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YHTEENVETO MINISTERIÖIDEN VASTAUKSISSA EHDOTETUISTA KESKEISIMMISTÄ TEHTÄVÄ-
SIIRROISTA

Koonti perustuu suoraan ministeriöiden selvitysmies Tarastille taustaselvitykseksi antamiin vastauksiin ja
listausta täsmennetään jatkovalmistelussa ministeriöiden yhteyshenkilöiden kanssa. Taustaselvitykset
ovat luettavissa osoitteessa www.alueuudistus.fi.

OM:n hallinnonala

ELY-keskusten vesilain mukaiset tehtävät, ei OM:n kannanottoa tehtävän sijoituksesta: x htv ?
ELY-keskusten valmiuslain mukaiset tehtävät, ei OM:n kannanottoa tehtävän sijoituksesta: x htv?
ELY-keskuksista siirretään IH-alueille perintökaaren sekä kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien
lunastuksesta annetun lain mukaiset lausuntotehtävät: x htv

SM:n hallinnonala

ELY-keskuksista jää valtiolle ulkomaalaistehtävät ja laajamittaista maahantuloa koskevat tehtävät: 5,4
htv
Kunnilta IH-alueille pelastustoimen tehtävät: x htv?
AVI:lta IH-alueille metsäpalotähystysten järjestämistehtävät sekä mahdollisesti osa varautumisen, val-
miusharjoitusten järjestämisen sekä paikallishallinnon turvallisuussuunnittelun edistämisen tehtävistä: x
htv?

OKM:n hallinnonala

ELY-keskuksista jää valtiolle muinaismuistolain mukaiset tehtävät: x htv?
ELY-keskuksista IH-alueille koulutuksen ja kulttuurin tehtävät: 10,55 htv
ELY-keskuksista IH-alueille OKM:n hallinnonalan rakennerahastotehtävät: 10,65 htv

MMM:n hallinnonala

Viljelijätuet ja maaseudun kehittämistehtävät
- ELY-keskuksista IH-alueille 480 htv
- ELY-keskuksista jää valtiolle 7 htv
- Kunnista IH-alueille 325 htv

Kasvintuotannon ja kasvinterveyden valvonta
- ELY-keskuksista IH-alueille 38 htv
- Kunnista IH-alueille 6 htv

Eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonta ja elintarvikevalvonta
- AVI:ista IH-alueille 60 htv
- AVI:ista jää valtiolle 2 htv
- Kunnista IH-alueille 780 htv

Luonnonvaratehtävät
- ELY-keskuksista IH-alueille 65 htv, lisäksi n. 30 milj. euroa siirtomenoja
- ELY-keskuksista jää valtiolle 105 htv, lisäksi n. 8,6 milj. euroa siirtomenoja
- Kunnista IH-alueille mahdollisesti talousveden valvonta (STM)

http://www.alueuudistus.fi/
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LVM:n hallinnonala

Joukkoliikennetehtävät (yht. 32 htv)
- ELY-keskuksista mahdollisesti IH-alueille joukkoliikenteen järjestämis- ja hankintatehtävät: x htv,

lisäksi n. 34 milj. euroa joukkoliikenteen ostot
- ELY-keskuksista mahdollisesti jää valtiolle joukkoliikennelupiin ja liikenteen elinkeinolupiin liitty-

vät tehtävät: x htv
Taksiliikennelain mukaiset tehtävät (14 htv)

- Ei LVM:n kannanottoa tehtävien sijoituksesta
Maantielain mukaiset tehtävät ja vastuut (yht. 392 htv, lisäksi 540 milj. euroa perusväylänpito)

- Ei LVM:n kannanottoa tehtävien sijoituksesta
Yksityistielain mukaiset tehtävät (yht. 2 htv)

- ELY-keskuksista IH-alueille yksityistieavustukset: x htv (?), lisäksi avustukset n. 3 milj. euroa
- Ei LVM:n kannanottoa yksityisteihin liittyvien liittymälupatehtävien sijoituksesta

TEM:n hallinnonala

TE-toimistojen tehtävät IH-alueille (pl ?): 2 704 htv, lisäksi n. 553,2 milj. euroa siirtomenoja
ELY-keskusten tehtävät IH-alueille (pl ?): 323 htv, lisäksi n. 350,8 milj. euroa siirtomenoja

STM:n hallinnonala

Kunnista IH-alueille ympäristöterveydenhuollon tehtävät: x htv?
Kunnista IH-alueille tai valtiolle lomituspalveluiden järjestäminen: x htv?
(AVI:lta IH-alueille alkoholihallinnon tehtävät mikäli aluehallintovirastot nykymuodossaan lakkautetaan: x
htv?)
(AVI:lta IH-alueille ehkäisevän päihdetyön järjestäminen mikäli aluehallintovirastot nykymuodossaan
lakkautetaan: x htv?)

YM:n hallinnonala

Ympäristönsuojelun tehtävät (yht. 259 htv, lisäksi mom.35.10.61 Vesien ja ympäristönhoidon edistämi-
nen, 35.10.22 Eräät ympäristömenot)

- ELY-keskuksista jää valtiolle ympäristönsuojelu+valvonta: 225 htv sekä ympäristövaikutusten ar-
viointi 9 htv, yht. 234 htv,

- ELY-keskuksista IH-alueille ylikunnalliset ilmoitukset, lausunnot, raportit ja suunnitelmat: 15 htv
sekä vesihuollon edistämistehtävät ja hajajätevesitehtävät 10 htv, yht. 25 htv

Alueiden käytön tehtävät (yht. 125 htv, lisäksi mom. 35.20.64. avustukset rakennusperinnön hoitoon)
- ELY-keskuksista jää valtiolle rakennussuojelu: 5 htv
- ELY-keskuksista IH-alueille kuntien alueidenkäytön edistäminen ja ohjaus: 110 htv ja rakennus-

perinnön hoitoavustukset 7 htv (lisäksi mom. 35.20.64. Avustukset rakennusperinnön hoitoon
0,850 milj. euroa), rakentamisen ohjaus 3 htv, yht. 120 htv

Luonnonsuojelun tehtävät (yht 110 htv, lisäksi mom. 35.10.21 Eräät luonnonsuojelun menot ja mom.
35.10.63 Luonnonsuojelualueiden hankinta- ja korvausmenot)

- ELY-keskuksista jää valtiolle luonnonsuojelu:106 htv
- ELY-keskuksista IH-alueille ulkoilulain, vesiliikennelain ja maastoliikennelain mukaiset tehtävät: 4

htv
Vesienhoidon ja merensuojelun tehtävät (yht 90 htv + 35-45 ulkoistettua htv, lisäksi mom. 35.10.22
Eräät ympäristömenot)

- ELY-keskuksista jää valtiolle vesienhoito ja merenhoito: 90 htv
- ELY-keskuksista IH-alueille vesien tilan seuranta: (35-45 htv, ulkoistettu)

Kunnista IH-alueille öljyvahinkojen jälkitorjunta: x htv?
Kunnista IH-alueille jätehuolto: x htv?
Kunnista IH-alueille erityisryhmille tarkoitettujen asuntohankkeiden puoltaminen: x htv?
Kunnista IH-alueille järjestämisvastuu ympäristötoimesta: 675 htv
Kunnista IH-alueille järjestämisvastuu rakennusvalvonnasta: 1 000 htv


