemmistön palveluyksikön perus-
tamisesta, tehtävistä, nimistä, toimialueesta 
ja toimipaikasta sekä henkilöstön kelpoi-
suusvaatimuksista (23 §:n 2 momentti) 

- elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus-
ten suoritteiden maksuista (25 §:n 2 moment-
ti). 
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Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksellä 
määrättäisiin työ- ja elinkeinotoimistojen vä-
lisestä tehtäväjaosta ja sitä koskevasta alueel-
lisen toimivallan järjestämisessä silloin, kun 
kyseessä on muu kuin keskuksen toimialueen 
sisäinen järjestely (15 §). 

Aluehallintovirastoja koskevat valtioneu-
voston asetuksella säädettävät asiat on tarkoi-
tus koota yhteen asetukseen eli valtioneuvos-
ton asetukseen aluehallintovirastoista ja vas-
taavasti elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskuksia koskevat valtioneuvoston asetuk-
sella säädettävät asiat valtioneuvoston ase-
tukseen elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskuksista.  

Esityskokonaisuuteen sisältyy ehdotus 
muuttaa tarvittavilta osin myös niiden voi-
massa olevien tehtäväkohtaisten erityislakien 
asianomaiset säännökset, joissa säädetään 
muutoksen kohteena oleville nykyisille valti-
onhallinnon viranomaisille kuuluvista tehtä-
vistä. Näitä lakeja koskevat muutosehdotuk-
set annetaan tähän esitykseen liittyen erilli-
senä hallituksen esityksenä tai niitä koskevat 
muutosehdotukset on sisällytetty tämän esi-
tyksen kanssa rinnakkaisiin toimialakohtai-
siin hallituksen esityksiin. Vastaavat muu-
tokset on tarkoitus tehdä myös asetustasoisiin 
säädöksiin, joita on arviolta noin 200. 
 
3  Voimaantulo 

Lakien voimaantulosta ehdotetaan säädet-
täväksi erillisessä voimaanpanolaissa, laissa 
valtion aluehallinnon uudistamista koskevan 
lainsäädännön voimaanpanosta. Ehdotettu 
laki sisältäisi muun ohella säännökset, joissa 
lueteltaisiin voimaan tulevat ja kumottavat 
säädökset. Laissa olisi myös säännökset siir-
tymäkauden järjestelyistä, jotka koskevat 
aluehallintovirastojen ja elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskusten tehtäviä ja toimival-
taa, vireillä olevia asioita ja siirtymäkauden 
toimipaikkoja, poliisitointa, maaseutuelin-
keinojen eräitä tukitoimenpiteitä, henkilös-
töä, aluejakoja sekä muutoksenhakua. 

Voimaantulon ajankohdasta säädettäisiin 
ehdotetun lain 16 §:n 1 momentissa. Tarkoi-
tuksena on, että ehdotettu laki tulisi voimaan 
1 päivänä tammikuuta 2010. 
 

4  Suhde perustuslaki in  ja  säätä-
misjärjestys  

 
Valtion aluehallinnon uudistaminen 

 
Esityksen yleisenä tavoitteena on uudistaa 

laajasti aluehallintoa ja saada aikaan kansa-
lais- ja asiakaslähtöisesti, tehokkaasti ja tu-
loksellisesti toimiva aluehallinto. Esityksellä 
vahvistetaan ja lisätään maakunnan liittojen 
roolia ja asemaa aluekehitystyössä sekä edis-
tetään valtion aluehallinnon ja maakunnan 
liittojen yhteistyötä. Valtion aluehallintoa 
ehdotetaan uudistettavaksi siten, että läänin-
hallitukset, työ- ja elinkeinokeskukset, alu-
eelliset ympäristökeskukset, ympäristölupa-
virastot, tiepiirit ja työsuojelupiirien työsuo-
jelutoimistot koottaisiin kahteen monialai-
seen viranomaiseen, joita olisivat aluehallin-
tovirastot sekä elinkeino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskukset.   

Esityksellä luodaan lisäksi lainsäädännölli-
nen perusta uusille aluehallinnon viranomai-
sille, joista säädettäisiin laissa aluehallintovi-
rastoista sekä laissa elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksista. 

Perustuslain 119 §:n 2 momentin mukaan 
valtionhallinnon toimielinten yleisistä perus-
teista on säädettävä lailla, jos niiden tehtäviin 
kuuluu julkisen vallan käyttöä. Säännöksen 
yksityiskohtaisten perustelujen mukaan (HE 
1/1998) valtionhallinnon toimielinten yleisi-
nä perusteina on pidettävä valtionhallinnon 
yksikön nimeä, toimialaa sekä pääasiallisia 
tehtäviä ja toimivaltuuksia. Julkisen vallan 
käsite perustuslain 119 §:n 2 momentissa saa 
sisältönsä perustuslain 2 §:n 3 momentista, 
jonka mukaan julkisen vallan käytön tulee 
perustua lakiin ja kaikessa julkisessa toimin-
nassa on noudatettava tarkoin lakia. Julkisen 
vallan käyttämisestä olisi siten kysymys esi-
merkiksi silloin, kun yksikkö voi antaa pe-
rustuslain 80 §:n 2 momentissa tarkoitettuja 
oikeussääntöjä tai tehdä päätöksiä yksilön 
oikeuksista, velvollisuuksista tai etuuksista 
taikka käyttää voimakeinoja tai puuttua muu-
ten yksilön perusoikeuksiin. Jos valtionhal-
linnon toimielimelle kuuluu tämän kaltaisia 
tehtäviä, toimielimen yleisistä perusteista tu-
lisi säätää lailla. 
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Edellä mainitun säännöksen mukaan valti-
on alue- ja paikallishallinnon perusteista sää-
detään niin ikään lailla. Valtionhallinnon yk-
siköistä voidaan muutoin säätää asetuksella. 
Säännöksen yksityiskohtaisten perustelujen 
mukaan hallinnon perusteilla tarkoitetaan 
valtion alue- ja paikallishallinnon yleistä ra-
kennetta, kuten hallinnollisen jaotuksen pe-
rusteita ja viranomaistyyppejä. Alue- ja pai-
kallishallinnon toimielimistä voitaisiin mo-
mentin ensimmäisen ja viimeisen virkkeen 
mukaisesti säätää joko lailla tai asetuksella. 

Perustuslain 119 §:n varsin yleisellä sään-
nöksellä on ollut tarkoitus mahdollistaa val-
tionhallinnon joustava kehittäminen. Perus-
tuslaissa ei esimerkiksi aiemmin voimassa 
olleen hallitusmuodon tapaan enää ole sään-
nöstä valtionhallinnon järjestämisestä lääni- 
ja kihlakuntajaon pohjalle (PeVL 42/2006). 

Aluehallintovirastot ja elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskukset olisivat valtion alue-
hallinnon yksiköitä. Työ- ja elinkeinotoimis-
tot, jotka toimisivat uudistuksen voimaantu-
lon jälkeen elinkeino-, liikenne- ja ympäris-
tökeskusten alaisina paikallishallinnon viran-
omaisina, ja maistraatit, jotka toimisivat 
aluehallintovirastojen alaisina paikallishal-
linnon viranomaisina, ovat valtion paikal-
lishallinnon yksiköitä. Edellä mainittujen 
toimielinten tehtäviin kuuluu julkisen vallan 
käyttöä. 

Ehdotetussa laissa aluehallintovirastoista ja 
laissa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kuksista säädettäisiin näitä viranomaisia kos-
kevista yleisistä perusteista eli niiden nimes-
tä, toimialasta sekä pääasiallisista tehtävistä 
ja toimivaltuuksista perustuslain 119 §:n 2 
momentin mukaisesti. Laki elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskuksista sisältäisi vas-
taavat säännökset myös työ- ja elinkeinotoi-
mistoista. Maistraateista säädettäisiin sen si-
jaan edelleen erikseen voimassa olevassa re-
kisterihallintolaissa. 

Muista uusia aluehallinnon viranomaisia 
koskevista asioista säädettäisiin valtioneu-
voston tai asianomaisen ministeriön asetuk-
sella taikka ministeriön päätöksellä. Esityk-
sen mukaan valtioneuvoston asetuksella voi-
taisiin säätää aluehallintovirastojen sekä 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten 
lukumäärästä, toimialueista, nimistä, toimi-
paikoista, niiden vastuualueista, vastuualuei-

den sijoittumisesta aluehallintovirastoihin 
sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kuksiin, virastojen ja keskusten toiminnan 
strategisen ohjauksen sisällöstä ja menettely-
tavoista sekä toiminnalliseen ohjaukseen liit-
tyvistä tarkemmista menettelytavoista, alue-
hallintoviraston ja elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksen virkojen kelpoisuusvaa-
timuksista, kielivähemmistön palveluyksikön 
perustamisesta, tehtävistä, nimistä, toimialu-
eesta ja toimipaikasta ja yksikön henkilöstön 
kelpoisuusvaatimuksista sekä suoritteiden 
maksuista. 

Perustuslakivaliokunnan käytännössä on 
katsottu, että perustuslain 119 §:n säännös 
mahdollistaa viranomaisten toimialueista 
säätämisen lakia alemmanasteisin säännöksin 
(esim. PeVL 42/2006 ja PeVL 5/2008). Esi-
tyksen mukaan aluehallintovirasto ja elinkei-
no-, liikenne- ja ympäristökeskus huolehtisi 
pääsäännön mukaan sille säädettyjen tehtävi-
en hoitamisesta toimialueellaan ja käyttäisi 
sille kuuluvaa toimivaltaa siten kuin ehdote-
tuissa tai muissa laeissa säädettäisiin. Alue-
hallintovirasto ja elinkeino-, liikenne- ja ym-
päristökeskus voisi kuitenkin hoitaa tehtäviä 
myös useamman kuin yhden viraston tai kes-
kuksen toimialueella, jos toimialueen laajen-
tamisella voitaisiin tehostaa virastojen ja 
keskusten toimintaa ja henkilöstö- ja muiden 
valtion voimavarojen käyttöä, parantaa pal-
velujen saatavuutta, edistää alueen suomen- 
ja ruotsinkielisen sekä saamelaisten kotiseu-
tualueella saamenkielisen vähemmistön kie-
lellisten oikeuksien toteutumista tai turvata 
tehtävissä tarvittavan erityisasiantuntemuk-
sen saatavuus taikka jos toimialueen laajen-
taminen olisi tarkoituksenmukainen muun 
vastaavan syyn vuoksi. Näille viranomaisille 
kuuluvia tehtäviä voitaisiin siten esimerkiksi 
koota yhteen tai useampaan virastoon tai 
keskukseen. Toimialueen laajentamisen edel-
lytyksistä säädettäisiin lain tasolla. 

Eduskunnan perustuslakivaliokunta on 
käytännössään katsonut niin ikään (PeVL 
6/2002 vp, PeVL 29/2006 vp, PeVL 42/2006 
vp ja PeVL 5/2008 vp), että perustuslain 119 
§:n 2 momentin säännösten tarkoituksena ei 
ole ollut pidättää valtionhallinnon yksiköitä 
koskevia ratkaisuja yksinomaan säädös-
muodossa tehtäviksi vaan että niitä voidaan 
tehdä myös yksittäisin hallintopäätöksin. Esi-
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tyksen mukaan työ- ja elinkeinoministeriön 
päätöksellä määrättäisiin työ- ja elinkeino-
toimistojen välisestä tehtäväjaosta ja sitä 
koskevasta alueellisen toimivallan järjeste-
lystä silloin, kun kyseessä on muu kuin kes-
kuksen sisäinen järjestely. Kun kysymykses-
sä on keskuksen toimialueen sisäinen järjes-
tely, asiasta määrättäisiin elinkeino-, liikenne 
ja ympäristökeskuksen päätöksellä. Elinkei-
no-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alaisten 
työ- ja elinkeinotoimistojen ja niiden johtaji-
en virkojen perustamisesta ja lakkauttamises-
ta sekä toimistojen toimialueista, nimistä ja 
toimipaikoista voitaisiin päättää keskuksen 
hallintopäätöksellä, vastaavalla tavalla kuin 
niistä on nykyisin päätetty työ- ja elinkeino-
keskuksen hallintopäätöksellä. 

Perustuslain 80 §:n 1 momentin mukaan 
valtioneuvosto ja ministeriö voivat antaa ase-
tuksia perustuslaissa tai muussa laissa sääde-
tyn valtuuden nojalla. Perustuslakivaliokun-
nan vakiintuneessa käytännössä on esitetty 
vaatimuksia sääntelyn täsmällisyydestä ja 
tarkkarajaisuudesta (esim. PeVL 1/2004 vp). 
Nämä vaatimukset on pyritty ottamaan huo-
mioon lakiehdotuksiin sisältyvissä asetuk-
senantovaltuutta koskevissa säännöksissä. 

Perustuslain 120 §:n mukaan Ahvenan-
maan maakunnalla on itsehallinto sen mu-
kaan kuin Ahvenanmaan itsehallintolaissa 
erikseen säädetään. Perustuslain 75 §:n 1 
momentin mukaan Ahvenanmaan itsehallin-
tolain säätämisjärjestyksestä on voimassa, 
mitä siitä mainitussa laissa erikseen sääde-
tään. Itsehallintolain 69 §:n mukaan itsehal-
lintolakia voidaan muuttaa vain eduskunnan 
ja maakuntapäivien yhtäpitävin päätöksin. 
Ehdotetussa laissa aluehallintovirastoista 
säädettäisiin, että Ahvenanmaan maakunnas-
sa olisi laissa tarkoitettuna valtionhallinnon 
viranomaisena nykyisen lääninhallituksen si-
jasta Ahvenanmaan valtionvirasto, jota joh-
taa maaherra. Tämän johdosta Ahvenanmaan 
itsehallintolain 39 §:ään tullaan tekemään ai-
noastaan viraston nimen muuttumisesta ai-
heutuva tekninen muutos. Koska uudistuksel-
la ei ole vaikutusta Ahvenanmaan itsehallin-
nolliseen asemaan, ei muutos ole merkityk-
sellinen perustuslain kannalta. 
 
 
 

Kielelliset oikeudet 
 

Aluehallinnon uudistuksen yhteydessä on 
tarkoitus muuttaa myös nykyisiä aluejakoja. 
Perustuslain 122 §:n mukaan hallintoa järjes-
tettäessä tulee pyrkiä yhteensopiviin alueja-
koihin, joissa turvataan suomen- ja ruotsin-
kielisen väestön mahdollisuudet saada palve-
luja omalla kielellään samanlaisten perustei-
den mukaan. Pykälän yksityiskohtaisten pe-
rustelujen mukaan kielellisen jaotuksen osal-
ta on luovuttu aikaisemmasta pyrkimyksestä 
yksikielisiin hallintoalueisiin. Tärkeää sen si-
jaan on, että hallintoa järjestettäessä otetaan 
huomioon perustuslain 17 §:ssä tarkoitetut 
kielelliset perusoikeudet sekä turvataan suo-
men- ja ruotsinkielisen väestön mahdollisuu-
det saada palveluja omalla kielellään. Sään-
nöksessä korostetaan kielellisen yhdenvertai-
suuden vaatimusta edellyttämällä näiden 
mahdollisuuksien turvaamista samanlaisten 
perusteiden mukaan. Perustuslain 17 §:n 2 
momentin mukaan jokaisella on oikeus käyt-
tää tuomioistuimessa ja muussa viranomai-
sessa asiassaan omaa kieltään, joko suomea 
tai ruotsia, sekä saada toimituskirjansa tällä 
kielellä. Julkisen vallan on huolehdittava 
maan suomen- tai ruotsinkielisen väestön si-
vistyksellisistä ja yhteiskunnallisista tarpeista 
samanlaisten perusteiden mukaan. 

Perustuslain 17 §:n 3 momentissa ja 121 
§:n 4 momentissa turvataan saamelaisten oi-
keudet omaan kieleen ja kulttuuriin sekä 
kulttuuri- itsehallintoon kotiseutualueella. 
Esitys ei aiheuta muutoksia olemassa olevien 
valtion aluehallinnon palvelujen sisältöön 
saamelaisten kotiseutualueella. 

Ehdotettuihin lakeihin aluehallintoviras-
toista ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskuksista sisältyy asetuksenantovaltuutta 
koskevat säännökset, joiden mukaan aluehal-
lintovirastojen sekä elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskusten toimialueista ja toimi-
paikoista säädettäisiin valtioneuvoston ase-
tuksella. Muutokset viranomaisten toimialu-
eissa saattavat vaikuttaa viranomaisen kielel-
liseen asemaan. Näin myös edellä mainitut 
valtuutussäännökset voivat vaikuttaa välilli-
sesti perustuslain säännöksissä turvattujen 
kielellisten oikeuksien toteutumiseen. Toimi-
aluejakojen mahdolliset vaikutukset viran-
omaisten kielelliseen asemaan ja jakojen 
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suhde väestön kielellisten oikeuksien toteu-
tumiseen tulevat kuitenkin tarkemmin arvioi-
taviksi valtioneuvostossa edellä mainittujen 
asetusten antamisen yhteydessä, jolloin on 
huolehdittava siitä, että perustuslain 17 §:n ja 
122 §:n velvoitteet tulevat otetuksi huomi-
oon. Perustuslakivaliokunta on käytännös-
sään korostanut sitä, että viranomaisten toi-
mialueita ja toimipaikkoja järjestettäessä 
huolehditaan asianomaisen viranomaisen tar-
joamien palvelujen saatavuudesta sekä perus-
tuslain 17 §:ssä turvattujen kielellisten oike-
uksien toteutumisesta (PeVL 29/2006, PeVL 
42/2006). Tämän vuoksi mahdollisuudesta 
aluehallintovirastojen ja elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskusten toimialueiden laajen-
tamiseen ja laajentamisen edellytyksistä eh-
dotetaan säädettäväksi lain tasolla. 

Ehdotettuihin uusia valtion aluehallinnon 
viranomaisia koskeviin lakeihin sisältyy eräi-
tä erityissäännöksiä, jotka edistävät kielellis-
ten oikeuksien toteutumista. Kuten edellä on 
todettu, lakiehdotusten mukaan aluehallinto-
viraston tai elinkeino-, liikenne- ja ympäris-
tökeskuksen toimialueen laajentamisen erää-
nä perusteena voisi olla, että laajentamisella 
voidaan edistää alueen suomen- ja ruotsin-
kielisen sekä saamelaisten kotiseutualueella 
saamenkielisen vähemmistön kielellisten oi-
keuksien toteutumista. Lisäksi aluehallintovi-
rastoilla sekä elinkeino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskuksilla voisi olla niiden toimialaan 
kuuluvien tehtävien hoitamiseksi erillinen 
alueen suomen ja ruotsin tai saamelaisten ko-
tiseutualueella saamenkielistä vähemmistöä 
palveleva yksikkö. Edellä mainituilla sään-
nöksillä pyritään turvaamaan kielellisten oi-
keuksien toteutumista sekä kieliryhmien ta-
sapuolista kohtelua aluehallinnon viran-
omaisten toiminnassa. 
 

Maakunnan liittojen tehtävät ja yhteistoi-
minta 
 

Esitykseen sisältyy alueiden kehittämisla-
kia koskeva muutosehdotus, jonka mukaan 
maakunnan liitoille ehdotetaan siirrettäväksi 
valtionhallinnosta eräitä tehtäviä. Maakunnan 
liitot vastaisivat ensinnäkin niin sanotuista 
yhteensovittamistehtävistä, joilla esityksessä 
tarkoitettaisiin koulutusta, liikennejärjestel-
miä sekä luonnonvaroja ja ympäristöä kos-

kevien suunnitteluprosessien käynnistämistä 
ja niihin liittyvän yhteistyön johtamista sekä 
suunnittelun yhteensovittamista maakunnan 
suunnittelun kanssa. Toiseksi esityksessä eh-
dotetaan laajennettavaksi maakunnan liitto-
jen aluekehityksen edistämistehtäviä. Maa-
kunnan liitot laatisivat opetus- ja kulttuuri-
toimen rahoituksesta annetussa laissa tarkoi-
tetun kuntien ja muiden koulutuksen järjestä-
jien hanke-esitysten kiireellisyysjärjestyksen, 
edistäisivät julkisen hallinnon yhteispalvelus-
ta annetussa laissa tarkoitettua yhteispalvelua 
alueellaan sekä asettaisivat taiteen edistämi-
sen järjestelystä annetussa laissa tarkoitetut 
alueelliset taidetoimikunnat ja liikuntalaissa 
tarkoitetut alueelliset liikuntaneuvostot. 

Lisäksi esitykseen sisältyy alueiden kehit-
tämislakia koskeva muutosehdotus, jonka 
mukaan maakuntien yhteistoiminnan järjes-
tämiseksi maa ehdotetaan jaettavaksi maa-
kuntien yhteistoiminta-alueisiin, joissa on 
tarkoitus hoitaa tehtäviä, joilla on ylimaa-
kunnallinen luonne. Esitykseen sisältyvät 
myös säännösehdotukset yhteistoiminnassa 
hoidettavista tehtävistä, päätöksenteon järjes-
tämisestä yhteistoiminta-alueilla, yhteistoi-
mintaelimestä ja sen valitsemisesta, yhteis-
toiminnasta sopimisesta ja siihen velvoitta-
misesta. 

Perustuslain 121 § käsittelee kunnallista ja 
muuta alueellista itsehallintoa. Pykälän 1 
momentin mukaan Suomi jakautuu kuntiin, 
joiden hallinnon tulee perustua kunnan asuk-
kaiden itsehallintoon. Kuntien hallinnon ylei-
sistä perusteista ja kunnille annettavista teh-
tävistä säädetään pykälän 2 momentin mu-
kaan lailla. Pykälän 4 momentin mukaan it-
sehallinnosta kuntia suuremmilla hallintoalu-
eilla säädetään niin ikään lailla. 

Voimassa olevan alueiden kehittämislain 4 
§:n 2 momentin mukaan maakunnan liitto on 
kuntayhtymä, jossa alueen kuntien on oltava 
jäsenenä. Esitykseen sisältyy alueiden kehit-
tämislain 7 §:ää koskeva muutosehdotus, 
jonka mukaan kunnallisille toimielimille - 
maakunnan liitoille siirrettäisiin edellä mai-
nittuja aluetason tehtäviä valtionhallinnosta. 
Koska tehtävien siirto valtiolta maakunnan 
liitoille tapahtuu laintasoisin säännöksin, on 
esitys tältä osin perustuslain 121 §:n 2 mo-
mentissa tarkoitetun lakivarauksen mukai-
nen. 
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Yhteistoiminnassa hoidettaisiin esityksen 
mukaan alueiden kehittämislaissa tarkoitettu-
ja maakunnan liitoille kuuluvien tehtäviä, 
joilla on ylimaakunnallinen luonne. Kysymys 
ei siis olisi tehtävien siirrosta kuntatasolta 
maakuntatasolle. Päätösvaltaa näissä asioissa 
käyttäisi maakunnan liittojen yhteistoiminta-
elin tai päätökset tehtäisiin maakunnan liitto-
jen yhtäpitävin päätöksin. Jos maakunnan 
liittojen jäsenkunnat eivät pääsisi sopimuk-
seen yhteistoiminnan järjestämisestä, voisi 
valtioneuvosto esityksen mukaan velvoittaa 
maakunnan liitot ja niiden jäsenkunnat aloit-
tamaan yhteistoimintaa koskevat neuvottelut. 
Maakuntien yhteistoiminnassa on siis kysy-
mys uudesta kuntien lakisääteisestä ja pakol-
lisesta yhteistoimintamuodosta. Kuntien eri-
laisista yhteistoimintavelvoitteista voidaan 
säätää lailla. Perustuslakivaliokunnan käy-
tännössä on pidetty mahdollisena säätää ta-
vallisella lailla pakkokuntayhtymistä ja vas-
taavista kuntien yhteistoimintaelimistä (PeV 
31/1996, 32/2001 ja 65/2002). Tässä yhtey-
dessä valiokunta on kuitenkin kiinnittänyt 
huomiota esimerkiksi yhteistoimintatehtävien 
ylikunnalliseen luonteeseen, hallinnon tarkoi-
tuksenmukaiseen järjestämiseen niitä hoidet-
taessa sekä siihen, ettei noudatettava päätök-
sentekojärjestelmä anna yksittäiselle kunnal-
le yksipuolisen määräämisvallan mahdollis-
tamaa asemaa (PeVL 32/2001). Merkitystä 
on annettu myös sille, onko järjestely supis-
tanut oleellisesti yhteistoimintaan velvollis-
ten kuntien yleistä toimialaa (PeVL 
11/1984). 

Yhteistoimintaelimen tai maakunnan liitto-
jen yhtäpitävin päätöksin tehtävän päätöksen-
teon piiriin kuuluisi vain alueiden kehittämis-
laissa tarkoitettuja asioita sekä niitä alueiden 
kehittämiseen ja maakunnan suunnitteluun 
liittyviä tehtäviä, joista jäsenkunnat olisivat 
yksimielisesti sopineet. Näillä tehtävillä on 
siis aina kuntatasoa laajempi alueellinen ja 
ylimaakunnallinen sisältö ja vaikutukset, jo-
ten niiden hoitaminen on tarkoituksenmu-
kaista järjestää maakunnan liittojen jäsenkun-
tien yhteistoiminnan kautta. Tämän tehtävien 
sisältöä koskevan rajauksen johdosta ehdotet-
tu järjestely ei myöskään supistaisi yhteis-
toimintaan osallistuvien kuntien yleistä toi-
mialaa. Esityksen mukaan yhteistoimintaeli-
men asettaisivat maakunnan liittojen valtuus-

tot, jos jäsenkunnat ovat sopineet asiasta yh-
teistoimintasopimuksessa. Jos asiasta ei olisi 
sovittu, jäsenkunnat asettaisivat yhteisen 
toimielimen käyttäen samaa menettelyä, jolla 
jäsenkunnat valitsevat edustajansa maakun-
nan liittojen valtuustoihin. Näin ollen esitys 
ei anna yksittäiselle jäsenkunnalle yksipuoli-
sen määräämisvallan mahdollistamaa ase-
maa. Näiden seikkojen johdosta esitys on täl-
tä osin perustuslain 121 §:n ja perustuslaki-
valiokunnan sen tukinnasta tekemien linjaus-
ten ja kannanottojen mukainen. 

Jos maakunnan liitot ja niiden jäsenkunnat 
eivät pääsisi sopimuksen yhteistoiminnasta, 
voisi valtioneuvosto esityksen mukaan vel-
voittaa tietyn alueen maakunnan liitot ja nii-
den jäsenkunnat aloittamaan yhteistoimintaa 
koskevat neuvottelut ja samalla määrätä yh-
teistoiminnan käynnistämiseksi välttämättö-
mistä asioista. Valtioneuvoston määräys olisi 
voimassa siihen saakka, kunnes maakunnan 
liittojen jäsenkunnat olisivat sopineet yhteis-
toiminnasta. Eräs tällainen yhteistoiminnan 
käynnistämiseksi välttämätön asia on muun 
muassa yhteistoiminta-aluejako. 

Kunnallisten viranomaisten itsenäisyys 
suhteessa valtion viranomaisiin kuuluu kun-
nallisen itsehallinnon keskeisiin piirteisiin. 
Valtion viranomaisilla ei ole puhtaasti hallin-
to-organisatorisiin seikkoihin perustuvaa oh-
jaus- ja valvontavaltaa kunnallisiin viran-
omaisiin nähden. Tällaisen ohjaus- ja valvon-
tavallan tulee lähtökohtaisesti perustua lakiin 
ja sen kohteen tulee olla riittävän rajattu. Pe-
rustuslaki sallii kuitenkin, että tavallisella 
lailla säädetty valtion viranomaisen ohjaus ja 
valvonta suhteessa kunnalliseen viranomai-
seen on lakisääteisissä tehtävissä laajempi 
kuin kunnan yleiseen toimialaan kuuluvissa 
tehtävissä. Tässä esityksessä on kysymys en-
siksi mainituista tehtävistä. 

Perustuslakivaliokunta on pelastustoimen 
alueiden muodostamisesta annetun lain käsit-
telyn yhteydessä (PeVL 32/2001) katsonut, 
että valtioneuvoston toimivalta määrätä pe-
lastustoimen aluejaosta ei ole valtiosääntöoi-
keudellisesti ongelmallinen. Näin ollen on 
maakunnan liittojen yhteistoiminta-aluejako 
tulkittava niin ikään valtiosääntöoikeudelli-
sesti ongelmattomaksi. 

Valtioneuvoston toimivalta velvoittaa 
maakunnan liitot ja niiden jäsenkunnat aloit-
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tamaan yhteistoimintaa koskevat neuvottelut 
ja määrätä yhteistoiminnan käynnistämiseksi 
välttämättömistä asioista ei kaventaisi mer-
kittävästi kunnallista itsehallintoa, koska esi-
tyksen mukaan kuntien sopimisvalta ei kor-
vautuisi kokonaisuudessaan valtioneuvoston 
asettamilla ehdoilla, vaan kunnat voisivat so-
pia yhteistoiminnan järjestämisen keskeisestä 
sisällöstä itsenäisesti. Lisäksi on erityisesti 
otettava huomioon, että valtioneuvoston toi-
mivalta koskisi vain yhteistoiminnan käyn-
nistämiseksi välttämättömiä asioita. Valtio-
neuvoston toimivaltaa rajoittaisivat myös eh-
dotetun lain muut yhteistoimintaa koskevat 
säännökset sekä hallinnon yleiset oikeusperi-
aatteet. Asiaan vaikuttaa myös se seikka, että 

valtioneuvoston päätöstä koskevaa muutok-
senhakua ei ole esityksessä ehdotettu rajoitet-
tavaksi. Näiden seikkojen johdosta esitys ei 
ole tältä osin perustuslaissa taatun kunnalli-
sen itsehallinnon vastainen. 

Edellä mainitun johdosta katsotaan, että la-
kiehdotukset voidaan säätää tavallisessa lain-
säätämisjärjestyksessä. Koska esitykseen liit-
tyy kuitenkin eräitä perustuslain kannalta 
merkityksellisiä seikkoja, esityksestä ehdote-
taan pyydettäväksi perustuslakivaliokunnan 
lausunto. 
Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-
kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdo-
tukset:
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Lakiehdotukset 
 
 
 

1. 

Laki 

aluehallintovirastoista  

 
 
 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
 

1 luku 

Yleiset säännökset 

1 § 

Lain soveltamisala 

Tässä laissa säädetään aluehallintoviras-
toista. Muista valtion aluehallinnon tehtäviä 
hoitavista viranomaisista säädetään erikseen. 
 

 
2 § 

Aluehallintovirastojen toiminta-ajatus 

Aluehallintovirastot edistävät alueellista 
yhdenvertaisuutta hoitamalla lainsäädännön 
toimeenpano-, ohjaus- ja valvontatehtäviä 
alueilla. 

 
 

3 § 

Suhde muuhun lainsäädäntöön 

Aluehallintovirastojen toiminnan ja tehtä-
vien järjestämiseen sovelletaan, jollei tässä 
laissa toisin säädetä, työsuojeluhallinnosta 
annettua lakia (16/1993), ympäristönsuojelu- 
ja vesiasioiden käsittelystä aluehallintoviras-
tossa annettua lakia (  /  ), poliisin hallinnosta 
annettua lakia (110/1992) ja pelastuslakia 
(468/2003). 

 

4 § 

Aluehallintovirastojen toimiala ja tehtävät 

Aluehallintovirastot hoitavat niille erikseen 
säädettyjä tehtäviä seuraavilla toimialoilla:  

1) sosiaali- ja terveydenhuolto; 
2) ympäristöterveydenhuolto; 
3) koulutus- ja muu sivistystoimi;  
4) oikeusturvan edistäminen ja toteuttami-

nen; 
5) ympäristönsuojelu- ja vesilainsäädännön 

alaan kuuluvat lupa- ja muut hakemusasiat; 
6) pelastustoimi; 
7) työsuojelun valvonta ja kehittäminen, 

työssä käytettävien tuotteiden tuotevalvonta 
sekä työsuojelulainsäädännön noudattamisen 
valvonta työsuojeluviranomaisena; 

8) kuluttaja- ja kilpailuhallinto. 
Aluehallintoviraston tehtävänä on lisäksi: 
1) peruspalvelujen alueellisen saatavuuden 

arviointi; 
2) maistraattien ohjaus, valvonta ja kehit-

täminen; 
3) varautumisen yhteensovittaminen alueel-

la ja siihen liittyvän yhteistoiminnan järjes-
täminen, valmiussuunnittelun yhteensovitta-
minen, alueellisten maanpuolustuskurssien 
järjestäminen, kuntien valmiussuunnittelun 
tukeminen, valmiusharjoitusten järjestäminen 
sekä alue- ja paikallishallinnon turvallisuus-
suunnittelun edistäminen; 

4) viranomaisten johtaessa turvallisuuteen 
liittyviä tilanteita alueella tukea toimivaltai-
sia viranomaisia ja tarvittaessa sovittaa yh-
teen toimintaa niiden kesken; 
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5) poliisitoimen alueellinen viranomaisyh-
teistyö sekä varautumisen ja valmiussuunnit-
telun yhteensovittaminen poliisitointa koski-
en. 

Aluehallintovirastolla voi olla myös muita 
erikseen säädettyjä tehtäviä. 

Edellä 2 momentin 1 kohdassa tarkoitetusta 
peruspalvelujen alueellisen saatavuuden ar-
viointimenettelystä voidaan säätää valtiova-
rainministeriön asetuksella. 

 
5 § 

Aluehallintovirastojen organisointi 

Aluehallintovirastojen lukumäärästä, toi-
mialueista, nimistä ja toimipaikoista sääde-
tään valtioneuvoston asetuksella. 

Aluehallintovirasto jakautuu sille kuuluvi-
en tehtävien hoitamista varten vastuualuei-
siin. Viraston vastuualueista säädetään val-
tioneuvoston asetuksella. 

Aluehallintoviraston työsuojelun tehtäviä 
hoitava vastuualue on riippumaton valvonta-
tehtävää hoitaessaan. Vastuualueen toiminta 
on järjestettävä siten, että riippumattomuus ja 
puolueettomuus työsuojelun valvontatehtä-
vässä on turvattu. Vastuualueelle ei saa antaa 
sellaisia muita tehtäviä, jotka voivat vaaran-
taa työsuojelun valvontatehtävien asianmu-
kaisen hoitamisen tai riippumattomuuden. 

Aluehallintoviraston ympäristölupa-asioita 
hoitava vastuualue on lupa- ja muita hake-
musasioita hoitaessaan sekä viraston kilpai-
luasioita hoitava vastuualue kilpailuasioita 
hoitaessaan riippumaton. Näiden vastuualu-
eiden toiminta on järjestettävä siten, että 
riippumattomuus ja puolueettomuus edellä 
mainituissa tehtävissä on turvattu. Viraston 
ympäristölupa-asioita hoitavalle vastuualu-
eelle ei saa antaa sellaisia muita tehtäviä, jot-
ka voivat vaarantaa lupa- ja muiden hake-
musasioiden käsittelyn riippumattomuuden. 

 
6 § 

Aluehallintovirastojen toimivalta sekä toimi-
alueet ja niiden laajentaminen 

Aluehallintovirasto huolehtii sille säädetty-
jen tehtävien hoitamisesta toimialueellaan ja 
käyttää sille kuuluvaa toimivaltaa siten kuin 

siitä tässä tai muussa laissa säädetään. Alue-
hallintovirasto voi kuitenkin hoitaa tehtäviä 
myös useamman kuin yhden viraston toimi-
alueella, jos toimialueen laajentamisella voi-
daan tehostaa virastojen toimintaa ja valtion 
henkilöstö- ja muiden voimavarojen käyttöä, 
parantaa palvelujen saatavuutta, edistää alu-
een suomen- ja ruotsinkielisen sekä saame-
laiskäräjistä annetussa laissa (974/1995) tar-
koitetulla saamelaisten kotiseutualueella 
saamenkielisen vähemmistön kielellisten oi-
keuksien toteutumista tai turvata tehtävissä 
tarvittavan erityisasiantuntemuksen saata-
vuus taikka toimialueen laajentaminen on 
tarkoituksenmukainen muun vastaavan syyn 
vuoksi. Vastuualueiden sijoittumisesta alue-
hallintovirastoihin ja virastojen toimialueen 
laajentamisesta säädetään valtioneuvoston 
asetuksella. 

Toimialueen laajentamisesta poliisitoimen 
tehtävissä säädetään sisäasiainministeriön 
asetuksella, työsuojelun tehtävissä sosiaali- 
ja terveysministeriön asetuksella ja ympäris-
tölupa-asioiden tehtävissä ympäristöministe-
riön asetuksella. 
 

2 luku 

Aluehallintovirastojen ohjaus ja johtami-
nen 

7 § 

Yleishallinnollinen ohjaus 

Aluehallintovirastojen yleishallinnollinen 
ohjaus kuuluu valtiovarainministeriölle. 
 
 

8 § 

Strateginen suunnittelu ja ohjaus 

Aluehallintovirastojen toimintaa koskevien 
yleisten tavoitteiden saavuttamiseksi sekä 
alueiden näkemysten huomioonottamiseksi 
laaditaan virastoille niiden toiminnan yleistä 
suunnittelua, ohjausta ja järjestämistä varten 
yhteinen strategia-asiakirja (strateginen 
suunnittelu) ja jokaiselle virastolle erilliset 
strategiset tulostavoiteasiakirjat (strateginen 
ohjaus). Strategia-asiakirja ja strategiset tu-
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lostavoiteasiakirjat laaditaan hallituksen toi-
mikaudeksi ja niiden sisältö tarkistetaan tar-
vittaessa vuosittain. 

Valtiovarainministeriö laatii yhdessä 10 
§:ssä mainittujen ministeriöiden tai kes-
kushallinnon virastojen sekä yhteistyössä 
aluehallintovirastojen ja tarvittavin osin 
maakunnan liittojen kanssa strategia-
asiakirjan ja strategiset tulostavoiteasiakirjat 
aluehallintovirastoille. Jos strategia-
asiakirjan sisällöstä ei saavuteta yksimieli-
syyttä ministeriöiden kesken, ratkaisee asian 
valtioneuvosto. 

Aluehallintovirastojen toiminnan strategi-
sen suunnittelun ja ohjauksen sisällöstä ja 
menettelytavoista voidaan antaa tarkempia 
säännöksiä valtioneuvoston asetuksella. 
 
 
 
 
 

9 § 

Strategisen suunnittelun ja ohjauksen järjes-
täminen eräissä tapauksissa 

Aluehallintovirastojen strategia-asiakirjassa 
on omat osuudet poliisitoimen, työsuojelun ja 
ympäristölupa-asioita koskevien tehtävien 
suunnittelua ja ohjausta varten. Poliisitoimen 
osuus strategia-asiakirjassa sisältää strategi-
sia linjauksia poliisitoimen tehtäviä hoitaval-
le vastuualueelle kuuluvasta viranomaisyh-
teistyöstä sekä poliisin varautumisen ja val-
miussuunnittelun yhteensovittamisesta. 
Aluehallintovirastojen poliisitoimen ja työ-
suojelun tehtävien ohjausta varten ei laadita 
strategisia tulostavoiteasiakirjoja. 

Aluehallintovirastojen työsuojelun tehtäviä 
koskevan strategisen suunnittelun ja ohjauk-
sen sisällöstä ja menettelytavoista voidaan 
antaa tarkempia säännöksiä sosiaali- ja ter-
veysministeriön sekä ympäristölupa-asioita 
koskevan strategisen suunnittelun ja ohjauk-
sen sisällöstä ja menettelytavoista ympäris-
töministeriön asetuksella. Aluehallintoviras-
tojen poliisitoimen tehtäviä koskevan suun-
nittelun ja ohjauksen sisällöstä ja menettely-
tavoista säädetään muutoin poliisin hallin-
nosta annetussa laissa. 
 

10 § 

Toiminnallinen ohjaus 

Aluehallintovirastojen toimintaa ohjaavat 
omilla toimialoillaan oikeusministeriö, sisä-
asiainministeriö, valtiovarainministeriö, sosi-
aali- ja terveysministeriö, opetusministeriö, 
maa- ja metsätalousministeriö, työ- ja elin-
keinoministeriö, ympäristöministeriö sekä 
poliisihallitus tai keskushallinnon virasto, 
jonka tehtäväksi ohjaus on erikseen säädetty 
tai määrätty (toiminnallinen ohjaus). Valtio-
varainministeriö huolehtii viraston yhteisiä 
toimintoja ja muita viraston yhtenäisen toi-
minnan kannalta tarpeellisia toimenpiteitä 
koskevasta toiminnallisesta ohjauksesta. 

Aluehallintovirastojen toiminnallisten ta-
voitteiden saavuttamiseksi laaditaan 1 mo-
mentissa tarkoitetun ministeriön tai kes-
kushallinnon viraston johdolla tarvittaessa vi-
raston toiminnan ja tehtävien ohjausta ja jär-
jestämistä varten toiminnallinen tulostavoite-
asiakirja. 

Aluehallintovirastojen toiminnallisen ohja-
uksen menettelytavoista voidaan säätää val-
tioneuvoston asetuksella. 
 
 
 
 

11 § 

Johtaminen 

Aluehallintovirastoa johtaa viraston johta-
ja. Viraston johtaja vastaa viraston toiminnan 
tuloksellisuudesta ja viraston yhteisten tulos-
tavoitteiden saavuttamisesta. 

Aluehallintoviraston vastuualuetta johtaa 
vastuualueen päällikkö. Vastuualueen pääl-
likkö vastaa vastuualueen toiminnan tulok-
sellisuudesta ja tulostavoitteiden saavuttami-
sesta. Poliisitoimen tehtäviä hoitavan vastuu-
alueen päällikön tehtävistä ja vastuista päät-
tää Poliisihallitus. 

Aluehallintovirastolla on johtoryhmä, joka 
huolehtii viraston toimintojen yhteensovitta-
misesta. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii 
viraston johtaja. Johtoryhmän muusta ko-
koonpanosta määrätään viraston työjärjestyk-
sessä. Poliisitoimen edustaja osallistuu johto-
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ryhmän työhön silloin, kun johtoryhmässä 
käsitellään poliisitoimen asioita tai sisäisen 
turvallisuuden viranomaisyhteistyötä. Polii-
sihallitus päättää poliisitoimen edustajasta 
aluehallintoviraston johtoryhmässä.  
 

12 § 

Asioiden ratkaisuvalta 

Aluehallintoviraston johtaja ratkaisee viras-
ton toimivaltaan kuuluvat asiat, jollei niitä 
ole säädetty tai työjärjestyksessä määrätty vi-
raston muun virkamiehen ratkaistaviksi. Po-
liisitoimen, työsuojelun, ympäristölupa-
asioiden ja pelastustoimen tehtäviä hoitavan 
vastuualueen toimivaltaan kuuluvat asiat rat-
kaisee kuitenkin asianomaisen vastuualueen 
päällikkö, jollei niitä ole säädetty tai vastuu-
alueen työjärjestyksessä määrätty vastuualu-
een muun virkamiehen ratkaistaviksi taikka 
jollei päätöksenteosta ole toisin säädetty. 

Aluehallintoviraston johtaja voi ottaa rat-
kaistavakseen asian, jonka viraston virkamies 
työjärjestyksen mukaan saa ratkaista. Viras-
ton johtaja ei kuitenkaan voi ottaa ratkaista-
vakseen asiaa, joka kuuluu viraston poliisi-
toimen, työsuojelun tai ympäristölupa-
asioiden tehtäviä hoitavan vastuualueen toi-
mivaltaan tai joka kuuluu pelastustoimen teh-
täviä hoitavan vastuualueen toimivaltaan ja 
koskee pelastuslaissa tarkoitettuja asioita. 
 
 
 
 

13 § 

Aluehallintovirastojen työjärjestys 

Aluehallintoviraston hallinnon ja toiminto-
jen järjestämisestä sekä asioiden valmistelus-
ta ja ratkaisemisesta, lukuun ottamatta polii-
sitoimen, ympäristölupa-asioiden ja työsuoje-
lun tehtäviä hoitavia vastuualueita, määrä-
tään viraston työjärjestyksessä. Aluehallinto-
viraston työjärjestyksestä päättää viraston 
johtaja. 

Aluehallintoviraston vastuualueella voi 
tarvittaessa olla työjärjestys. Työjärjestykses-
sä voidaan antaa tarkempia määräyksiä vas-
tuualueen toimintojen järjestämisestä sekä 

henkilöstön tehtävistä ja työskentelypaikka-
kunnista. Vastuualueen työjärjestyksestä 
päättää vastuualueen päällikkö. Poliisitoimen 
tehtäviä hoitavan vastuualueen työjärjestyk-
sestä päättää Poliisihallitus. 
 

14 § 

Virkojen täyttäminen 

 
Valtioneuvosto nimittää aluehallintoviras-

ton johtajan määräajaksi valtiovarainministe-
riön esityksestä. Aluehallintoviraston vastuu-
alueiden päälliköt, lukuun ottamatta poliisi-
toimen ja työsuojelun tehtäviä hoitavien vas-
tuualueiden päällikköjä, nimitetään määrä-
ajaksi. Päällikön nimittää vastuualueen toi-
minnallisesta ohjauksesta päävastuussa oleva 
ministeriö tai se keskushallinnon virasto, 
jonka tehtäväksi ohjaus on erikseen säädetty. 
Nimittävän ministeriön tai keskushallinnon 
viraston tulee kuulla muita vastuualueen toi-
minnalliseen ohjaukseen osallistuvia ministe-
riöitä tai keskushallinnon virastoja sekä alue-
hallintovirastoa ennen päätöksentekoa.  

Aluehallintoviraston työsuojelun, ympäris-
tölupa-asioiden sekä pelastustoimen ja varau-
tumisen tehtäviä hoitavien vastuualueiden 
päälliköt nimittävät vastuualueidensa henki-
löstön. Poliisihallitus nimittää poliisitoimen 
tehtäviä hoitavan vastuualueen henkilöstön. 
Viraston muun henkilöstön nimittää viraston 
johtaja, jollei viraston työjärjestyksessä toisin 
määrätä. 

Aluehallintoviraston virkojen kelpoisuus-
vaatimuksista säädetään valtioneuvoston ase-
tuksella. 
 
 
 

3 luku 

Erinäiset säännökset 

 
15 § 

Asioiden ratkaiseminen eräissä tapauksissa 

Jos aluehallintovirasto on esteellinen käsit-
telemään sen toimialaan kuuluvan asian, vi-



 HE 59/2009 vp  
  

 

97

raston on pyydettävä toiminnallisesta ohjauk-
sesta vastaavaa ministeriötä määräämään toi-
nen aluehallintovirasto käsittelemään asia. 
Ministeriön päätökseen ei saa hakea muutos-
ta valittamalla. 

 
 
 

16 § 

Valtion aluehallinto Ahvenanmaan maakun-
nassa 

 
Ahvenanmaan maakunnassa on tässä laissa 

tarkoitettuna valtionhallinnon viranomaisena 
Ahvenanmaan valtionvirasto, jota johtaa 
maaherra. Virasto hoitaa sellaisia tämän lain 
4 §:ssä tarkoitettuja tehtäviä, jotka Ahve-
nanmaan itsehallintolain (1144/1991) mu-
kaan kuuluvat valtakunnan toimivaltaan. 

Viraston tehtävistä on muutoin voimassa, 
mitä niistä erikseen säädetään. 
Ahvenanmaan valtionviraston johtajana toi-
mivasta maaherrasta säädetään Ahvenan-
maan itsehallintolaissa. 
 

17 § 

Yhteistyö elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskusten kanssa 

 
Aluehallintovirastojen on valtion aluehal-

lintoa koskevissa asioissa toimittava yhteis-
työssä toimialueensa elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskusten kanssa. 

 
 

18 § 

Kielivähemmistön palveluyksikkö 

Aluehallintovirastolla voi sen toimialaan 
kuuluvien tehtävien hoitamiseksi olla erilli-
nen alueen suomen- tai ruotsinkielistä taikka 
saamelaiskäräjistä annetussa laissa tarkoite-
tulla saamelaisten kotiseutualueella saamen-
kielistä vähemmistöä palveleva yksikkö. Pal-
veluyksikkö voidaan perustaa myös yhtä 
useamman aluehallintoviraston yhteiseksi 
yksiköksi. 

Kielivähemmistön palveluyksikön perus-
tamisesta, tehtävistä, nimestä, toimialueesta 
ja toimipaikasta sekä henkilöstön kelpoi-
suusvaatimuksista säädetään valtioneuvoston 
asetuksella. 

 
19 § 

Virka-apu 

 
Aluehallintoviraston velvollisuudesta antaa 

muille viranomaisille virka-apua säädetään 
erikseen. Aluehallintovirastolla on oikeus 
saada virka-apua muilta viranomaisilta. 
 

20 § 

Pakkokeinot 

Aluehallintovirasto voi sakon uhalla, teet-
tämisuhalla tai keskeyttämisuhalla velvoittaa 
asianomaisen noudattamaan käskyä tai kiel-
toa, jonka aluehallintovirasto tai siltä pakko-
keinoasiassa virka-apua pyytävä muu viran-
omainen on toimivaltansa mukaisesti anta-
nut. Aluehallintoviraston muusta pakkokei-
noja koskevasta toimivallasta säädetään erik-
seen. 

Työsuojelun valvontaan ja ympäristölupa-
asioita käsittelevän vastuualueen tehtäviin 
liittyvistä pakkokeinoista, toimivallasta ja 
menettelyistä säädetään erikseen. 
 

21 § 

Valtion edustaminen 

Aluehallintovirasto kantaa ja vastaa valtion 
puolesta sekä valvoo tuomioistuimissa ja vi-
ranomaisissa valtion etua ja oikeutta kaikissa 
toimialaansa kuuluvissa asioissa sekä sellai-
sissa asioissa, joissa toimivaltaista viran-
omaista ei ole laissa erikseen määrätty, lu-
kuun ottamatta asioita, joista säädetään 4 §:n 
1 momentin 5 kohdassa, jollei toiminnallises-
ta ohjauksesta vastaavan ministeriön tai kes-
kushallinnon viraston edustaja sitä tee. 

Jos aluehallintoviraston toimivaltaan kuu-
luvan asian vaikutukset koskevat merkittä-
västi kahden tai useamman viraston toimi-
aluetta, toiminnallisesta ohjauksesta vastaava 
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ministeriö päättää, mikä virasto toimii valtion 
edustajana asiassa. Ministeriön päätökseen ei 
saa valittamalla hakea muutosta. 

 
 
 

22 § 

Suoritteiden maksullisuus 

Aluehallintoviraston suoritteiden maksulli-
suudesta ja maksujen suuruudesta on voi-
massa, mitä valtion maksuperustelaissa 
(150/1992) säädetään. 

Aluehallintoviraston suoritteiden maksuista 
säädetään valtioneuvoston asetuksella. 

23 § 

Muutoksenhaku 

Aluehallintoviraston antamaan päätökseen 
haetaan muutosta valittamalla siten kuin hal-
lintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään, 
jollei muutoksenhausta säädetä muualla lain-
säädännössä toisin. 

 
24 § 

Voimaantulo 

Tämän lain voimaantulosta säädetään lailla. 
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2. 

Laki 

elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
 

1 luku 

Yleiset säännökset 

1 § 

Lain soveltamisala 

Tässä laissa säädetään elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskuksista sekä niiden alaisista 
työ- ja elinkeinotoimistoista. Muista valtion 
alue- ja paikallishallinnon tehtäviä hoitavista 
viranomaisista säädetään erikseen. 
 

2 § 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten 
toiminta-ajatus 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset 
edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla 
valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämis-
tehtäviä alueilla. 
 

3 § 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten 
toimiala ja tehtävät 

 
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset 

hoitavat niille erikseen säädettyjä tehtäviä 
seuraavilla toimialoilla:  

1) yrittäjyyden ja elinkeinotoiminnan edis-
täminen; 

2) innovaatiot ja kansainvälistyvä liiketoi-
minta; 

3) työmarkkinoiden toimivuus, työvoiman 
saatavuus ja työllisyys; 

4) koulutus ja osaaminen; 
5) kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimi; 
6) maahanmuutto, kotouttaminen ja hyvät 

etniset suhteet; 
7) maatilatalous, kalatalous, maaseudun 

kehittäminen, eläintunnistusjärjestelmä sekä 
maa- ja metsätalouden tuotantotarvikkeiden 
turvallisuus ja kasvinterveys; 

8) energia ja sen tuotanto; 
9) liikennejärjestelmän toimivuus, liikenne-

turvallisuus, tie- ja liikenneolot, maanteiden 
pito sekä julkisen liikenteen järjestäminen; 

10) ympäristönsuojelu, alueiden käyttö, ra-
kentamisen ohjaus, kulttuuriympäristön hoi-
to, luonnon monimuotoisuuden suojelu ja 
kestävä käyttö sekä vesivarojen käyttö ja hoi-
to; 

11) palkkaturva-asiat; 
12) eräät edellä mainittuihin tehtäviin liit-

tyvät rakennerahasto- ja aluekehitystehtävät. 
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten 

tehtävänä on lisäksi: 
1) ohjata ja valvoa 3 luvussa tarkoitettuja 

työ- ja elinkeinotoimistoja; 
2) valmistella liikenteen sekä kirjasto-, lii-

kunta- ja nuorisotoimen peruspalvelujen alu-
eellisen saatavuuden arviointia; 

3) valvoa yleistä etua ympäristö- ja vesi-
asioissa, tuottaa ja jakaa ympäristöä koske-
vaa tietoa sekä parantaa ympäristötietoutta, 
ehkäistä ja torjua ympäristövahinkoja ja -
haittoja, huolehtia valtion vesitaloudellisista 
luvista ja yksityisoikeudellisista sopimuksista 
sekä huolehtia ympäristö-, vesihuolto- ja ve-
sistötöiden toteuttamisesta. 
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Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuk-
sen muista tehtävistä säädetään erikseen. 

 
4 § 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten 
organisointi 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten 
lukumäärästä, toimialueista, nimistä ja toimi-
paikoista säädetään valtioneuvoston asetuk-
sella. 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
jakautuu sille kuuluvien tehtävien hoitamista 
varten vastuualueisiin. Keskuksen vastuualu-
eista säädetään valtioneuvoston asetuksella. 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuk-
sen 3 §:n 1 momentin 10 kohdassa tarkoitet-
tujen valvontatehtävien hoitaminen on järjes-
tettävä siten, että asioiden käsittelyn puolu-
eettomuus varmistetaan. 
 
 

5 § 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten 
toimivalta sekä toimialueet ja niiden laajen-

taminen 

 
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 

huolehtii sille säädettyjen tehtävien hoitami-
sesta toimialueellaan ja käyttää sille kuulu-
vaa toimivaltaa siten kuin siitä tässä tai 
muussa laissa säädetään. Elinkeino-, liiken-
ne- ja ympäristökeskus voi kuitenkin hoitaa 
tehtäviä myös useamman kuin yhden kes-
kuksen toimialueella, jos toimialueen laajen-
tamisella voidaan tehostaa keskusten toimin-
taa ja valtion henkilöstö- ja muiden voimava-
rojen käyttöä, parantaa palvelujen saatavuut-
ta, edistää alueen suomen- ja ruotsinkielisen 
sekä saamelaiskäräjistä annetussa laissa 
(974/1995) tarkoitetulla saamelaisten koti-
seutualueella saamenkielisen vähemmistön 
kielellisten oikeuksien toteutumista tai turva-
ta tehtävissä tarvittavan erityisasiantunte-
muksen saatavuus taikka toimialueen laajen-
taminen on tarkoituksenmukainen muun vas-
taavan syyn vuoksi. Vastuualueiden sijoittu-
misesta elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskuksiin ja keskusten toimialueen laajen-

tamisesta säädetään valtioneuvoston asetuk-
sella. 

 
2 luku 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus-
ten ohjaus ja johtaminen 

 
6 § 

Yleishallinnollinen ohjaus 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten 
yleishallinnollinen ohjaus kuuluu työ- ja 
elinkeinoministeriölle. 

 
 

7 § 

Strateginen suunnittelu ja ohjaus 

 
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten 

toimintaa koskevien yleisten tavoitteiden 
saavuttamiseksi sekä alueiden näkemysten 
huomioonottamiseksi laaditaan keskuksille 
niiden toiminnan yleistä suunnittelua, ohjaus-
ta ja järjestämistä varten yhteinen strategia-
asiakirja (strateginen suunnittelu) ja jokaisel-
le keskukselle erilliset strategiset tulostavoi-
teasiakirjat (strateginen ohjaus). Strategia-
asiakirja ja strategiset tulostavoiteasiakirjat 
laaditaan hallituksen toimikaudeksi ja niiden 
sisältö tarkistetaan tarvittaessa vuosittain. 

Työ- ja elinkeinoministeriö laatii yhdessä 8 
§:ssä mainittujen ministeriöiden tai kes-
kushallinnon virastojen sekä yhteistyössä 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten ja 
maakunnan liittojen kanssa strategia-
asiakirjan ja strategiset tulostavoiteasiakirjat 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille. 
Jos strategia-asiakirjan sisällöstä ei saavuteta 
yksimielisyyttä ministeriöiden kesken, rat-
kaisee asian valtioneuvosto. 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten 
toiminnan strategisen suunnittelun ja ohjauk-
sen sisällöstä ja menettelytavoista voidaan 
antaa tarkempia säännöksiä valtioneuvoston 
asetuksella. 
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8 § 

Toiminnallinen ohjaus 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten 
toimintaa ohjaavat omilla toimialoillaan sisä-
asiainministeriö, opetusministeriö, liikenne- 
ja viestintäministeriö, maa- ja metsätalous-
ministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö ja ym-
päristöministeriö tai keskushallinnon virasto, 
jonka tehtäväksi ohjaus on erikseen säädetty 
tai määrätty (toiminnallinen ohjaus). Työ- ja 
elinkeinoministeriö huolehtii keskuksen yh-
teisiä toimintoja ja muita keskuksen yhtenäi-
sen toiminnan kannalta tarpeellisia toimenpi-
teitä koskevasta toiminnallisesta ohjauksesta. 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten 
toiminnallisten tavoitteiden saavuttamiseksi 
laaditaan 1 momentissa tarkoitetun ministeri-
ön tai keskusviraston johdolla tarvittaessa 
keskuksen toiminnan ja tehtävien ohjausta ja 
järjestämistä varten toiminnallinen tulosta-
voiteasiakirja. 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten 
toiminnallisen ohjauksen menettelytavoista 
voidaan säätää valtioneuvoston asetuksella. 
 
 

9 § 

Johtaminen 

 
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusta 

johtaa keskuksen johtaja, jona toimii keskuk-
sen yhden vastuualueen päällikkö oman toi-
mensa ohella. Keskuksen johtaja vastaa kes-
kuksen toiminnan tuloksellisuudesta ja kes-
kuksen yhteisten tulostavoitteiden saavutta-
misesta. Valtioneuvosto määrää keskuksen 
johtajan määräajaksi työ- ja elinkeinominis-
teriön esityksestä. 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuk-
sen vastuualuetta johtaa vastuualueen pääl-
likkö. Vastuualueen päällikkö vastaa vastuu-
alueen toiminnan tuloksellisuudesta ja tulos-
tavoitteiden saavuttamisesta. 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuk-
sella on johtoryhmä, joka huolehtii keskuk-
sen toimintojen yhteensovittamisesta. Johto-
ryhmän puheenjohtajana toimii keskuksen 
johtaja. Keskuksen toimialueella toimivan 

metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittä-
miskeskuksesta annetussa laissa (1474/1995) 
tarkoitetun metsäkeskuksen johtaja osallistuu 
asiantuntijajäsenenä johtoryhmän työhön sil-
loin, kun johtoryhmässä käsitellään asioita, 
jotka koskevat metsätaloutta. Johtoryhmän 
muusta kokoonpanosta määrätään keskuksen 
työjärjestyksessä. 

10 § 

Asioiden ratkaisuvalta 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuk-
sen johtaja ratkaisee keskuksen toimivaltaan 
kuuluvat asiat, jollei niitä ole säädetty tai työ-
järjestyksessä määrätty keskuksen muun vir-
kamiehen ratkaistaviksi. 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuk-
sen johtaja voi ottaa ratkaistavakseen asian, 
joka koskee keskuksen yhteisiä toimintoja 
sekä asian, joka koskee keskuksen yhteistä 
rakennerahasto-ohjelmatyötä. Keskuksen 
johtaja ei voi kuitenkaan ottaa ratkaistavak-
seen asiaa, joka kuuluu keskuksen vastuualu-
een tehtäviin ja toimivaltaan. 

 
11 § 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten 
työjärjestys 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuk-
sen hallinnon ja toimintojen järjestämisestä 
sekä asioiden valmistelusta ja ratkaisemisesta 
määrätään keskuksen työjärjestyksessä. Elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen työ-
järjestyksestä päättää keskuksen johtaja. 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuk-
sen vastuualueella voi tarvittaessa olla työjär-
jestys. Työjärjestyksessä voidaan antaa tar-
kempia määräyksiä vastuualueen toimintojen 
järjestämisestä sekä henkilöstön tehtävistä ja 
työskentelypaikkakunnista. Vastuualueen 
työjärjestyksestä päättää vastuualueen pääl-
likkö. 
 

12 § 

Virkojen täyttäminen 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuk-
sen vastuualueen päällikkö nimitetään mää-
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räajaksi. Päällikön nimittää vastuualueen 
toiminnallisesta ohjauksesta päävastuussa 
oleva ministeriö tai se keskushallinnon viras-
to, jonka tehtäväksi ohjaus on erikseen sää-
detty. Nimittävän ministeriön tai keskushal-
linnon viraston tulee kuulla muita vastuualu-
een toiminnalliseen ohjaukseen osallistuvia 
ministeriöitä tai keskushallinnon virastoja 
sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kusta ennen päätöksentekoa. 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuk-
sen vastuualueen henkilöstön nimittää vas-
tuualueen päällikkö. 

Keskuksen muun henkilöstön nimittää kes-
kuksen johtaja, jollei viraston työjärjestyk-
sessä toisin määrätä. 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuk-
sen virkojen kelpoisuusvaatimuksista sääde-
tään valtioneuvoston asetuksella. 
 

3 luku 

Työ- ja elinkeinotoimistot  

 
13 § 

Työ- ja elinkeinotoimistot 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten 
alaisina paikallishallinnon viranomaisina 
toimii työ- ja elinkeinotoimistoja. 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
perustaa ja lakkauttaa työ- ja elinkeinotoi-
mistot ja niiden johtajien virat sekä määrää 
työ- ja elinkeinotoimistojen toimialueet, ni-
met ja toimipaikat. 
 

14 § 

Työ- ja elinkeinotoimistojen tehtävät 

Työ- ja elinkeinotoimistojen tehtävänä on: 
1) edistää työvoiman saatavuuden turvaa-

mista ja työllisyyden parantamista; 
2) toimeenpanna julkinen työvoimapalvelu;  
3) edistää maahanmuuttajien kotoutumista; 
4) tarjota yrityspalveluihin liittyvää neu-

vontaa; 
5) hoitaa muut sille säädetyt tai elinkeino-, 

liikenne- ja ympäristökeskuksen sille mää-
räämät tehtävät. 

15 § 

Työ- ja elinkeinotoimistojen alueellisen toi-
mivallan määräytyminen 

Työ- ja elinkeinotoimisto huolehtii sille 
säädettyjen tehtävien hoitamisesta toimialu-
eellaan. Työ- ja elinkeinotoimisto voi hoitaa 
tehtäviä myös useamman kuin yhden toimis-
ton toimialueella, jos järjestelyllä voidaan te-
hostaa toimistojen toimintaa ja resurssien 
käyttöä, parantaa palvelujen saatavuutta tai 
turvata tehtävissä tarvittavan erityisasiantun-
temuksen saatavuus taikka järjestely on tar-
koituksenmukainen muun vastaavan syyn 
vuoksi. Työ- ja elinkeinotoimistojen välisestä 
tehtäväjaosta ja sitä koskevasta alueellisen 
toimivallan järjestämisestä määrätään elin-
keino-, liikenne ja ympäristökeskuksen pää-
töksellä, jos kyseessä on keskuksen toimialu-
een sisäinen järjestely. Muussa tapauksessa 
asiasta määrätään työ- ja elinkeinoministeri-
ön päätöksellä. 
 

16 § 

Työ- ja elinkeinotoimiston ohjaus 

Työ- ja elinkeinoministeriö vahvistaa toi-
mintastrategian ja tulostavoitteet sekä antaa 
ohjeet, joiden mukaisesti keskus ohjaa työ- ja 
elinkeinotoimistoja. 
 

17 § 
 

Työ- ja elinkeinotoimistojen johtaminen ja 
ratkaisuvalta 

 
Työ- ja elinkeinotoimistoa johtaa toimiston 

johtaja. Työ- ja elinkeinotoimiston johtaja 
vastaa toimiston toiminnan tuloksellisuudesta 
ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuk-
sen sille asettamien tulostavoitteiden saavut-
tamisesta. 

Työ- ja elinkeinotoimiston johtaja tai muu 
virkamies, jolle on säädetty tai työjärjestyk-
sessä määrätty päätösvalta, ratkaisee toimis-
ton päätettävät asiat. Työjärjestyksellä voi-
daan siirtää ratkaisuvaltaa toimiston muille 
virkamiehille. 



 HE 59/2009 vp  
  

 

103

Työ- ja elinkeinotoimiston johtaja voi pi-
dättää itsellään päätösvallan asiassa, jonka 
toimiston virkamies työjärjestyksen mukaan 
saa ratkaista. 
 

18 § 

Työ- ja elinkeinotoimiston työjärjestys 

Työ- ja elinkeinotoimiston hallinnon ja 
toimintojen järjestämisestä sekä asioiden 
valmistelusta ja ratkaisemisesta määrätään 
toimiston työjärjestyksessä. Työ- ja elinkei-
notoimiston työjärjestyksestä päättää toimis-
ton johtaja. 
 
 
 

19 § 

Tarkemmat säännökset toimiston virkoihin 
nimittämisestä 

Työ- ja elinkeinotoimiston virkojen kelpoi-
suusvaatimuksista ja virkoihin nimittämisestä 
on voimassa, mitä valtion virkamieslaissa 
(750/1994) säädetään. Kelpoisuusvaatimuk-
sista, nimittämisestä, virkavapauden myön-
tämisestä ja muista vastaavista asioista sää-
detään tarkemmin valtioneuvoston asetuksel-
la. 
 
 
 
 

4 luku 

Erinäiset säännökset 

20 § 

Asioiden ratkaiseminen eräissä tapauksissa 

Jos elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kus on esteellinen käsittelemään sen toimi-
alaan kuuluvan asian, elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksen on pyydettävä toimin-
nallisesta ohjauksesta vastaavaa ministeriötä 
määräämään toinen elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskus käsittelemään asia. Ministe-
riön päätökseen ei saa hakea muutosta valit-
tamalla. 

21 § 

Yhteistyö aluehallintovirastojen kanssa 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten 
on valtion aluehallintoa koskevissa asioissa 
toimittava yhteistyössä toimialueensa alue-
hallintovirastojen kanssa. 

 
22 § 

Yhteistyö maakunnan liittojen ja kuntien 
kanssa 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
osallistuu alueiden kehittämislaissa 
(602/2002) tarkoitettuun kehittämistyöhön. 
 

23 § 

Kielivähemmistön palveluyksikkö 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuk-
sella voi sen toimialaan kuuluvien tehtävien 
hoitamiseksi olla erillinen alueen suomen- tai 
ruotsinkielistä taikka saamelaiskäräjistä an-
netussa laissa tarkoitetulla saamelaisten koti-
seutualueella saamenkielistä vähemmistöä 
palveleva yksikkö. Palveluyksikkö voidaan 
perustaa myös yhtä useamman elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskuksen yhteiseksi 
yksiköksi. 

Kielivähemmistön palveluyksikön perus-
tamisesta, tehtävistä, nimestä, toimialueesta 
ja toimipaikasta sekä henkilöstön kelpoi-
suusvaatimuksista säädetään valtioneuvoston 
asetuksella. 
 
 

24 § 

Valtion edustaminen 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
kantaa ja vastaa valtion puolesta sekä valvoo 
tuomioistuimissa ja viranomaisissa valtion 
etua ja oikeutta kaikissa toimialaansa kuulu-
vissa asioissa, jollei toiminnallisesta ohjauk-
sesta vastaavan ministeriön tai keskushallin-
non viraston edustaja sitä tee. Elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskuksen oikeudesta 
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käyttää valtion puolesta asianomistajan pu-
hevaltaa säädetään erikseen. 

Jos keskuksen toimivaltaan kuuluvan asian 
vaikutukset koskevat merkittävästi kahden tai 
useamman keskuksen toimialuetta, toimin-
nallisesta ohjauksesta vastaava ministeriö 
päättää, mikä keskus toimii valtion edustaja-
na tässä asiassa. Ministeriön päätökseen ei 
saa hakea muutosta valittamalla. 

Työ- ja elinkeinotoimisto kantaa ja vastaa 
valtion puolesta sekä valvoo tuomioistuimis-
sa ja viranomaisissa valtion etua ja oikeutta 
kaikissa toimiston toimialaan kuuluvissa asi-
oissa, jollei toiminnallisesta ohjauksesta vas-
taavan ministeriön tai keskushallinnon viras-
ton edustaja taikka elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksen edustaja sitä tee. 
 

25 § 

Suoritteiden maksullisuus 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuk-
sen sekä työ- ja elinkeinotoimiston suorittei-
den maksullisuudesta ja maksujen suuruudes-

ta on voimassa, mitä valtion maksuperuste-
laissa (150/1992) säädetään. 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuk-
sen suoritteiden maksuista säädetään valtio-
neuvoston asetuksella. 

 
26 § 

Muutoksenhaku 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuk-
sen sekä työ- ja elinkeinotoimiston antamaan 
päätökseen haetaan muutosta valittamalla si-
ten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) 
säädetään, jollei muutoksenhausta säädetä 
muualla lainsäädännössä toisin. 
 

 
27 § 

Voimaantulo 

Tämän lain voimaantulosta säädetään lailla. 
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3. 

Laki 

ympäristönsuojelu- ja vesiasioiden käsittelystä aluehallintovirastossa 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
 

1 §  

Lain soveltamisala 

Tätä lakia sovelletaan ympäristönsuojelu-
laissa (86/2000), vesilaissa (264/1961), ka-
lastuslaissa (286/1982), merensuojelulaissa 
(1415/1994) ja muussa laissa aluehallintovi-
raston toimivaltaan kuuluvaksi säädettyjen 
ympäristönsuojelu- ja vesiasioiden käsitte-
lyyn aluehallintovirastossa. 

 
2 § 

Asioiden käsittely 

Edellä 1 §:ssä tarkoitettuja asioita valmis-
teltaessa ja ratkaistaessa on oltava asian laa-
dun edellyttämä oikeudellinen, tekninen ja 
luonnontieteellinen asiantuntemus. 

Asiat ratkaistaan esittelystä yhden ratkaisi-
jan kokoonpanossa tai monijäsenisessä ko-
koonpanossa. 
 
 

3 § 

Ratkaisukokoonpanot 

 
 
Yhden ratkaisijan kokoonpanossa asian 

ratkaisee vastuualueen päällikkö tai vastuu-
alueen päällikön määräämä vastuualueen 
muu virkamies. 

Jos asian tai hankkeen laatu ja laajuus tai 
merkittävät vaikutukset taikka muu erityinen 
syy sitä edellyttää, asia ratkaistaan monijäse-
nisessä kokoonpanossa. Asia on siirrettävä 
kolmijäsenisen tai tätä laajemman kokoonpa-
non ratkaistavaksi, jos kaksijäsenisen ko-
koonpanon jäsenet ovat asian ratkaisemisesta 
eri mieltä. 

Vastuualueen päällikkö määrää ratkaista-
van asian ratkaisukokoonpanon ja tarvittaes-
sa kokoonpanolle puheenjohtajan. Vastuu-
alueen päällikkö ei voi ottaa ratkaistavakseen 
asiaa, jonka hän on määrännyt muussa ko-
koonpanossa ratkaistavaksi. 

Erityisasiantuntemuksen turvaamiseksi 
monijäseniseen kokoonpanoon voidaan mää-
rätä jäseniä myös toisesta aluehallintoviras-
tosta. 
 

4 § 

Äänestäminen 

 
Äänestämiseen sovelletaan mitä hallinto-

lainkäyttölain (586/1996) 52 §:ssä säädetään. 
 
 

5 § 

Voimaantulo 

Tämän lain voimaantulosta säädetään lailla. 
——— 
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4. 

Laki 

taiteen edistämisen järjestelystä annetun lain 4 §:n muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan taiteen edistämisen järjestelystä 14 päivänä heinäkuuta 1967 annetun lain 

(328/1967) 4 §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1236/2007, seuraavasti: 
 
 

4 § 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

Alueellisen taidetoimikunnan jäsenet mää-
rää toimikunnan toimialueen maakunnan liit-
to alueellisia taiteen ja kulttuurin järjestöjä ja 
laitoksia kuultuaan näiden ehdottamista hen-
kilöistä. Jos taidetoimikunnan toimialue kui-

tenkin muodostuu useammasta maakunnan 
liiton alueesta, asianomaiset maakunnan liitot 
määräävät jäsenet yhdessä. Puheenjohtajan ja 
varapuheenjohtajan toimikunta valitsee kes-
kuudestaan. 

——— 
 

Tämän lain voimaantulosta säädetään lailla. 
 
 

 
 
 

5. 

Laki 

työsuojeluhallinnosta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan työsuojeluhallinnosta 8 päivänä tammikuuta 1993 annetun lain (16/1993) 2 §:n 3 

momentti sekä 5 ja 7 §, sekä  
muutetaan 3 § ja 4 §:n 2 momentti, sellaisena kuin niistä on 3 § osaksi laeissa 478/2004 ja 

55/2006, seuraavasti: 
 
 

3 § 
 

Ministeriö voi asianomaisia aluehallintovi-
rastoja kuultuaan määrätä aluehallintoviras-
ton työsuojelun tehtäviä hoitavan vastuualu-
een virkamiehen suostumuksellaan tekemään 
tilapäisesti toisen aluehallintoviraston työ-
suojelun tehtäviä hoitavalle vastuualueelle tai 
ministeriölle kuuluvia tehtäviä. 

 

4 § 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

Edellä 1 momentissa tarkoitettuja tehtäviä 
varten on aluehallintoviraston työsuojelun 
tehtäviä hoitavan vastuualueen yhteydessä 
työsuojelulautakunta, jonka kokoonpanon 
määrää asianomaisen aluehallintoviraston 
asianomaisen vastuualueen päällikkö. Työ-
suojelulautakunnista on muutoin soveltuvin 
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osin voimassa, mitä työsuojeluneuvottelu-
kunnasta säädetään. Työsuojelulautakunnan 
tehtävistä ja kokoonpanosta voidaan antaa 

tarkempia säännöksiä valtioneuvoston ase-
tuksella. 

——— 
Tämän lain voimaantulosta säädetään lailla. 

 

6. 

Laki 

 
valtion virkamieslain 4 ja 7 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
kumotaan 19 päivänä elokuuta 1994 annetun valtion virkamieslain (750/1994) 4 §:n 2 mo-

mentin 8 kohta, sellaisena kuin se on laissa 593/2005, sekä 
muutetaan 4 §:n 2 momentin 7 kohta ja 7 §:n 1 momentin 6 kohta, sellaisina kuin ne ovat, 

ensiksi mainittu mainitussa laissa 593/2005 ja viimeksi mainittu laissa 261/2000, seuraavasti: 
 

4 § 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

Säännökset virkojen perustamisesta, lak-
kauttamisesta ja muuttamisesta annetaan val-
tioneuvoston asetuksella. Seuraavia virkoja 
ei saa perustaa, lakkauttaa eikä niiden nimeä 
muuttaa, ellei kutakin virkaa ole valtion talo-
usarviossa eritelty: 

 
— — — — — — — — — — — — — —  
7) rajavartiolaitoksen päällikön ja apulais-
päällikön sekä kenraalin tai amiraalin virat. 

7 § 
 

Seuraaviin virkoihin voidaan nimittää vain 
Suomen kansalainen: 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

6) aluehallintoviraston pelastustoimen ja 
varautumisen tehtäviä hoitavan vastuualueen 
päällikön virka; 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämän lain voimaantulosta säädetään lailla. 
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7. 

 
 
 
 

Laki 

opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lain 

(635/1998) 40 §, 48 §:n 2 momentti ja 53 §:n 1 momentti, 
sellaisina kuin niistä ovat 48 §:n 2 momentti laissa 1211/2000 ja 53 §:n 1 momentti laissa 

915/2006, seuraavasti: 
 
 
 

40 § 
 

Perustamishankkeiden rahoitussuunnitelma 

 
Opetusministeriö laatii vuosittain valtion 

talousarvion valmistelun yhteydessä seuraa-
vaa neljää vuotta varten opetus- ja kulttuuri-
toimen perustamishankkeiden valtakunnalli-
sen rahoitussuunnitelman. Rahoitussuunni-
telma sisältää suunnittelukautena toteutetta-
viksi tarkoitetut perustamishankkeet kalente-
rivuosittain toteuttamisjärjestyksessä sekä 
arvion hankkeiden valtionosuuteen oikeutta-
vista kustannuksista ja valtionosuuksista. 

Perustamishankkeiden rahoitussuunnitel-
maa varten elinkeino-, liikenne- ja ympäris-
tökeskus laatii koulutuksen ja muiden 1 §:ssä 
mainittujen lakien mukaisen toiminnan jär-
jestäjiltä saatujen ehdotusten perusteella ja 
oppilaitoshankkeiden osalta maakunnan lii-
ton laatiman kiireellisyysjärjestyksen pohjal-
ta luettelon toiminta-alueellaan toteutettavak-
si aiotuista perustamishankkeista. Hankkeet 
merkitään luetteloon niiden arvioidussa kii-
reellisyysjärjestyksessä. Ehdotukset luetteloa 
varten on toimitettava elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskukselle luettelon laatimista 
edeltävän vuoden loppuun mennessä. 
 

48 § 

Rahoituksen laskemisessa käytettävien suo-
ritteiden määrän vahvistaminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Opetusministeriö voi vahvistaessaan 11 §:n 

3 momentissa tarkoitettua ammatillisen lisä-
koulutuksen rahoituksen perusteena käytettä-
vää opiskelijatyövuosien määrää antaa koulu-
tuksen järjestäjälle koulutuksen tarjontaa 
koskevia ohjeita. Ministeriön tulee vahvista-
essaan opiskelijatyövuodet koulutuksen jär-
jestäjille turvata ammatillisen lisäkoulutuk-
sen rahoituksen jakautuminen alueellisesti ta-
sapuolisesti koulutustarpeen mukaan. Ennen 
kuin ministeriö päättää, voidaanko koulutuk-
sen järjestäjälle myöntää opiskelijatyövuosiin 
perustuvaa rahoitusta, asiasta on hankittava 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 
lausunto. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
53 §  

Valtionapuviranomainen 

Valtionapuviranomainen tässä laissa tarkoi-
tettuja käyttökustannuksia ja 1 §:n 1 momen-
tin 8–12 kohdassa mainittujen lakien mukai-



 HE 59/2009 vp  
  

 

109

sia perustamishankkeita koskevissa asioissa 
on opetusministeriö. Valtionapuviranomai-
nen 1 §:n 1 momentin 1–7 kohdassa mainit-
tujen lakien mukaisia perustamishankkeita 
koskevissa asioissa on elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskus. 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

——— 
Tämän lain voimaantulosta säädetään lailla.

 
 
 
 
 
 
 

8. 

Laki 

liikuntalain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 18 päivänä joulukuuta 1998 annetun liikuntalain (1054/1998) 2, 3, 6, 8 ja 10 § 

seuraavasti: 
 

2 §  

Vastuut ja yhteistyövelvoitteet 

Yleisten edellytysten luominen liikunnalle 
on valtion ja kuntien tehtävä. Liikunnan jär-
jestämisestä vastaavat pääasiassa liikuntajär-
jestöt. 

Opetusministeriö vastaa liikuntatoimen 
yleisestä johdosta, kehittämisestä ja yhteen-
sovittamisesta liikunnan yhteistyössä valti-
onhallinnossa. Alueellisella tasolla nämä teh-
tävät kuuluvat alueelliselle liikuntatoimelle ja 
paikallistasolla kunnille. 

Kunnan tulee luoda edellytyksiä kuntalais-
ten liikunnalle kehittämällä paikallista ja alu-
eellista yhteistyötä sekä terveyttä edistävää 
liikuntaa, tukemalla kansalaistoimintaa, tar-
joamalla liikuntapaikkoja sekä järjestämällä 
liikuntaa ottaen huomioon myös erityisryh-
mät 
 

3 § 

Alueellinen liikuntatoimi 

Alueellisella liikuntatoimella tarkoitetaan 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusta ja  

maakunnan liittojen asettamia alueellisia lii-
kuntaneuvostoja. Alueellisen liikuntatoimen 
tehtävistä sekä alueellisten liikuntaneuvosto-
jen kokoonpanosta ja lukumäärästä säädetään 
tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. 

 
6 §  

Alueellisen liikuntatoimen rahoitus 

Opetusministeriö osoittaa alueellisen lii-
kuntatoimen käyttöön vuosittain toiminta-
määrärahat, joiden käytöstä sovitaan elinkei-
no-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa. 
Ministeriö voi osoittaa alueelliselle liikunta-
toimelle myös muita määrärahoja edelleen 
avustuksina myönnettäviksi. 

Lisäksi ministeriö voi avustaa muuta alu-
eellista liikunnan kehittämistyötä. 
 

8 §  

Liikuntapaikkojen valtionavustukset 

 
Valtion talousarvioon otetaan vuosittain 

määräraha avustusten myöntämiseksi liikun-
tapaikkojen ja niihin liittyvien vapaa-
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aikatilojen perustamishankkeisiin. Avustuk-
silla edistetään erityisesti laajojen käyttäjä-
ryhmien tarpeisiin tarkoitettujen liikunta-
paikkojen rakentamista, hankkimista, perus-
korjaamista ja varustamista. 

Avustusta myönnetään ensisijaisesti kun-
nalle tai kuntayhtymälle sekä kunnan tai kun-
tayhtymän määräämisvallassa olevalle yhtei-
sölle. Avustusta voidaan myöntää myös 
muille yhteisöille. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetuista valtion-
avustuksista säädetään opetus- ja kulttuuri-
toimen rahoituksesta annetussa laissa. 

Ministeriön on myöntäessään avustuksia 
liikuntapaikkarakentamiseen pyydettävä asi-
anomaisen elinkeino-, liikenne- ja ympäris-
tökeskuksen ja valtion liikuntaneuvoston lau-
sunto. 
 

10 §  

Valtionapuviranomainen 

 
Valtionapuviranomainen 5–9 §:ssä tarkoi-

tettujen avustusten osalta on opetusministe-
riö. 

Liikuntapaikkojen perustamishankkeiden 
osalta ministeriö voi siirtää alueellisen lii-
kuntatoimen valmisteltavaksi ja elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskuksessa päätettä-
väksi osan lii-kuntapaikkarakentamiseen va-
ratusta määrärahasta. Elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskus on valtionapuviranomainen 
ministeriön määräämässä laajuudessa. 

——— 
Tämän lain voimaantulosta säädetään lailla. 
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9. 

Laki 

alueiden kehittämislain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 12 päivänä heinäkuuta 2002 annetun alueiden kehittämislain (602/2002) 10 §:n 4 

momentti ja 40 §:n 2 momentti, sekä 
lisätään 7 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on laeissa 954/2005 ja 1402/2006, uusi 4 a – 

4 d kohta, lakiin uusi 7 a – 7 e § ja 10 §:ään uusi 5 momentti, jolloin nykyinen 5 momentti 
siirtyy 6 momentiksi, seuraavasti: 
 

7 §  

Maakunnan liiton tehtävät 

Maakunnan liitto: 
— — — — — — — — — — — — — —  

4 a) vastaa alueellisen pitkän ja keskipitkän 
aikavälin koulutustarpeiden ennakoinnin yh-
teensovittamisesta ja alueellisten koulutusta-
voitteiden valmistelusta osana koulutuksen ja 
tutkimuksen kehittämissuunnittelua, alueelli-
sen liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimi-
sen yhteensovittamisesta lukuun ottamatta 
pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuun-
nitelmaa sekä alueellisten laaja-alaisten 
luonnonvaroja ja ympäristöä koskevien 
suunnitelmien laatimisen yhteensovittamises-
ta; 

4 b) laatii kuntien ja muiden koulutuksen 
järjestäjien hanke-esitysten kiireellisyysjär-
jestyksen; 

4 c) edistää julkisen hallinnon yhteispalve-
lusta annetussa laissa (223/2007) tarkoitettua 
yhteispalvelua alueellaan; 

4 d) asettaa alueelliset taidetoimikunnat ja 
liikuntaneuvostot. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 
 
 

7 a §  

Maakunnan liittojen yhteistoiminta-alueet  

Maakunnan liittojen yhteistoiminnan jär-
jestämiseksi maa jaetaan maakuntien yhteis-
toiminta-alueisiin siten kuin tässä laissa sää-
detään. Maakunnan liitto voi kuulua 7 b §:ssä 
tarkoitettujen tehtävien osalta vain yhteen 
yhteistoiminta-alueeseen.  

Maakunnan liittojen yhteistoiminta-alueen 
on muodostettava toiminnallisesti ja taloudel-
lisesti tarkoituksenmukainen kokonaisuus 
yhteistoiminnan kohteena olevien tehtävien 
hoitamiseksi. Yhteistoiminta-aluejako tulee 
ottaa huomioon muodostettaessa sellaisten 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten 
toimialueita, joissa hoidetaan kaikkia kes-
kuksen toimialaan kuuluvia tehtäviä. 
 

7 b §  

Yhteistoiminnassa hoidettavat tehtävät 

Maakunnan liittojen yhteistoiminnan piiriin 
kuuluu sellaisten 7 §:ssä tarkoitettujen tehtä-
vien käsittely ja niitä koskeva päätöksenteko, 
jotka:  

1) ovat alueen pitkäjänteisen kehittämisen 
kannalta merkittäviä; 
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2) sisältyvät maakuntaohjelmiin ja niiden 
toteuttamissuunnitelmiin tai muihin alueiden 
kehittämiseen merkittävästi vaikuttaviin 
suunnitelmiin; sekä 

3) koskevat koko yhteistoiminta-aluetta. 
Yhteistoiminta-alueeseen kuuluvien maa-

kunnan liittojen jäsenkunnat voivat yhtäpitä-
vin päätöksin tai perussopimuksessa antaa 
muitakin alueiden kehittämiseen tai maakun-
nan suunnitteluun liittyviä tehtäviä yhteis-
toiminnassa käsiteltäviksi ja päätettäviksi. 
 

7 c §  

Yhteistoiminta-alueen päätöksenteon järjes-
täminen 

Yhteistoiminta-alueeseen kuuluvien maa-
kunnan liittojen jäsenkuntien on sovittava 
yhteistoiminnan piiriin kuuluvien asioiden 
käsittelyn ja päätöksenteon järjestämisestä 
joko siten, että päätösvaltaa käyttää maakun-
nan liittojen yhteinen toimielin tai siten, että 
päätösvaltaa käyttävät maakunnan liitot yh-
täpitävin päätöksin. 

Yhteistoiminta-alueeseen kuuluvien maa-
kunnan liittojen on sovittava yhteistoimin-
nassa käsiteltävien ja päätettävien asioiden 
valmistelusta ja sitä koskevista vastuista. 
 
 

7 d §  

Maakunnan liittojen yhteinen toimielin ja sen 
valitseminen 

 
Yhteistoiminta-alueeseen kuuluvien maa-

kunnan liittojen valtuustot asettavat yhteisen 
toimielimen ja valitsevat siihen jäsenet, jos 2 
momentissa tarkoitetussa yhteistoimintaso-
pimuksessa niin määrätään. Muussa tapauk-
sessa yhteistoiminta-alueeseen kuuluvien 
maakunnan liittojen jäsenkunnat asettavat 
yhteisen toimielimen ja valitsevat siihen jä-
senet samassa yhteydessä ja samaa menette-
lyä käyttäen kuin ne valitsevat edustajansa 
maakunnan liittojen valtuustoon. Toimieli-
messä edustettuina olevien ryhmien ää-
niosuuksien tulee valittaessa vastata jäsen-
kuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri 
ryhmien kunnallisvaaleissa saamaa ää-

niosuutta yhteistoiminta-alueeseen kuuluvien 
maakunnan liittojen jäsenkuntien alueella 
vaalilaissa (714/1998) säädetyn suhteelli-
suusperiaatteen mukaisesti. 

Jos 1 momentissa tarkoitettu yhteinen toi-
mielin päätetään valita kesken kunnallisvaa-
lien mukaan määräytyvän toimikauden, yh-
teistoiminta-alueeseen kuuluvien maakunnan 
liittojen maakuntavaltuustot valitsevat sen jä-
senet ensimmäisen kerran. 

Maakuntien yhteisen toimielimen jäsenten 
lukumäärästä ja äänivallan perusteista, toi-
mielimen muista kuin laissa säädetyistä teh-
tävistä sekä muista yhteistoiminnan järjestä-
miseksi välttämättömistä asioista sovitaan 
yhteistoiminta-alueeseen kuuluvien maakun-
tien yhteistoimintasopimuksessa.  Sopimuk-
sen hyväksymisestä on muutoin soveltuvin 
osin voimassa, mitä kuntalain (365/1995) 79 
§:n 1 momentissa säädetään kuntayhtymän 
perussopimuksesta. 
 

7 e §  

Yhteistoiminnasta sopiminen ja siihen vel-
voittaminen 

Suunnitellulla yhteistoiminta-alueella ole-
vien maakunnan liittojen jäsenkuntien on so-
vittava 7 a-d §:ssä tarkoitetuista asioista vii-
meistään 31 päivänä maaliskuuta 2010. 

Jos maakunnan liittojen jäsenkunnat eivät 
sovi yhteistoiminnan järjestämisestä edellä 
tarkoitetussa määräajassa, valtioneuvosto voi 
velvoittaa alueen maakunnan liitot ja niiden 
jäsenkunnat aloittamaan yhteistoimintaa kos-
kevat neuvottelut ja samalla määrätä yhteis-
toiminnan käynnistämiseksi välttämättömistä 
asioista. Valtioneuvoston määräys on voi-
massa siihen asti, kunnes yhteistoiminta-
alueeseen kuuluvien maakunnan liittojen jä-
senkunnat pääsevät sopimukseen yhteistoi-
minnasta. 

Jos 7 c §:n 1 momentissa tarkoitettuja yh-
täpitäviä päätöksiä ei saada maakunnan lii-
toissa tehtyä ja siitä on merkittävää haittaa 
valtion ja kuntien väliselle yhteistyölle aluei-
den kehittämisessä, voi valtioneuvosto vel-
voittaa jäsenkunnat edellä mainitussa lain-
kohdassa tarkoitetun yhteisen toimielimen 
perustamiseen. 
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10 § 

Maakuntaohjelma 

— — — — — — — — — — — — — —  
Viranomaisten tulee ottaa toiminnassaan 

huomioon maakuntaohjelmat ja niiden toteut-
tamissuunnitelmat, edistää niiden toteutta-
mista ja arvioida toimenpiteidensä vaikutuk-
sia aluekehitykseen sekä huolehtia, ettei toi-
menpiteillä vaikeuteta niiden toteuttamista. 

Viranomaisten on pyydettävä maakunnan 
liitolta lausunto sellaisista alueen kehittämi-
sen kannalta merkittävistä suunnitelmista ja 
toimenpiteistä, jotka merkittävästi poikkeavat 
maakuntaohjelmasta tai eivät sisälly maakun-
taohjelmaan, sekä arvioitava niiden vaiku-
tuksia alueen kehitykseen. Jos viranomainen 
aikoo poiketa maakunnan liiton lausunnosta, 

sen on perusteltava poikkeaminen neuvotel-
tuaan sitä ennen asiasta maakunnan liiton 
kanssa. 
 

40 § 

Muutoksenhaku 

— — — — — — — — — — — — — —  
Maakunnan yhteistyöryhmän tai maakun-

nan liittojen yhteisen toimielimen tämän lain 
nojalla tekemään päätökseen haetaan muu-
tosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten 
kuin muutoksenhausta kuntayhtymän päätök-
seen kuntalaissa säädetään. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

——— 
Tämän lain voimaantulosta säädetään lailla. 
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10. 

Laki 

 
valtion aluehallinnon uudistamista koskevan lainsäädännön voimaanpanosta  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
 

1 § 

Voimaan tulevat säädökset 

Seuraavat lait tulevat voimaan  päivänä  
kuuta 20  : 

1) laki aluehallintovirastoista (  /  ); 
2) laki elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-

keskuksista (  /  ); 
3) laki ympäristönsuojelu- ja vesiasioiden 

käsittelystä aluehallintovirastossa (  /  ); 
4) laki taiteen edistämisen järjestelystä an-

netun lain 4 §:n muuttamisesta (  /  ); 
5) laki työsuojeluhallinnosta annetun lain 

muuttamisesta (  /  ); 
6) laki valtion virkamieslain 4 ja 7 §:n 

muuttamisesta (  /  ); 
7) laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituk-

sesta annetun lain muuttamisesta (  /  ); 
8) laki liikuntalain muuttamisesta (  /  ); 
9) laki alueiden kehittämislain muuttami-

sesta (  /  ). 
 

2 § 

Kumottavat säädökset 

Tällä lailla kumotaan seuraavat lait: 
1) lääninhallituslaki (22/1997) siihen myö-

hemmin tehtyine muutoksineen; 
2) laki työ- ja elinkeinokeskuksista sekä 

työ- ja elinkeinotoimistoista (796/ 2008); 
3) laki ympäristöhallinnosta (55/1995) sii-

hen myöhemmin tehtyine muutoksineen; se-
kä 

4) laki ympäristölupavirastoista (87/2000) 
siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen. 

3 § 

Aluehallintoviraston tehtäviä ja toimivaltaa 
koskevat siirtymäsäännökset 

Jos aluehallintoviraston toimialaan kuuluva 
tehtävä on muualla laissa säädetty lääninhal-
lituksen, alueellisen ympäristökeskuksen, 
ympäristölupaviraston taikka työsuojelupiirin 
työsuojelutoimiston tai työsuojeluviranomai-
sen hoidettavaksi, alueellisesti toimivaltainen 
aluehallintovirasto hoitaa tehtävän ja käyttää 
siihen liittyvää toimivaltaa tämän lain tultua 
voimaan. 
 

4 § 

Vireillä olevia asioita koskevat siirtymä-
säännökset aluehallintovirastojen osalta 

Lääninhallituksissa, alueellisissa ympäris-
tökeskuksissa, ympäristölupavirastoissa ja 
työsuojelupiirien työsuojelutoimistoissa tä-
män lain voimaan tullessa vireillä olevat asiat 
sekä ennen tämän lain voimaantuloa tehdyt 
sopimukset ja sitoumukset ja niistä johtuvat 
oikeudet ja velvollisuudet, jotka aluehallin-
tovirastoista annetun lain nojalla kuuluvat 
aluehallintovirastoille, siirtyvät vastaavalle 
alueellisesti toimivaltaiselle aluehallintovi-
rastolle. 

Ympäristölupavirastossa tämän lain voi-
maan tullessa vireillä oleva asia, jonka vireil-
lä olosta on kuulutettu tai joka on annettu 
muutoin tiedoksi asianosaisille, ratkaistaan 
siinä aluehallintovirastossa, jonka päätoimi-
paikka sijaitsee samalla toimialueella, missä 
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ympäristölupaviraston toimipaikka sijaitsi 
asian tullessa vireille. 
 

5 § 

Aluehallintovirastojen toimipaikat siirtymä-
kaudella 

 
Jos lääninhallituksella, alueellisella ympä-

ristökeskuksella, ympäristölupavirastolla tai 
työsuojelupiirin työsuojelutoimistolla on tä-
män lain voimaan tullessa toimipaikka sellai-
sella paikkakunnalla, jonne ei perusteta alue-
hallintoviraston toimipaikkaa, voidaan toimi-
paikka säilyttää aluehallintoviraston toimi-
paikkana enintään kolmen vuoden ajan tä-
män lain voimaan tulosta ja hoitaa toimipai-
kassa niitä tehtäviä, joita siellä hoidettiin tä-
män lain voimaan tullessa. Näistä toimipai-
koista säädetään valtioneuvoston asetuksella. 

Jos lääninhallituksen, alueellisen ympäris-
tökeskuksen, ympäristölupaviraston tai työ-
suojelupiirin työsuojelutoimiston tehtävä siir-
retään tämän lain täytäntöönpanon yhteydes-
sä hoidettavaksi aluehallintovirastossa toi-
seen toimipaikkaan kuin, missä se hoidettiin 
tämän lain voimaan tullessa, voidaan tehtävä 
hoitaa aikaisemmassa toimipaikassa enintään 
kolmen vuoden ajan tämän lain voimaan tu-
losta. Tehtävän hoitamisesta aikaisemmassa 
toimipaikassa päättää aluehallintovirasto. 
 
 
 

6 § 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 
tehtäviä ja toimivaltaa koskevat siirtymä-

säännökset 

 
Jos elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-

kuksen toimialaan kuuluva tehtävä on muual-
la laissa säädetty lääninhallituksen, työ- ja 
elinkeinokeskuksen, tiepiirin taikka alueelli-
sen ympäristökeskuksen hoidettavaksi, alu-
eellisesti toimivaltainen elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus hoitaa tehtävän ja käyttää 
siihen liittyvää toimivaltaa tämän lain tultua 
voimaan. 
 

7 § 

Vireillä olevia asioita koskevat siirtymä-
säännökset elinkeino-, liikenne- ja ympäris-

tökeskusten osalta 

Lääninhallituksissa, työ- ja elinkeinokes-
kuksissa, tiepiireissä, Merenkulkulaitoksen 
yhteysalusliikenneyksikössä sekä alueellisis-
sa ympäristökeskuksissa tämän lain voimaan 
tullessa vireillä olevat asiat sekä ennen tämän 
lain voimaantuloa tehdyt sopimukset ja si-
toumukset ja niistä johtuvat oikeudet ja vel-
vollisuudet, jotka elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksista annetun lain nojalla 
kuuluvat elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskuksille, siirtyvät vastaavalle alueellisesti 
toimivaltaiselle elinkeino-, liikenne- ja ym-
päristökeskukselle. 
 

8 § 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten 
toimipaikat siirtymäkaudella 

Jos lääninhallituksella, työ- ja elinkeino-
keskuksella, tiepiirillä, Merenkulkulaitoksen 
yhteysalusliikenneyksiköllä tai alueellisella 
ympäristökeskuksella on tämän lain voimaan 
tullessa toimipaikka sellaisella paikkakunnal-
la, jonne ei perusteta elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksen toimipaikkaa, voidaan 
toimipaikka säilyttää keskuksen toimipaik-
kana enintään kolmen vuoden ajan tämän 
lain voimaan tulosta ja hoitaa siellä niitä teh-
täviä, joita siellä hoidettiin tämän lain voi-
maan tullessa. Näistä toimipaikoista sääde-
tään valtioneuvoston asetuksella. 

Jos lääninhallituksen, työ- ja elinkeinokes-
kuksen, tiepiirin, Merenkulkulaitoksen yhte-
ysalusliikenneyksikön tai alueellisen ympä-
ristökeskuksen tehtävä siirretään tämän lain 
täytäntöönpanon yhteydessä hoidettavaksi 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa 
toiseen toimipaikkaan kuin, missä se hoidet-
tiin tämän lain voimaan tullessa, voidaan teh-
tävä hoitaa aikaisemmassa toimipaikassa 
enintään kolmen vuoden ajan tämän lain 
voimaan tulosta. Tehtävän hoitamisesta ai-
kaisemmassa toimipaikassa päättää elinkei-
no-, liikenne- ja ympäristökeskus. 
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9 § 

Poliisitointa koskevat siirtymäkauden järjes-
telyt 

Ennen Poliisihallituksen toiminnan aloit-
tamista sisäasiainministeriö tekee aluehallin-
tovirastoista annetun lain toimeenpanon edel-
lyttämät päätökset asioissa, jotka edellä mai-
nitun lain mukaan kuuluvat Poliisihallituksen 
toimivaltaan. 
 
 

10 § 

Maaseutuelinkeinojen eräitä tukitoimenpitei-
tä koskevat siirtymäsäännökset 

Jos elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kuksen toimialue ei vastaa tämän lain voi-
maan tullessa toimineen työ- ja elinkeino-
keskuksen toimialuetta, aluejaon muutos on 
otettava huomioon maaseutuelinkeinojen tu-
kitehtäviin liittyviä asioita hoidettaessa. Asi-
assa, jossa maatilan tai maaseutuyrityksen si-
jaintikunta vaikuttaa viranomaisen toimival-
taan, vireillä olevaa asiaa ei aluejaon muu-
toksen johdosta siirretä toiseen elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskukseen, vaan käsi-
tellään loppuun siinä keskuksessa, johon asi-
anomaisen työ- ja elinkeinokeskuksen asiat 
pääasiassa siirretään. Vastaavalla tavalla kä-
sitellään loppuun myös monivuotinen hanke, 
jonka toteutusalue ei kuulu sen elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialuee-
seen, johon tukihakemuksen vastaanottaneen 
työ- ja elinkeinokeskuksen tehtävät siirre-
tään. 

Sellainen asia tai tehtävä, johon maaseu-
tuelinkeinojen rahoituslain (329/1999) 69, 69 
a, 70-74, 74 a ja 75 §:ssä tai maaseutuelin-
keinojen rahoituslain muuttamisesta annetun 
lain voimaanpanosta annetun lain 
(1480/2007) mukaan sovelletaan viimeksi 
mainitun lain voimaan tullessa voimassa ol-
leita säännöksiä, siirtyy tämän lain voimaan 
tullessa sen alueen elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskukselle, jolle asianomaisen 
työ- ja elinkeinokeskuksen toimialueen teh-
tävät siirtyvät. Näitä asioita ja tehtäviä ei kui-
tenkaan siirretä, jos muussa laissa tai sen no-
jalla toisin säädetään. Vastaavalla tavalla 

menetellään asioissa, joista säädetään porota-
louden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain 
(45/2000) 71-76, 76 a ja 78-80 §:ssä ja kolt-
talain (253/1995) 68-70 ja 73 §:ssä. 

 
 

11 § 

Henkilöstöä koskevat siirtymäsäännökset 

 
Lääninhallitusten, työ- ja elinkeinokeskus-

ten, työsuojelupiirien työsuojelutoimistojen, 
tiepiirien, Merenkulkulaitoksen yhteysalus-
liikenneyksikön, alueellisten ympäristökes-
kusten ja ympäristölupavirastojen virka- ja 
työsopimussuhteinen henkilöstö sekä vastaa-
vat virat ja tehtävät, lukuun ottamatta tämän 
lain voimaan tullessa lakkaavia valtion vir-
kamieslain (750/1994) 4 §:n 2 momentin 5 
kohdassa tarkoitettuja virkoja ja 8 kohdassa 
tarkoitettuja ympäristölupaviraston johtajan 
virkoja sekä poliisin lääninjohdon virkoja, 
siirtyvät tässä laissa tarkoitetun lainsäädän-
nön voimaan tullessa asianomaiseen elinkei-
no-, liikenne- ja ympäristökeskukseen tai 
aluehallintovirastoon. Poliisin lääninjohdon 
virkojen järjestämisestä säädetään poliisin 
hallinnosta annetun lain muuttamisesta anne-
tun lain (  /  ) siirtymäsäännöksessä. Lakkaa-
viin virkoihin perustuvat virkasuhteet päätty-
vät ilman irtisanomista tämän lain voimaan 
tullessa. 

Määräaikaisia tehtäviä hoitava henkilöstö 
siirtyy asianomaisen elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksen tai aluehallintoviraston 
palvelukseen määräaikaisen palvelusuhteensa 
keston ajaksi. 

Virkojen ja tehtävien siirtymiseen ei tarvita 
virkamiehen tai työntekijän suostumusta, el-
lei virka tai tehtävä siirry työssäkäyntialueel-
ta toiselle. Siirtyvä henkilöstö säilyttää siir-
tymähetkellä palvelussuhteeseen liittyvät oi-
keudet ja velvollisuudet sekä euromääräisen 
palkkansa. 

Jos viran tehtävät muuttuvat olennaisesti ja 
sen tilalle perustetaan uusi virka, voidaan uu-
si virka täyttää haettavaksi julistamatta. 

Työ- ja elinkeinoministeriö päättää henki-
löstön sijoittamisesta elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksiin ja valtiovarainministe-
riö aluehallintovirastoihin. 
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12 § 

Eräiden virkojen perustaminen ja täyttämi-
nen 

Valtiovarainministeriö voi ennen tämän 
lain voimaan tuloa perustaa aluehallintoviras-
tojen johtajien virat. Virat perustetaan 1 päi-
västä tammikuuta 2010 ja niihin sovelletaan 
niiden perustamisen jälkeen valtion virka-
mieslakia. 

Valtiovarainministeriö voi ennen tämän 
lain voimaan tuloa perustaa aluehallintoviras-
tojen sekä työ- ja elinkeinoministeriö elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskusten vas-
tuualueiden päälliköiden virat ja 11 §:n 1 
momentin nojalla lakkaavien virkojen tilalle 
perustettavat virat. Aluehallintovirastoista 
annetun lain 10 §:ssä sekä elinkeino-, liiken-
ne- ja ympäristökeskuksista annetun lain 8 
§:ssä tarkoitettu ministeriö tai keskushallin-
non virasto voi ennen tämän lain voimaan tu-
loa nimittää virkamiehet edellä tarkoitettui-
hin virkoihin niitä ensimmäisen kerran täy-
tettäessä. Nämä virat voidaan täyttää niitä 
ensimmäistä kertaa täytettäessä haettavaksi 
julistamatta. 
 

13 § 

Maakunnan liittoihin siirtyvää henkilöstöä 
koskevat siirtymäsäännökset 

Lääninhallitusten palveluksessa olevat alu-
eiden kehittämislaissa (602/602) tarkoitettuja 
Euroopan aluekehitysrahaston tehtäviä hoita-
vat virkamiehet siirtyvät tämän lain voimaan 
tullessa asianomaisten maakunnan liittojen 
palvelukseen maakunnan liittojen viranhalti-
joiksi aikaisempia tehtäviä vastaaviin tehtä-
viin, jos he ovat antaneet suostumuksensa 
siirtoon kaksi kuukautta ennen siirtymistä. 
Heidän virkansa lääninhallituksissa lakkaavat 
tämän lain voimaan tullessa. Virkojen laka-
tessa niihin perustuneet virkasuhteet päätty-
vät ilman irtisanomista. Työ- ja elinkeinomi-
nisteriö päättää henkilöstön sijoittamisesta 
maakunnan liittoihin. Ministeriön on ennen 
päätöksentekoa kuultava asiasta asianomaisia 
maakunnan liittoja. 

Siirtyvä henkilöstö säilyttää siirtymähetkel-
lä palvelussuhteeseen perustuvat oikeudet ja 

velvollisuudet, valtion keskustason virka- ja 
työehtosopimuksiin perustuvat palvelussuh-
teen ehdot sekä euromääräisen palkkansa. 
 

14 § 

Aluejaosta johtuvia vaikutuksia koskevat siir-
tymäsäännökset 

Jos jonkun oikeutta, etuutta tai velvolli-
suutta koskevan asian, jonka käsittely tämän 
lain voimaan tullessa siirtyy aluehallintovi-
rastolle tai elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskukselle, ratkaisemiseen vaikuttaa tämän 
lain voimaan tullessa voimassa ollut hallin-
nollinen aluejako, noudatetaan asian ratkai-
semisessa tämän lain voimaan tullessa voi-
massa ollutta aluejakoa viisi vuotta tämän 
lain voimaan tulosta. 

Mitä 1 momentissa säädetään hallinnollisen 
aluejaon noudattamisesta, sovelletaan myös 
silloin, jos jonkun oikeutta, etuutta tai velvol-
lisuutta koskevan asian ratkaisemiseen tai 
määräytymiseen muutoin vaikuttaa tämän 
lain voimaan tullessa voimassa ollut alueja-
ko. 
 
 

15 § 

Muutoksenhakua koskevat siirtymäsäännök-
set 

Päätökseen, joka on tehty ennen tämän lain 
voimaan tuloa, haetaan muutosta tämän lain 
voimaan tullessa voimassa olleiden säännös-
ten mukaisesti. 

Jos tuomioistuin kumoaa päätöksen, joka 
on tehty ennen tämän lain voimaantuloa, ja 
palauttaa asian kokonaisuudessaan uudelleen 
käsiteltäväksi, asia käsitellään ja ratkaistaan 
tällä lailla voimaanpantavien lakien mukai-
sesti. 

 
 

16 § 

Voimaantulo 

 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-

kuuta 2010. 
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Ennen tämän lain voimaan tuloa voidaan 
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin 

toimenpiteisiin. 

————— 
 

Helsingissä 24 päivänä huhtikuuta 2009 

Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

 
 
 

Hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi 
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Liitteet 
Rinnakkaistekstit 

 
 

4. 

Laki 

taiteen edistämisen järjestelystä annetun lain 4 §:n muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan taiteen edistämisen järjestelystä 14 päivänä heinäkuuta 1967 annetun lain 

(328/1967) 4 §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1236/2007, seuraavasti: 
 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

4 §  
— — — — — — — — — — — — — —  

Alueellisen taidetoimikunnan jäsenet mää-
rää opetusministeriö alueellisia taiteen ja kult-
tuurin järjestöjä ja laitoksia kuultuaan näiden 
ehdottamista henkilöistä. Puheenjohtajan ja 
varapuheenjohtajan toimikunta valitsee kes-
kuudestaan. 

4 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Alueellisen taidetoimikunnan jäsenet mää-
rää toimikunnan toimialueen maakunnan liit-
to alueellisia taiteen ja kulttuurin järjestöjä ja 
laitoksia kuultuaan näiden ehdottamista hen-
kilöistä. Jos taidetoimikunnan toimialue kui-
tenkin muodostuu useammasta maakunnan 
liiton alueesta, asianomaiset maakunnan lii-
tot määräävät jäsenet yhdessä. Puheenjohta-
jan ja varapuheenjohtajan toimikunta valitsee 
keskuudestaan.  
 

 
 ——— 

Tämän lain voimaantulosta säädetään lailla. 
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5. 

Laki 

työsuojeluhallinnosta annetun lain muuttamisesta 

 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan työsuojeluhallinnosta 8 päivänä tammikuuta 1993 annetun lain (16/1993) 2 §:n 3 

momentti sekä 5 ja 7 §, sekä  
muutetaan 3 § ja 4 §:n 2 momentti, sellaisena kuin niistä on 3 § osaksi laeissa 478/2004 ja 

55/2006, seuraavasti: 
 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

2 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Työsuojeluhallinto on riippumaton valvon-
tatehtävää suorittaessaan. 

 
 
(kumotaan) 

 
3 § 

Työsuojelun alueellista ohjausta ja tarkas-
tusta varten maa jaetaan työsuojelupiireihin, 
jotka määrää valtioneuvosto. Kussakin työ-
suojelupiirissä on työsuojelutoimisto. 

Sosiaali- ja terveysministeriö voi erityisestä 
toiminnan tehostamisen kannalta merkittäväs-
tä syystä siirtää jonkun toimialan tai määritel-
lyn tehtävän toistaiseksi tai määräajaksi yh-
den tai useamman työsuojelupiirin työsuoje-
lutoimiston valvontaan. Muut työsuojelutoi-
mistot ovat velvollisia antamaan näille työ-
suojelutoimistoille tarvittaessa virka-apua 
toimialueellaan. 

3 § 
Ministeriö voi asianomaisia aluehallintovi-

rastoja kuultuaan määrätä aluehallintoviras-
ton työsuojelun tehtäviä hoitavan vastuualu-
een virkamiehen suostumuksellaan tekemään 
tilapäisesti toisen aluehallintoviraston työ-
suojelun tehtäviä hoitavalle vastuualueelle 
tai ministeriölle kuuluvia tehtäviä. 
 

 
4 § 

— — — — — — — — — — — — — —  
Edellä 1 momentissa mainittuja tehtäviä 

varten on työsuojelupiireissä työsuojelulauta-
kunta, jonka kokoonpanon määrää asian-
omainen työsuojelupiirin toimisto. Työsuoje-
lupiirien työsuojelulautakunnista on muuten 
soveltuvin osin voimassa, mitä työsuojelu-
neuvottelukunnasta säädetään. 

4 §
— — — — — — — — — — — — — —  

Edellä 1 momentissa tarkoitettuja tehtäviä 
varten on aluehallintoviraston työsuojelun 
tehtäviä hoitavan vastuualueen yhteydessä 
työsuojelulautakunta, jonka kokoonpanon 
määrää asianomaisen aluehallintoviraston 
asianomaisen vastuualueen päällikkö. Työ-
suojelulautakunnista on muutoin soveltuvin 
osin voimassa, mitä työsuojeluneuvottelu-
kunnasta säädetään. Työsuojelulautakunnan 
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tehtävistä ja kokoonpanosta voidaan antaa 
tarkempia säännöksiä valtioneuvoston ase-
tuksella. 
 

 
5 § 

Tarkemmat määräykset tämän lain täytän-
töönpanosta annetaan asetuksella. 

(kumotaan) 

 
 

7 § 
Mitä muualla on säädetty tai määrätty työ-

suojeluhallituksesta, koskee tämän lain tultua 
voimaan vastaavasti työministeriötä. 

Työsuojeluhallituksessa vireillä olevat asiat 
siirtyvät tämän lain tullessa voimaan työmi-
nisteriön käsiteltäviksi. Valvontalautakunta 
ratkaisee kuitenkin siellä tämän lain voimaan 
tullessa vireillä olevat asiat. 

Työsuojeluhallituksen virkojen haltijat siir-
retään suostumuksensa mukaan vastaavaan 
soveltuvaan työministeriön tai työsuojelun 
piirihallinnon virkaan. 

(kumotaan) 

 
 ——— 

Tämän lain voimaantulosta säädetään lailla. 
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6. 

Laki 

valtion virkamieslain 4 ja 7 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
kumotaan 19 päivänä elokuuta 1994 annetun valtion virkamieslain (750/1994) 4 §:n 2 mo-

mentin 8 kohta, sellaisena kuin se on laissa 593/2005, sekä 
muutetaan 4 §:n 2 momentin 7 kohta ja 7 §:n 1 momentin 6 kohta, sellaisina kuin ne ovat, 

ensiksi mainittu mainitussa laissa 593/2005 ja viimeksi mainittu laissa 261/2000, seuraavasti: 
 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

4 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Säännökset virkojen perustamisesta, lak-
kauttamisesta ja muuttamisesta annetaan val-
tioneuvoston asetuksella. Seuraavia virkoja ei 
saa perustaa, lakkauttaa eikä niiden nimeä 
muuttaa, ellei kutakin virkaa ole valtion talo-
usarviossa eritelty: 
— — — — — — — — — — — — — —  

7) rajavartiolaitoksen päällikön ja apulais-
päällikön sekä kenraalin tai amiraalin virat; 

8) ympäristölupaviraston johtajan ja ympä-
ristöneuvoksen virat. 

 

4 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Säännökset virkojen perustamisesta, lak-
kauttamisesta ja muuttamisesta annetaan val-
tioneuvoston asetuksella. Seuraavia virkoja ei 
saa perustaa, lakkauttaa eikä niiden nimeä 
muuttaa, ellei kutakin virkaa ole valtion talo-
usarviossa eritelty: 
— — — — — — — — — — — — — —  
7) rajavartiolaitoksen päällikön ja apulais-
päällikön sekä kenraalin tai amiraalin virat. 
(kumotaan) 

 
7 § 

Seuraaviin virkoihin voidaan nimittää vain 
Suomen kansalainen: 
— — — — — — — — — — — — — —  

6) maaherran sekä lääninhallituksen osasto-
päällikön ja lääninvalmiusjohtajan virka; 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

7 § 
Seuraaviin virkoihin voidaan nimittää vain 

Suomen kansalainen: 
— — — — — — — — — — — — — —  

6) aluehallintoviraston pelastustoimen ja 
varautumisen tehtäviä hoitavan vastuualueen 
päällikön virka; 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 ——— 

Tämän lain voimaantulosta säädetään lailla. 
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7. 

Laki 

opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lain 

(635/1998) 40 §, 48 §:n 2 momentti ja 53 §:n 1 momentti, 
sellaisina kuin niistä ovat 48 §:n 2 momentti laissa 1211/2000 ja 53 §:n 1 momentti laissa 

915/2006, seuraavasti: 
 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 
 

40 § 

Perustamishankkeiden rahoitussuunnitelma 

Asianomainen ministeriö laatii vuosittain 
valtion talousarvion valmistelun yhteydessä 
seuraavaa neljää vuotta varten opetus- ja kult-
tuuritoimen perustamishankkeiden valtakun-
nallisen rahoitussuunnitelman. Rahoitussuun-
nitelma sisältää suunnittelukautena toteutetta-
viksi tarkoitetut perustamishankkeet kalente-
rivuosittain toteuttamisjärjestyksessä sekä ar-
vion hankkeiden valtionosuuteen oikeuttavis-
ta kustannuksista ja valtionosuuksista. 

Perustamishankkeiden rahoitussuunnitel-
maa varten lääninhallitus laatii koulutuksen ja 
muiden 1 §:ssä mainittujen lakien mukaisen 
toiminnan järjestäjiltä saatujen ehdotusten pe-
rusteella luettelon läänin alueella toteutetta-
viksi aiotuista perustamishankkeista. Hank-
keet merkitään luetteloon lääninhallituksen 
arvioimassa kiireellisyysjärjestyksessä. Tie-
dot luetteloa varten on toimitettava lääninhal-
litukselle vuosittain ministeriön määräämään 
ajankohtaan mennessä. 

40 §

Perustamishankkeiden rahoitussuunnitelma 

Opetusministeriö laatii vuosittain valtion 
talousarvion valmistelun yhteydessä seuraa-
vaa neljää vuotta varten opetus- ja kulttuuri-
toimen perustamishankkeiden valtakunnalli-
sen rahoitussuunnitelman. Rahoitussuunni-
telma sisältää suunnittelukautena toteutetta-
viksi tarkoitetut perustamishankkeet kalente-
rivuosittain toteuttamisjärjestyksessä sekä ar-
vion hankkeiden valtionosuuteen oikeuttavis-
ta kustannuksista ja valtionosuuksista. 

Perustamishankkeiden rahoitussuunnitel-
maa varten elinkeino-, liikenne- ja ympäris-
tökeskus laatii koulutuksen ja muiden 1 §:ssä 
mainittujen lakien mukaisen toiminnan jär-
jestäjiltä saatujen ehdotusten perusteella ja 
oppilaitoshankkeiden osalta maakunnan lii-
ton laatiman kiireellisyysjärjestyksen pohjal-
ta luettelon toiminta-alueellaan toteutetta-
vaksi aiotuista perustamishankkeista. Hank-
keet merkitään luetteloon niiden arvioidussa 
kiireellisyysjärjestyksessä. Ehdotukset luette-
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 loa varten on toimitettava elinkeino-, liiken-
ne- ja ympäristökeskukselle luettelon laati-
mista edeltävän vuoden loppuun mennessä. 
 

 
 

48 § 

Rahoituksen laskemisessa käytettävien suorit-
teiden määrän vahvistaminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Asianomainen ministeriö voi vahvistaessaan 
11 §:n 3 momentissa tarkoitettua ammatilli-
sen lisäkoulutuksen rahoituksen perusteena 
käytettävää opiskelijatyövuosien määrää an-
taa koulutuksen järjestäjälle koulutuksen tar-
jontaa koskevia ohjeita. Ministeriön tulee 
vahvistaessaan opiskelijatyövuodet koulutuk-
sen järjestäjille turvata ammatillisen lisäkou-
lutuksen rahoituksen jakautuminen alueelli-
sesti tasapuolisesti koulutustarpeen mukaan. 
Ennen kuin ministeriö päättää, voidaanko 
koulutuksen järjestäjälle myöntää opiskelija-
työvuosiin perustuvaa rahoitusta, tulee asiasta 
hankkia lääninhallituksen lausunto. 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

48 § 

Rahoituksen laskemisessa käytettävien suo-
ritteiden määrän vahvistaminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Opetusministeriö voi vahvistaessaan 11 §:n 

3 momentissa tarkoitettua ammatillisen lisä-
koulutuksen rahoituksen perusteena käytettä-
vää opiskelijatyövuosien määrää antaa koulu-
tuksen järjestäjälle koulutuksen tarjontaa 
koskevia ohjeita. Ministeriön tulee vahvista-
essaan opiskelijatyövuodet koulutuksen jär-
jestäjille turvata ammatillisen lisäkoulutuk-
sen rahoituksen jakautuminen alueellisesti ta-
sapuolisesti koulutustarpeen mukaan. Ennen 
kuin ministeriö päättää, voidaanko koulutuk-
sen järjestäjälle myöntää opiskelijatyövuosiin 
perustuvaa rahoitusta, asiasta on hankittava 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 
lausunto. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
53 § 

Valtionapuviranomainen 

Valtionapuviranomainen tässä laissa tarkoi-
tettuja käyttökustannuksia ja 1 §:n 1 momen-
tin 8–12 kohdassa mainittujen lakien mukai-
sia perustamishankkeita koskevissa asioissa 
on opetusministeriö. Valtionapuviranomainen 
1 §:n 1 momentin 1–7 kohdassa mainittujen 
lakien mukaisia perustamishankkeita koske-
vissa asioissa on lääninhallitus.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

53 §  

Valtionapuviranomainen 

Valtionapuviranomainen tässä laissa tarkoi-
tettuja käyttökustannuksia ja 1 §:n 1 momen-
tin 8–12 kohdassa mainittujen lakien mukai-
sia perustamishankkeita koskevissa asioissa 
on opetusministeriö. Valtionapuviranomai-
nen 1 §:n 1 momentin 1–7 kohdassa mainit-
tujen lakien mukaisia perustamishankkeita 
koskevissa asioissa on elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskus. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 ——— 

Tämän lain voimaantulosta säädetään lailla. 
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8. 

Laki 

liikuntalain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 18 päivänä joulukuuta 1998 annetun liikuntalain (1054/1998) 2, 3, 6, 8 ja 10 § 

seuraavasti: 
 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

2 § 

Vastuut ja yhteistyövelvoitteet 

Yleisten edellytysten luominen liikunnalle 
on valtion ja kuntien tehtävä. Liikunnan jär-
jestämisestä vastaavat pääasiassa liikuntajär-
jestöt. 

Ministeriö, jonka toimialaan kuuluu liikun-
tatoimi, jäljempänä ministeriö, vastaa liikun-
tatoimen yleisestä johdosta, kehittämisestä ja 
yhteensovittamisesta liikunnan yhteistyössä 
valtionhallinnossa. Alueellisella tasolla nämä 
tehtävät kuuluvat läänin liikuntatoimelle ja 
paikallistasolla kunnille. 

Kunnan tulee luoda edellytyksiä kuntalais-
ten liikunnalle kehittämällä paikallista ja alu-
eellista yhteistyötä sekä terveyttä edistävää 
liikuntaa, tukemalla kansalaistoimintaa, tar-
joamalla liikuntapaikkoja sekä järjestämällä 
liikuntaa ottaen huomioon myös erityisryh-
mät. 

2 §  

Vastuut ja yhteistyövelvoitteet 

Yleisten edellytysten luominen liikunnalle 
on valtion ja kuntien tehtävä. Liikunnan jär-
jestämisestä vastaavat pääasiassa liikuntajär-
jestöt. 

Opetusministeriö vastaa liikuntatoimen 
yleisestä johdosta, kehittämisestä ja yhteen-
sovittamisesta liikunnan yhteistyössä valti-
onhallinnossa. Alueellisella tasolla nämä teh-
tävät kuuluvat alueelliselle liikuntatoimelle 
ja paikallistasolla kunnille. 

 
Kunnan tulee luoda edellytyksiä kuntalais-

ten liikunnalle kehittämällä paikallista ja alu-
eellista yhteistyötä sekä terveyttä edistävää 
liikuntaa, tukemalla kansalaistoimintaa, tar-
joamalla liikuntapaikkoja sekä järjestämällä 
liikuntaa ottaen huomioon myös erityisryh-
mät 
 

 
3 §  

Läänin liikuntatoimen hallinto 

Läänin liikuntatoimella tarkoitetaan läänin-
hallitusta ja sen asettamia alueellisia liikunta-
neuvostoja. Läänin liikuntatoimen tehtävistä 
säädetään tarkemmin asetuksella. 

3 §

Alueellinen liikuntatoimi 

Alueellisella liikuntatoimella tarkoitetaan 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusta ja 
maakunnan liittojen asettamia alueellisia lii-
kuntaneuvostoja. Alueellisen liikuntatoimen 
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 tehtävistä sekä alueellisten liikuntaneuvosto-
jen kokoonpanosta ja lukumäärästä sääde-
tään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. 
 

 
 
 

6 § 

Alueellisen liikuntatoimen rahoitus 

Ministeriö osoittaa läänin liikuntatoimen 
käyttöön vuosittain toimintamäärärahat, joi-
den käytöstä sovitaan lääninhallituksen kans-
sa. Ministeriö voi osoittaa läänin liikuntatoi-
melle myös muita määrärahoja edelleen avus-
tuksina myönnettäväksi. 

 
Lisäksi ministeriö voi avustaa muuta alueel-

lista liikunnan kehittämistyötä. 

6 §  

Alueellisen liikuntatoimen rahoitus 

Opetusministeriö osoittaa alueellisen lii-
kuntatoimen käyttöön vuosittain toiminta-
määrärahat, joiden käytöstä sovitaan elinkei-
no-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa. 
Ministeriö voi osoittaa alueelliselle liikunta-
toimelle myös muita määrärahoja edelleen 
avustuksina myönnettäviksi. 

Lisäksi ministeriö voi avustaa muuta alu-
eellista liikunnan kehittämistyötä. 
 

 
8 § 

Liikuntapaikkojen valtionavustukset 

Valtion talousarvioon otetaan vuosittain 
määräraha avustusten myöntämiseksi liikun-
tapaikkojen sekä niihin liittyvien vapaa-
aikatilojen perustamishankkeisiin. Avustuk-
silla edistetään erityisesti laajojen käyttäjä-
ryhmien tarpeisiin tarkoitettujen liikuntapaik-
kojen rakentamista, hankkimista, peruskor-
jaamista ja varustamista. 

Avustusta myönnetään ensisijaisesti kun-
nalle tai kuntayhtymälle sekä kunnan tai kun-
tayhtymän määräämisvallassa olevalle yhtei-
sölle. Avustusta voidaan myöntää myös muil-
le yhteisöille. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetuista valtion-
avustuksista on voimassa mitä opetus- ja kult-
tuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa 
säädetään valtionavustuksesta perustamis-
hankkeeseen. 

Ministeriön on myöntäessään avustuksia 
liikuntapaikkarakentamiseen pyydettävä asi-
anomaisen lääninhallituksen ja valtion liikun-
taneuvoston lausunto. 

8 §  

Liikuntapaikkojen valtionavustukset 

Valtion talousarvioon otetaan vuosittain 
määräraha avustusten myöntämiseksi liikun-
tapaikkojen ja niihin liittyvien vapaa-
aikatilojen perustamishankkeisiin. Avustuk-
silla edistetään erityisesti laajojen käyttäjä-
ryhmien tarpeisiin tarkoitettujen liikunta-
paikkojen rakentamista, hankkimista, perus-
korjaamista ja varustamista. 

Avustusta myönnetään ensisijaisesti kun-
nalle tai kuntayhtymälle sekä kunnan tai kun-
tayhtymän määräämisvallassa olevalle yhtei-
sölle. Avustusta voidaan myöntää myös 
muille yhteisöille. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetuista valtion-
avustuksista säädetään opetus- ja kulttuuri-
toimen rahoituksesta annetussa laissa. 

 
 
Ministeriön on myöntäessään avustuksia 

liikuntapaikkarakentamiseen pyydettävä asi-
anomaisen elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskuksen ja valtion liikuntaneuvoston lau-
sunto. 
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10 § 

Valtionapuviranomainen 

Valtionapuviranomaisena 5–9 §:ssä tarkoi-
tettujen avustusten osalta on ministeriö, jonka 
toimialaan kuuluu liikuntatoimi. 

Liikuntapaikkojen perustamishankkeiden 
osalta ministeriö voi siirtää läänin liikunta-
toimen valmisteltavaksi ja lääninhallituksessa 
päätettäväksi osan liikuntapaikkarakentami-
seen varatusta määrärahasta. Lääninhallitus 
on valtionapuviranomaisena ministeriön mää-
räämässä laajuudessa. 

10 §  

Valtionapuviranomainen 

Valtionapuviranomainen 5–9 §:ssä tarkoi-
tettujen avustusten osalta on opetusministe-
riö. 

Liikuntapaikkojen perustamishankkeiden 
osalta ministeriö voi siirtää alueellisen lii-
kuntatoimen valmisteltavaksi ja elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskuksessa päätettä-
väksi osan liikuntapaikkarakentamiseen vara-
tusta määrärahasta. Elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskus on valtionapuviranomainen 
ministeriön määräämässä laajuudessa. 
 

 

 

——— 
Tämän lain voimaantulosta säädetään lailla 
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9. 

Laki 

alueiden kehittämislain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 12 päivänä heinäkuuta 2002 annetun alueiden kehittämislain (602/2002) 10 §:n 4 

momentti ja 40 §:n 2 momentti, sekä 
lisätään 7 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on laeissa 954/2005 ja 1402/2006, uusi 4 a – 

4 d kohta, lakiin uusi 7 a – 7 e § ja 10 §:ään uusi 5 momentti, jolloin nykyinen 5 momentti 
siirtyy 6 momentiksi, seuraavasti: 

 
 

Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

7 § 

Maakunnan liiton tehtävät 

Maakunnan liitto: 
— — — — — — — — — — — — — —  
(uusi) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(uusi) 
 
 
(uusi) 
 
 
(uusi) 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

7 §  

Maakunnan liiton tehtävät 

Maakunnan liitto: 
— — — — — — — — — — — — — —  

4 a) vastaa alueellisen pitkän ja keskipit-
kän aikavälin koulutustarpeiden ennakoinnin 
yhteensovittamisesta ja alueellisten koulutus-
tavoitteiden valmistelusta osana koulutuksen 
ja tutkimuksen kehittämissuunnittelua, alu-
eellisen liikennejärjestelmäsuunnitelman laa-
timisen yhteensovittamisesta lukuun ottamat-
ta pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmä-
suunnitelmaa sekä alueellisten laaja-alaisten 
luonnonvaroja ja ympäristöä koskevien 
suunnitelmien laatimisen yhteensovittamises-
ta; 

4 b) laatii kuntien ja muiden koulutuksen 
järjestäjien hanke-esitysten kiireellisyysjär-
jestyksen; 

4 c) edistää julkisen hallinnon yhteispalve-
lusta annetussa laissa (223/2007) tarkoitet-
tua yhteispalvelua alueellaan; 

4 d) asettaa alueelliset taidetoimikunnat ja 
liikuntaneuvostot. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

 
(uusi) 7 a §  

Maakunnan liittojen yhteistoiminta-alueet  

Maakunnan liittojen yhteistoiminnan jär-
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jestämiseksi maa jaetaan maakuntien yhteis-
toiminta-alueisiin siten kuin tässä laissa sää-
detään. Maakunnan liitto voi kuulua 7 b 
§:ssä tarkoitettujen tehtävien osalta vain yh-
teen yhteistoiminta-alueeseen.  

Maakunnan liittojen yhteistoiminta-alueen 
on muodostettava toiminnallisesti ja talou-
dellisesti tarkoituksenmukainen kokonaisuus 
yhteistoiminnan kohteena olevien tehtävien 
hoitamiselle. Yhteistoiminta-aluejako tulee 
ottaa huomioon muodostettaessa sellaisten 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten 
toimialueita, joissa hoidetaan kaikkia kes-
kuksen toimialaan kuuluvia tehtäviä. 
 

 
(uusi) 7 b §  

Yhteistoiminnassa hoidettavat tehtävät 

Maakunnan liittojen yhteistoiminnan piiriin 
kuuluu sellaisten 7 §:ssä tarkoitettujen tehtä-
vien käsittely ja niitä koskeva päätöksenteko, 
jotka:  

1) ovat alueen pitkäjänteisen kehittämisen 
kannalta merkittäviä; 

2) sisältyvät maakuntaohjelmiin ja niiden 
toteuttamissuunnitelmiin tai muihin alueiden 
kehittämiseen merkittävästi vaikuttaviin 
suunnitelmiin; sekä 

3) koskevat koko yhteistoiminta-aluetta. 
Yhteistoiminta-alueeseen kuuluvien maa-

kunnan liittojen jäsenkunnat voivat yhtäpitä-
vin päätöksin tai perussopimuksessa antaa 
muitakin alueiden kehittämiseen tai maakun-
nan suunnitteluun liittyviä tehtäviä yhteis-
toiminnassa käsiteltäviksi ja päätettäviksi. 
 

 
(uusi) 7 c §  

Yhteistoiminta-alueen päätöksenteon järjes-
täminen 

Yhteistoiminta-alueeseen kuuluvien maa-
kunnan liittojen jäsenkuntien on sovittava yh-
teistoiminnan piiriin kuuluvien asioiden kä-
sittelyn ja päätöksenteon järjestämisestä joko 
siten, että päätösvaltaa käyttää maakunnan 
liittojen yhteinen toimielin tai siten, että pää-
tösvaltaa käyttävät maakunnan liitot yhtäpi-
tävin päätöksin. 
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Yhteistoiminta-alueeseen kuuluvien maa-
kunnan liittojen on sovittava yhteistoimin-
nassa käsiteltävien ja päätettävien asioiden 
valmistelusta ja sitä koskevista vastuista. 
 

 
 
 
(uusi) 7 d §  

Maakunnan liittojen yhteinen toimielin ja sen 
valitseminen 

Yhteistoiminta-alueeseen kuuluvien maa-
kunnan liittojen valtuustot asettavat yhteisen 
toimielimen ja valitsevat siihen jäsenet, jos 2 
momentissa tarkoitetussa yhteistoimintaso-
pimuksessa niin määrätään. Muussa tapauk-
sessa yhteistoiminta-alueeseen kuuluvien 
maakunnan liittojen jäsenkunnat asettavat 
yhteisen toimielimen ja valitsevat siihen jä-
senet samassa yhteydessä ja samaa menette-
lyä käyttäen kuin ne valitsevat edustajansa 
maakunnan liittojen valtuustoon. Toimieli-
messä edustettuina olevien ryhmien ää-
niosuuksien tulee valittaessa vastata jäsen-
kuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri 
ryhmien kunnallisvaaleissa saamaa ää-
niosuutta yhteistoiminta-alueeseen kuuluvien 
maakunnan liittojen jäsenkuntien alueella 
vaalilaissa (714/1998) säädetyn suhteelli-
suusperiaatteen mukaisesti. 

Jos 1 momentissa tarkoitettu yhteinen toi-
mielin päätetään valita kesken kunnallisvaa-
lien mukaan määräytyvän toimikauden, yh-
teistoiminta-alueeseen kuuluvien maakunnan 
liittojen maakuntavaltuustot valitsevat sen 
jäsenet ensimmäisen kerran. 

Maakuntien yhteisen toimielimen jäsenten 
lukumäärästä ja äänivallan perusteista, toi-
mielimen muista kuin laissa säädetyistä teh-
tävistä sekä muista yhteistoiminnan järjestä-
miseksi välttämättömistä asioista sovitaan 
yhteistoiminta-alueeseen kuuluvien maakun-
tien yhteistoimintasopimuksessa.  Sopimuk-
sen hyväksymisestä on muutoin soveltuvin 
osin voimassa, mitä kuntalain (365/1995) 79 
§:n 1 momentissa säädetään kuntayhtymän 
perussopimuksesta. 
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(uusi) 7 e §  

Yhteistoiminnasta sopiminen ja siihen vel-
voittaminen 

Suunnitellulla yhteistoiminta-alueella ole-
vien maakunnan liittojen jäsenkuntien on so-
vittava 7 a-d §:ssä tarkoitetuista asioista 
viimeistään 31 päivänä maaliskuuta 2010. 

Jos maakunnan liittojen jäsenkunnat eivät 
sovi yhteistoiminnan järjestämisestä edellä 
tarkoitetussa määräajassa, valtioneuvosto 
voi velvoittaa alueen maakunnan liitot ja nii-
den jäsenkunnat aloittamaan yhteistoimintaa 
koskevat neuvottelut ja samalla määrätä yh-
teistoiminnan käynnistämiseksi välttämättö-
mistä asioista. Valtioneuvoston määräys on 
voimassa siihen asti, kunnes yhteistoiminta-
alueeseen kuuluvien maakunnan liittojen jä-
senkunnat pääsevät sopimukseen yhteistoi-
minnasta. 

Jos 7 c §:n 1 momentissa tarkoitettuja yh-
täpitäviä päätöksiä ei saada maakunnan lii-
toissa tehtyä ja siitä on merkittävää haittaa 
valtion ja kuntien väliselle yhteistyölle aluei-
den kehittämisessä, voi valtioneuvosto vel-
voittaa jäsenkunnat edellä mainitussa lain-
kohdassa tarkoitetun yhteisen toimielimen 
perustamiseen. 
 

 
 
 

10 § 

Maakuntaohjelma 

— — — — — — — — — — — — — —  
Valtion viranomaiset ottavat toiminnassaan 
huomioon maakuntaohjelmat, edistävät nii-
den toteuttamista ja arvioivat toimenpiteiden-
sä vaikutuksia aluekehitykseen. 
 
 
 
(uusi) 
 
 
 
 
 

10 § 

Maakuntaohjelma 

— — — — — — — — — — — — — —  
Viranomaisten tulee ottaa toiminnassaan 

huomioon maakuntaohjelmat ja niiden to-
teuttamissuunnitelmat, edistää niiden toteut-
tamista ja arvioida toimenpiteidensä vaiku-
tuksia aluekehitykseen sekä huolehtia, ettei 
toimenpiteillä vaikeuteta niiden toteuttamis-
ta. 

Viranomaisten on pyydettävä maakunnan 
liitolta lausunto sellaisista alueen kehittämi-
sen kannalta merkittävistä suunnitelmista ja 
toimenpiteistä, jotka merkittävästi poikkeavat 
maakuntaohjelmasta tai eivät sisälly maa-
kuntaohjelmaan, sekä arvioitava niiden vai-
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— — — — — — — — — — — — — —  
 

kutuksia alueen kehitykseen. Jos viranomai-
nen aikoo poiketa maakunnan liiton lausun-
nosta, sen on perusteltava poikkeaminen 
neuvoteltuaan sitä ennen asiasta maakunnan 
liiton kanssa. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
40 § 

Muutoksenhaku 

— — — — — — — — — — — — — —  
Maakunnan yhteistyöryhmän tämän lain no-
jalla tekemään päätökseen haetaan muutosta 
valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin 
muutoksenhausta kuntayhtymän päätökseen 
kuntalaissa säädetään. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

40 § 

Muutoksenhaku 

— — — — — — — — — — — — — —  
Maakunnan yhteistyöryhmän tai maakun-

nan liittojen yhteisen toimielimen tämän lain 
nojalla tekemään päätökseen haetaan muu-
tosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten 
kuin muutoksenhausta kuntayhtymän päätök-
seen kuntalaissa säädetään. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 ——— 

Tämän lain voimaantulosta säädetään lailla. 
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