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Hallituksen esitysluonnos eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi
Johdanto
Tämä hallituksen esitysluonnos liittyy eduskunnalle 2.3.2017 annettuun hallituksen esitykseen HE 15/2017 vp. (maakuntauudistuksesta ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta) ja se sisältää ehdotukset maakunnille valtiolta ja kunnilta siirrettäviä eräitä muita kuin
sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä ja pelastustoimen tehtäviä koskevien erityislakien
muuttamiseksi. Lisäksi hallituksen esitysluonnos sisältää ehdotukset Sosiaali- ja terveysalan
lupa- ja valvontaviraston, aluehallintovirastojen, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten
ja työ- ja elinkeinotoimistojen lakkauttamisesta sekä uuden Valtion lupa- ja valvontaviraston
viraston perustamisesta.
Lausuntopyyntö koostuu kolmesta osuudesta (A-C).
 A. käsittelee maakuntauudistuksessa maakunnille siirtyviä tehtäväaloja, jotka perustuvat maakuntalain maakuntien tehtäväalan määrittävään 6 §:ään. (kohta 1)
 B. käsittelee valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia ja sen
edellyttämiä uusien virastojen perustamista koskevia lakiehdotuksia (kohta 2. Laki Valtion lupa- ja valvontavirastosta ja kohta 3. Laki Ahvenanmaan valtionvirastosta).
 C. käsittelee hallituksen esityksen sisältämää ehdotusta voimaanpanolaiksi sekä muita
224 lakiehdotusta, joilla toteutetaan uudistuksen edellyttämät tehtäväsiirrot maakunnille, Valtion lupa- ja valvontavirastolle ja muille virastoille. (kohdat 4-6)

Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä (luoda käyttäjätunnus) ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Rekisteröitymiseen tarvitaan sähköpostiosoite ja vahva tunnistautuminen
verkkopankkitunnuksilla, mobiili- tai kansalaisvarmenteella. Virkamieskäyttäjät voivat tunnistautua käyttäen VIRTU-tunnistautumispalvelua.
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Lausunnon aloittavasta käyttäjästä tulee oletuksena vastuuvalmistelija. Kun käyttäjä on klikannut ’Aloita lausunto’ painiketta, voi hän tämän jälkeen lisätä muita valmistelijoita lausuntoon lisäämällä heidän sähköpostiosoitteensa. Myös vastuuvalmistelijan voi vaihtaa klikkaamalla ”Muokkaa” ja lisäämällä kyseisen henkilön sähköpostiosoite. Jokainen valmistelija tulee muistaa tallentaa erikseen klikkaamalla +-ikonia. Jokaiselle lisätylle henkilölle lähtee sähköpostitse pyyntö liittyä valmistelutiimiin.
Lausuntopyynnön ja kyselylomakkeen voi tulostaa kokonaisuudessaan Word- tai PDF-tiedostoksi klikkaamalla ”Lausuntopyynnön taustatiedot” –otsikkorivillä olevaa Word- tai PDFkuvaketta ja tallentamalla tiedosto omalle työasemalle.
Jos lausunto annetaan organisaation nimissä, tulee huolehtia siitä, että lausunnon hyväksyminen tapahtuu organisaation käytäntöjen mukaisesti. Lausuntopalvelu.fi:ssä lausuntoluonnoksen voi lähettää toiselle käyttäjälle hyväksyttäväksi ennen lausunnon julkaisua. Myös hyväksyjän tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:n käyttäjäksi.
Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet -> Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan valtiovarainministeriölle viimeistään 19.6.2017.
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2. Laki Valtion lupa- ja valvontavirastosta.pdf
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3. Lag om Statens ämbetsverk på Åland.pdf
4. MAKU II lakiehdotukset.pdf
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A. MAAKUNTAUUDISTUKSESSA MAAKUNNILLE SIIRTYVÄT TEHTÄVÄALAT
Tähän hallituksen esitykseen sisältyvät maakuntien tehtävät koostuvat kahdestakymmenestäyhdestä maakuntalain 6 §:n mukaisesta tehtäväalasta.

Kohta 1. Tässä voitte kommentoida maakunnalle nyt siirrettäviksi ehdotettavia tehtäviä tehtäväaloittain: kattavatko ehdotukset kaikki tehtäväalan tehtävät, jotka pitäisi siirtää? (1. MAKU
II yleisperustelut luvut 2.3- 2.3.21)
Onko teillä kommentoitavaa kohtaan 1? Pakollinen kysymys. Mikäli ei, voitte siirtyä kohtaan 2.
o Kyllä (vastauskohdat aukeavat, jos tämä vaihtoehto valitaan)
o Ei

Terveydensuojelu, tupakkavalvonta, elintarvikevalvonta sekä eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonta ja eläinlääkäripalvelut (HE 2.3.1)
Kommenttinne tehtäväalasta

Maatalous ja maaseudun kehittäminen (HE 2.3.2)
Kommenttinne tehtäväalasta

Maataloustuotteiden markkinajärjestelyt, maatalouden tuotantopanosten turvallisuus, laatu
ja käyttö sekä kasvinterveyden valvonta (HE 2.3.3)
Kommenttinne tehtäväalasta

Kalatalous ja vesitalous (HE 2.3.4)
Kommenttinne tehtäväalasta

Aluekehittämisviranomaisten eräät tehtävät (HE 2.3.5)
Kommenttinne tehtäväalasta

Alueellisen lyhyen, pitkän ja keskipitkän aikavälin koulutustarpeiden ennakointi ja alueellisten koulutustavoitteiden valmistelu (HE 2.3.6)
Kommenttinne tehtäväalasta
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Maakunnan suunnittelu ja maakuntakaavoitus (HE 2.3.7)
Kommenttinne tehtäväalasta

Kuntien alueiden käytön suunnittelun ja rakennustoimien järjestämisen edistäminen (HE
2.3.8)
Kommenttinne tehtäväalasta

Luonnon monimuotoisuuden suojelun edistäminen ja kulttuuriympäristön hoito (HE 2.3.9)
Kommenttinne tehtäväalasta

Maastoliikennelain yleinen valvonta ja erityislupien myöntäminen liikuntarajoitteisille (HE
2.3.10)
Kommenttinne tehtäväalasta

Vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyyn liittyvät valvontatehtävät (HE 2.3.11)
Kommenttinne tehtäväalasta

Alueellisen liikuntaneuvoston asettaminen yhteistyössä muiden maakuntien kanssa sekä liikunnan edistäminen maakunnassa alueellisen liikuntaneuvoston toiminnan kautta sekä ulkoilureittitehtävät (HE 2.3.12)
Kommenttinne tehtäväalasta

Vesihuollon edistäminen ja suunnittelu, vesivarojen käytön ja hoidon sekä turvariskien hallinnan tehtävät, alueelliset luonnonvaratehtävät ja huolehtiminen ympäristö-, vesihuolto- ja
vesistötöiden toteuttamisesta (HE 2.3.13)
Kommenttinne tehtäväalasta

Vesien ja merensuojelu, vesien ja merenhoidon järjestäminen ja toteuttaminen sekä merialuesuunnittelu (HE 2.3.14)
Kommenttinne tehtäväalasta

Ympäristötiedon tuottaminen ja ympäristötietouden parantaminen (HE 2.3.15)
Kommenttinne tehtäväalasta
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Alueelliset romaniasiain neuvottelukuntia ja romaniasioita koskevat tehtävät (HE 2.3.16)
Kommenttinne tehtäväalasta

Yhteispalveluiden alueellinen järjestäminen ja kehittäminen (HE 2.3.17)
Kommenttinne tehtäväalasta

Saariston liikenteen suunnittelu ja järjestäminen (HE 2.3.19)
Kommenttinne tehtäväalasta

Maakunnan ja sen alueen kaikkien kuntien tekemällä sopimuksella maakunnan hoidettavaksi
kunnissa siirretyt rakennusvalvonnan ja ympäristötoimen järjestämisen tehtävät, joiden hoitamiseen kunnat ovat osoittaneet maakunnalle rahoituksen (HE 2.3.20)
Kommenttinne tehtäväalasta

Maakunnan muut tehtävät (HE 2.3.21)
Kommenttinne tehtäväalasta

Muut huomiot maakunnille siirtyvien tehtäväalojen osalta
Muut mahdolliset huomionne tehtäväaloista

B. VALTION LUPA-, OHJAUS- JA VALVONTATEHTÄVIEN UUDELLEENORGANISOINTI
Hallituksen esitykseen sisältyy ehdotukset valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisoimiseksi. Esityksellä perustettaisiin Valtion lupa- ja valvontavirasto, jolle koottaisiin pääosa lakkautettavaksi ehdotettavien aluehallintovirastojen ja Sosiaali- ja terveysalan
lupa- ja valvontaviraston tehtävistä sekä osa lakkautettavaksi ehdotettavien elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten tehtävistä. Valtion lupa- ja valvontavirasto olisi toimivallaltaan
valtakunnallinen ja tehtäviltään monialainen valtion hallintoviranomainen, joka turvaisi alueilla toimien perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutumista ja valvoisi yleistä etua hoitamalla
lainsäädännön toimeenpano-, ohjaus- ja valvontatehtäviä. Virastotyypiltään Valtion lupa- ja
valvontavirasto olisi uudenlainen valtioneuvoston alainen ja sitä ohjaavien ministeriöiden yhteinen virasto. Esitykseen sisältyy myös ehdotus laiksi Ahvenanmaan valtionvirastosta. Laki
ei muuta Ahvenanmaan valtionviraston asemaa eikä merkittävissä määrin tehtäviäkään.
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Kohta 2. Tässä voitte kommentoida Valtion lupa- ja valvontavirastoa koskevaa lakiehdotusta
(2. Laki Valtion lupa- ja valvontavirastosta), sen yksityiskohtaisia perusteluja sekä sitä koskevia yleisperusteluosuuksia: Muutos- ja korjausehdotuksia Valtion lupa- ja valvontavirastoa
koskevaan lakiehdotukseen ja sen yksityiskohtaisiin perusteluihin sekä mahdolliset kommentit yleisperusteluihin
Onko teillä kommentoitavaa kohtaan 2? Pakollinen kysymys. Mikäli ei, voitte siirtyä kohtaan 3.
o Kyllä (vastauskohdat aukeavat, jos tämä vaihtoehto valitaan)
o Ei

Luku 1 Valtion lupa - ja valvontaviraston asema ja tehtävät (1-4 §)
Kommenttinne näistä pykälistä

Luku 2 Valtion lupa- ja valvontaviraston organisaatio (5 §)
Kommenttinne tästä pykälästä

Luku 3 Valtion lupa- ja valvontaviraston johtaminen (6-9 §)
Kommenttinne näistä pykälistä

Luku 4 Valtion lupa- ja valvontaviraston ohjaus (10-13 §)
Kommenttinne näistä pykälistä

Luku 5 Sosiaali- ja terveysalan tehtävistä vastaavaa toimialaa koskevat erityissäännökset (14-19 §)
Kommenttinne näistä pykälistä

Luku 6 Eräiden ympäristönsuojelu- ja vesiasioiden käsittely Valtion lupa- ja valvontavirastossa (20-23 §)
Kommenttinne näistä pykälistä

Luku 7 Erinäiset säännökset (24-32 §)
Kommenttinne näistä pykälistä
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Valtion lupa- ja valvontavirastoa koskevat yleisperustelut ja muut huomiot
Kommenttinne yleisperusteluista tai muut huomionne lakiehdotuksesta. (Pyydämme yksilöimään yleisperustelun osuuden, jota kommentoitte.)

Kohta 3 Tässä voitte kommentoida Ahvenanmaan valtionvirastosta annettua lakiehdotusta
(3. Laki Ahvenanmaan valtionvirastosta), sen yksityiskohtaisia perusteluja sekä yleisperusteluosuuksia: Muutos- ja korjausehdotuksia Ahvenanmaan valtionvirastoa koskevaan lakiehdotukseen ja sen yksityiskohtaisiin perusteluihin sekä mahdolliset kommentit yleisperusteluihin
Onko teillä kommentoitavaa kohtaan 3? Pakollinen kysymys. Mikäli ei, voitte siirtyä kohtaan 4.
o Kyllä (vastauskohdat aukeavat, jos tämä vaihtoehto valitaan)
o Ei

Muutos- ja korjausehdotukset Ahvenanmaan valtionvirastoa koskevaan lakiehdotukseen ja
sen yksityiskohtaisiin perusteluihin
Kommenttinne lakiehdotuksesta. (Pyydämme viittaamaan pykälään/pykäliin, joita kommentoitte.)

Ahvenanmaan valtionvirastoa koskevan lakiehdotuksen yleisperustelut ja muut huomiot
Kommenttinne yleisperusteluista tai muut huomionne lakiehdotuksesta. (Pyydämme yksilöimään yleisperustelun osuuden, jota kommentoitte.)

C. MAAKUNTAUUDISTUSTA JA VALTION LUPA-, OHJAUS- JA VALVONTATEHTÄVIEN UUDELLEENORGANISOINTIA KOSKEVA VOIMAANPANOLAKI SEKÄ ERITYISLAKIEN MUUTOKSET
Kohta 4. Tässä voit kommentoida hallituksen esitykseen sisältyvää ehdotusta laiksi maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevan lainsäädännön voimaanpanosta (6. Voimaanpanolaki): Muutos- ja korjausehdotuksia voimaanpanolain pykäliin ja yksityiskohtaisiin perusteluihin.
Onko teillä kommentoitavaa kohtaan 4? Pakollinen kysymys. Mikäli ei, voitte siirtyä kohtaan 5.
o Kyllä (vastauskohdat aukeavat, jos tämä vaihtoehto valitaan)
o Ei

Luku 1 Yleiset säännökset (1-3 §)
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Kommenttinne näistä pykälistä

Luku 2 Tehtäviä ja toimivaltaa koskevat säännökset (4-7 §)
Kommenttinne näistä pykälistä

Luku 3 Henkilöstöä koskevat säännökset (8-10 §)
Kommenttinne näistä pykälistä

Luku 4 Omaisuusjärjestelyt (11-26 §)
Kommenttinne näistä pykälistä

Luku 5 Erinäiset säännökset (27-34 §)
Kommenttinne näistä pykälistä

Kohta 5. Tässä voit kommentoida hallituksen esityksen sisältämiä muita 224 lakiehdotusta,
joilla toteutetaan maakuntauudistuksen edellyttämät tehtävänsiirrot maakunnille, Valtion
lupa- ja valvontavirastolle ja muille virastoilla: Muutos- ja korjausehdotuksia esitysluonnoksen pykäliin (4. MAKU II lakiehdotukset) ja yksityiskohtaisiin perusteluihin (5. MAKU II yksityiskohtaiset perustelut).
Onko teillä kommentoitavaa kohtaan 5? Pakollinen kysymys. Mikäli ei, voitte siirtyä kohtaan 6.
o Kyllä (vastauskohdat aukeavat, jos tämä vaihtoehto valitaan)
o Ei

Kommenteissa pyydämme viittaamaan lukuun, lakiehdotuksen numeroon ja pykälään.

Ulkoministeriö, 2 lakiehdotusta, luku 2.1 (lakiehdotukset 1-2)
Kommenttinne näistä lakiehdotuksista. (Pyydämme viittaamaan lakiehdotuksen numeroon ja
pykälään.)

Oikeusministeriö, 32 lakiehdotusta, luku 2.2 (lakiehdotukset 1-32)
Kommenttinne näistä lakiehdotuksista. (Pyydämme viittaamaan lakiehdotuksen numeroon ja
pykälään.)
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Sisäministeriö, 6 lakiehdotusta, luku 1.1 (lakiehdotukset 1-3) ja luku 2.3 (lakiehdotukset 1-3)
Kommenttinne näistä lakiehdotuksista. (Pyydämme viittaamaan lakiehdotuksen numeroon ja
pykälään.)

Puolustusministeriö, 2 lakiehdotusta, luku 2.4 (lakiehdotukset 1-2)
Kommenttinne näistä lakiehdotuksista. (Pyydämme viittaamaan lakiehdotuksen numeroon ja
pykälään.)

Valtiovarainministeriö, 20 lakiehdotusta, luku 1.2 (lakiehdotukset 1-8) ja luku 2.5 (lakiehdotukset 1-12)
Kommenttinne näistä lakiehdotuksista. (Pyydämme viittaamaan lakiehdotuksen numeroon ja
pykälään.)

Opetus- ja kulttuuriministeriö, 14 lakiehdotusta, luku 2.6 (lakiehdotukset 1-14)
Lakiehdotus 2.6.9 Hautaustoimilaki
Kirkkohallituksella ei ole huomautettavaa sen suhteen, että aluehallintovirastolle kuuluvat
tehtävät siirtyisivät uudistuksen myötä Valtion lupa- ja valvontavirastolle säädösehdotuksessa mainitulla tavalla.
Maa- ja metsätalousministeriö, 72 lakiehdotusta, luku 1.3 (lakiehdotukset 1-72)
Kommenttinne näistä lakiehdotuksista. (Pyydämme viittaamaan lakiehdotuksen numeroon ja
pykälään.)

Liikenne- ja viestintäministeriö, 8 lakiehdotusta, luku 1.4 (lakiehdotukset 1-8)
Kommenttinne näistä lakiehdotuksista. (Pyydämme viittaamaan lakiehdotuksen numeroon ja
pykälään.)

Työ- ja elinkeinoministeriö, 28 lakiehdotusta, luku 1.5 (lakiehdotukset 1-2) ja 2.8 (lakiehdotukset 1-26)
Kommenttinne näistä lakiehdotuksista. (Pyydämme viittaamaan lakiehdotuksen numeroon ja
pykälään.)

Sosiaali- ja terveysministeriö, 14 lakiehdotusta, luku 1.6 (lakiehdotukset 1-4) ja luku 2.9 (lakiehdotukset 1-10)
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Kommenttinne näistä lakiehdotuksista. (Pyydämme viittaamaan lakiehdotuksen numeroon ja
pykälään.)

Ympäristöministeriö, 26 lakiehdotusta, luku 1.7 (lakiehdotukset 1-8) ja luku 2.10 (lakiehdotukset 1-18)
Lakiehdotus 1.7.8 Laki rakennusperinnön suojelemisesta
Kirkkohallitus huomauttaa, että rakennusperinnön suojelemista annetun lain muutosehdotus
1.7.8 on sijoitettu pääotsikon ”Maakunnille siirtyviä tehtäviä koskevat lainsäädäntömuutokset” alle, vaikka säädösehdotuksen mukaan selkeästi tällä hetkellä elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskukselle kuuluvat kyseisessä laissa säädetyt tehtävät ollaan siirtämässä Valtion lupa- ja valvontavirastolle. Esimerkiksi Valtion lupa- ja valvontavirasto tekisi päätökset
rakennusten suojelemisesta. Tältä osin kirkkohallitus esittää harkittavaksi säädösehdotuksen siirtämistä seuraavan pääluvun alle. Lisäksi saattaisi olla myös tarvetta selkeyttää esityksen yleisperusteluja kuten esimerkiksi lukua 4.1.1.6, jossa on arvioitu alaotsikon Laki rakennusperinnön suojelusta alla kulttuuriympäristön hoidon tehtävien siirron vaikutuksia elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusilta maakunnille (sivut 132–133).
Kirkkohallituksella ei ole huomautettavaa sen suhteen, että elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle kuuluvat tehtävät siirtyisivät uudistuksen myötä Valtion lupa- ja valvontavirastolle säädösehdotuksessa mainitulla tavalla.
Kirkkohallitus toteaa, että kirkkolain 14 luvussa, jossa säädetään kirkollisten rakennusten
suojelusta, on viittaussäännös elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen. Mainitun luvun 5
b §:n mukaan kirkkohallituksen tulee viipymättä ilmoittaa mainitulle viranomaiselle päätöksestään, jonka mukaan kirkollista rakennusta ei ole enää pidettävä suojeltuna kirkkolaissa
säädetyllä perusteella. Tarve säännöksen muuttamisesta tultaneen kirkon toimesta ottamaan huomioon mahdollisesti jonkin muun kirkkolain muutosta koskevan säädöshankkeen
yhteydessä.

Kohta 6. Tässä kohdassa voitte jättää muita lausunnoilla olevaa hallituksen esitystä koskevia
uudistuksen täytäntöönpanoon liittyviä kommenttejanne, huomioitanne ja näkemyksiänne.
Onko teillä kommentoitavaa kohtaan 6? Pakollinen kysymys.
o Kyllä (vastauskohdat aukeavat, jos tämä vaihtoehto valitaan)
o Ei

Mikäli tiedätte kommenttinne koskevan tiettyä hallinnonalaa, pyydämme jättämään kommenttinne ko. hallinnonalan alle. Muussa tapauksessa voitte jättää uudistuksen täytäntöönpanoa
koskeviin lakiehdotuksiin liittyvän yleisen kommenttinne hallinnonalariippumattomana palautteena.

Ulkoministeriön hallinnonala
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Oikeusministeriön hallinnonala

Sisäministeriön hallinnonala

Puolustusministeriön hallinnonala

Valtiovarainministeriön hallinnonala

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala

Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala

Ympäristöministeriön hallinnonala

Hallinnonalariippumaton yleinen palaute täytäntöönpanoa koskeviin lakiehdotuksiin
Luonnoksessa hallituksen esityksen yleisperusteluissa luvussa 6 ”Riippuvuus muista esityksistä” (Lausuntopyynnön liite MAKU II yleisperustelut, s. 182) todetaan, että maakuntauudistus edellyttää kirkkolain 6 luvun 52 a §:n ja 14 luvun 5 b §:n muuttamista. Kirkkohallitus toteaa, että kirkolliskokous on 5.5.2017 päättänyt ehdottaa valtioneuvostolle, että se ryhtyisi
toimenpiteisiin kirkkolain 6 luvun muuttamiseksi. Muutosesitys koskee muun muassa kirkkolain 6 luvun 52 a §:ää, johon ehdotetun muutoksen myötä viittaus työ- ja elinkeinotoimistoon
poistuisi. Siten kirkkolain muutospaine kohdistuu vain mainittuun 14 luvun 5 b §:ään.
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