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Kuntien ympäristöhallinto 30 v.! 

1.10.1986-1.10.2016

» Ympäristöministeriö 1983
» Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle ympäristönsuojelusta: 

ympäristöpolitiikka
» Kuntien ympäristöhallinto 1986 

(..ja vapaaehtoisena jo lukuisissa kunnissa 

sitä aiemminkin…)

» Paikallisagendatyö 1992-
» Kunta haluaa ja hyötyy, lait velvoittavat, 
kumppanuuksilla win-win

» Taloudelliset säästöt, riskien 
minimointi

» Kuntalaisten hyvinvointi, imago, vetovoima, elinvoima, 
ekosysteemipalvelut

» Kansainväliset sopimukset
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Laki kuntien ympäristönsuojelun 
hallinnosta, KYHL 1986/64
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• Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävänä on ympäristönsuojelun valvomiseksi ja edistämiseksi 
kunnassa:

1) huolehtia sen hoidettaviksi laissa tai sen nojalla säädetyistä tai määrätyistä tehtävistä; 
2) huolehtia omalta osaltaan ympäristönsuojelun suunnittelusta ja kehittämisestä;
3) huolehtia ympäristön tilan seurannasta sekä siihen liittyvistä selvityksistä ja 
tutkimuksista;
4) osallistua kunnassa tarvittavan ympäristönsuojelua koskevan ohjauksen ja neuvonnan
järjestämiseen;
5) antaa lausuntoja sekä tehdä esityksiä ja aloitteita ympäristönsuojeluun liittyvistä asioista 
muille viranomaisille; 
6) huolehtia omalta osaltaan ympäristönsuojelua koskevasta tiedottamisesta, valistuksesta 
ja koulutuksesta kunnassa;
7) edistää kunnan yhteistyötä muiden viranomaisten ja yhteisöjen kanssa 
ympäristönsuojeluasiassa sekä
8) suorittaa muut sille johtosäännöllä määrätyt tehtävät.

Kehitys 1986-2016 : 

Luonnonsuojelupainotteisesta vähemmistöstä laajenevaan laillisuusvalvontaan ja koko 
kunnan strategiseen ympäristö-, resurssiviisaus- ja ilmastotyöhön



Erityislait

» Ympäristönsuojelulaki – valvonta ja luvitus ympäristön 
pilaantumisen ehkäisemiseksi, ympäristön tilan seurata ja 
haittojen torjunta

» Maa-aineslaki – maa-ainesten oton luvitus ja valvonta -
maisema

» Jätelaki – jätehuollon valvonta - osallistuminen jätehuollon 
kehittämiseen

» Vesilaki – vesitalouden valvonta ja päätökset

» Vesihuoltolaki – vesihuollon valvonta ja päätökset -
osallistuminen vesihuollon kehittämiseen

» Luonnonsuojelulaki – Kunnalla luonnonsuojelun 
edistämistehtävä (MRL, kaavayhteistyö), YS-viranomaisella 
luonnon muistomerkkien suojelupäätökset yksityisellä maalla 
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Kuntien 
ympäristönsuojeluviranomaisen 
organisoituminen

• Ympäristönsuojelu (2013)

» Yksiköitä 212

» Henkilöstö 627

» Kunnan oma lautakunta 173

» Kuntien yhteislautakunta 35 (114 kuntaa)

» Kuntayhtymä 4 (17 kuntaa)
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Ympäristönsuojelu kunnan hallinto-
organisaatiossa



Ympäristönsuojeluviranomaisen 
työajan jakautuminen



Luvat: lukumäärät

• Ympäristöluvanvaraisia toimintoja oli vuoteen 2010 
saakka noin 21 000 kappaletta
• Valtio 7 000 
• Kunta 14 000 

• Rekisteröintimenettelyn käyttöönotto vuonna 2010      
3 000 toimintaa kevyempään menettelyyn 3 300 
kokonaan pois ennakkovalvonnasta

• Ympäristöluvanvaraiset toiminnot vuonna 2015:
• Kunnat 7 700 (käsittelevät  n. 900/a) 
• Valtio 7 000

• Rekisteröinnin piirissä 1990 laitosta, 640 rekisteröity
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Luvat: käsittelyajat

• Käsittelyajat ovat pitkiä etenkin valtiolla: 
• Ympäristölupa-asioiden käsittelyajat 

» Valtio (2015) keskimäärin 17,3 kk ja mediaani 13,8 kk
» Kunta 4-6 kk
» Keskimääräiset käsittelyajat ympäristölupa-asioissa ovat 

muutoksenhakutuomioistuimissa yli vuoden mittaisia (15‒18 kk).  
• 15 prosenttia ympäristölupapäätöksistä päätyy Vaasan hallinto-oikeuteen ja noin 

kahdeksan prosenttia korkeimpaan hallinto-oikeuteen 

• Suurin osa luvan käsittelyajasta (vireilletulosta päätöksen 
antopäivään) kuluu odottamiseen: odotetaan joko muiden 
viranomaisten lausuntoja tai hakijan lisäselvityksiä. Asia voi 
myös olla jonossa odottamassa omaa käsittelyvuoroaan 
lupakäsittelijän ruuhkautuneella työpöydällä. 
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Tarkastukset luvan- ja ilmoituksenvaraisiin sekä 
rekisteröitäviin kohteisiin 



Kuntien ympäristö- ja 
ilmastojohtamisen suunnitelmat, 
sitoumukset ja verkostot

• Ilmastostrategiat (n. 125 kuntaa)
• Muut ympäristöohjelmat, ympäristötilinpito tmv. n. 30 %:lla kunnista 
• TEM:n ja Motivan energiatehokkuussopimukset, -ohjelmat (135 

kuntaa ja kuntayhtymää) 
• Kuntaliiton Kuntien ilmastokampanja (56 kuntaa ja 2 kuntayhtymää)  
• Kohti hiilineutraalia kuntaa, Hinku-hanke (31 kuntaa)
• Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus – Kuntien 

toimenpidesitoumukset (35 kuntaa, lukuisia kouluja jne.)
• EAKR:n vähähiilisyys-hankkeet
• FISU -kunnat (8 kaupunkia) (Finnish Sustainable Communities)
• Smart & Clean –yhteistyöhanke (pks kaupungit, Lahti, Uudenmaan 

liitto ym.)
• Energiatoimistot – Energuagencies (7 aluetoimistoa)  
• EU:n komission Covenant of Mayors –sitoumus (9 isoa kaupunkia ja 1 maakunta) 
• ICLEI (13 kaupunkia) 
• EUROCITIES – Environment Forum (6 kaupunkia)
• Energycities (2 kaupunkia)



Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen ja 
edistäminen kunnassa

• Luonnon monimuotoisuusohjelmat, luontoa koskevat osat 
ympäristö- ja ilmasto-ohjelmissa (nielut, sopeutumisen reitit), 
kuntastrategiassa

• Maankäytön ohjaus (kaavat – luvat – kunnan 
rakentaminen/rakennuttaminen - ylläpito) – luontoselvitykset, 
luontovaikutusten arviointi

• Kuntien omistamien suojelualueiden, virkistyskäyttökohteiden 
käyttö ja hoito

• Luonto ja ympäristövalistus (luontokoulut)

• Luonnon muistomerkit
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Kuva: Hämeen virkistysalueyhdistys



TULEVAISUUS?
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Ympäristön pilaantumisen ehkäisy
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• Luvitus ja valvonta - YSL
» Lisää toimivaltaa kuntaan (maatalous) ja maakuntaan (?)

• Ilmoitusmenettelyn laajentaminen (YSL), toimialat (?)  
• Naapuruussuhdehaitan luvanvaraisuus, naapuruussuhderiitojen ratkominen ylipäätään 

ys-viranomaisessa (?)
• Valvonnan suunnitelmallisuuden lisääntymisen – ennakkomenettelyistä luopumisen 

vaikutukset jälkivalvontaan
• Jätehuolto - JL

» Kunnan jätehuollon vastuiden kaventaminen  (+ hankintalain ulosmyyntikirjaus)– jätehuollon 
kehittäminen kunnassa (?)

» Kiertotalous – jätteiden ja ylijäämämaiden hallittu hyödyntäminen
• MARA ja MASA

• Kansallisen pilaantuneiden alueiden riskienhallintastrategia – PIMAT hallintaan 2030
• Maa-ainesluvan ja ympäristöluvan yhteiskäsittely ys-viranomaisessa – toimeenpano
• Valvonnan maksullisuuden laajentuminen – vaikutukset rersursseihin (?)
• Valvontatietojärjestelmä 1.10.2017
• Hajajätevesisäädösten lieventäminen 



Ympäristöjohtaminen kunnassa
• Uusi kuntalaki:

» Lakisääteinen pitkän aikavälin kuntastrategia (37 §, voim.1.6.2017):
• Yksi strategia, mahd. vähän 1-x poikkihallinnollista ohjelmaa
• Ympäristöohjelma, ilmastostrategia, hulevesistrategia, vieraslajistrategia, luonnon 

monimuotoisuusohjelma jne.  -> TAVOITTEET KUNTASTRATEGIAAN

» Toimialakohtaiset toiminta- ja taloussuunnitelmat
• Kunnille erillislainsäädännössä määrätyt raportit, suunnitelmat ja ohjelmat yhdistetään 

valtuustokausittaiseksi ohjelmaksi.

• Kansallisten tavoitteiden, kansainvälisten sopimusten (YK) ja ilmastolain 
toimeenpano 
» Kansallinen ilmasto- ja energiastrategia (TEM)
» Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma, KAISU (YM)
» YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelman Agenda2030kansallisen 

toteuttamissuunnitelma (VNK)
» KAIKISSA KESKEISENÄ KESTÄVÄT YHDYSKUNNAT – KUNNAT JA YHTEISÖT

• Kuntaliiton hallitus linjasi kestävien yhdyskuntien kehittämisestä 28.4.2016:
» Yhdyskuntarakenne ja infra kilpailukykytekijänä tulevaisuuden kunnassa 
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Luonnon monimuotoisuus

• Uhanlaisten lajien suojelun toimintaohjelman 
toimeenpano

• Vieraslajidirektiivi ja -asetus – seuranta ja torjunta
• Laki vesien ja merenhoidon järjestämisestä Luku 2a 

(pohjavesialueet), asetus: Uusi E-luokka 
(pohjavedestä riippuvainen merkittävä suojeltu 
ekosysteemi)

• Kaavoituksen liito-oravaohjeen uusiminen
» Poikkeamismahdollisuudet
» Viherrakenne kaavoissa
» Kompensaation avaaminen   
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Kuntien viranomais- ja 
valvontatoiminnot (VIRVA -
hanke) 
Ympäristönsuojelun, rakennusvalvonnan ja 
ympäristöterveyden optimaalinen 
organisointi



Hankkeen tausta: Miksi 
Virva?

• Tarkasteltavat toimialat: Rakennusvalvonta, ympäristönsuojelu ja ympäristöterveydenhuolto

• Ohjausryhmän kokoonpano: Kuntaliitto, YM, STM, TEM, MMM ja Tampereen yliopisto. (VN-
TEAS)

• Kuntien pienet viranomaisyksiköt

• Sektorikohtaiset alueellistamispyrkimykset (Rava)

• Toteutuneet alueellistamiset (ympäristöterveys ja palo- ja pelastustoimi)

• Kuntarakenneuudistus

• Paljon erilaisia (myös eri aluerajoilla operoivia) kuntien yhteistyörakenteita)

• Toimialojen erilaiset kehityskulut

• + Hankkeen aikana käynnistynyt maakuntauudistus

• Hankkeen tavoitteena on tuottaa organisointimalleja, joilla saavutetaan isompien yksiköiden 
hyötyjä menettämättä toimialojen välisestä sekä kunnan muiden toimijoiden kanssa (kaavoitus, 
kuntatekniikka jne…) tehtävästä yhteistyöstä  syntyviä synergiahyötyjä.



Tutkimuskysymyksiä:
• Mikä on kuntien suhteellisen pienten, tehtäviltään toisiinsa limittyvien 

viranomaisyksiköiden aikaisempaa kiinteämpi yhteistyömahdollisuus 
esim. samassa organisaatiossa?

• Mikä on yhteisen viranomaisyksikön kustannustehokkuus ja laatu sekä 
yhteistyön edellytykset muiden kunnan hallinnonalojen kanssa verrattuna 
siihen, että toiminnot järjestetään erillään erilaisilla yhteistoiminta-
alueilla?

• = taloudellisuus- ja tuottavuusnäkökulma

• Miten kuntien tehtävien kehittäminen vaikuttaa asiakkaisiin ja valtion 
aluehallinnon viranomaistentehtävien hoitoon?

• = asiakasnäkökulma

• Mikä on näissä eri tehtävissä suhde ja yhteys  kunnan 
kehittämistehtävään (elinvoiman kehittäminen ja yhdyskunnan 
kehittäminen). Ovatko  kohteena olevat tehtävät tässä suhteessa 
samanlaisia keskenään vai onko niiden välillä eroja? 

• = kuntanäkökulma
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Ympäristönsuojelun verkostoanalyysi



Ympäristönsuojelu tärkeimmät yhteistyötahot

• Ympäristönsuojelun tärkeimmät yhteistyötahot ovat ELY-keskus, kaavoitus, rakennusvalvonta, 
ympäristöterveydenhuolto ja kunnallistekniikka. 

• Hyvin yleisellä tasolla voidaan todeta kokoluokittaisessa tarkastelussa, että yhteistyötarpeet ovat pääosin 
samansuuntaisia yksikön koosta riippumatta. Kuitenkin kokoluokka 25 000 - 50 000 asukasta näyttäytyy 
jossain määrin vahvempana yhteistyötarpeiltaan kuin muut kokoluokat.

• Heikoimpia ympäristönsuojelun yhteydet ovat perusterveydenhuoltoon, opetus, kulttuuri ja 
liikuntatoimeen sekä palo- ja pelastustoimeen, kuten myös maaseutuviranomaiseen

• Monissa tehtävissä on myös yhteyksiä jätehuoltoon, vaikka ne eivät kaikissa tapauksissa ole erityisen 
voimakkaita. 

• Pelkästä ympäristönsuojelun toiminnallisesta näkökulmasta tarkastellen vaikuttaisi tehokkaalta yhdistää 
kuntien ympäristönsuojeluntoimen ja ELY-keskusten Y-vastuualueiden tehtäviä. 

• Ympäristösuojelun tehtävien kohdalla korostuu muita selvityksen toimialoja vahvempi yhteys kunnan 
strategiseen johtoon.



Vaihtoehtoskenaariot

• Maakuntamalli (tehtävät siirretään aluetasolle)

• Tehtävien jakaminen ja uudelleen organisointi (kunnat, alueet ja valtio jakavat 
tehtävät uudestaan yhteistyötarpeisiin ja muihin toiminnallisiin näkökulmiin perustuen)

• Kuntakohtaisesti erilaiset mallit (rakenteellisesti erilaiset lähtökohdat hyväksytään 
esim. kunnan koko, ja tehtävät voivat olla erilaisia siten eri kunnissa)

• Nykytilaan perustuva malli (evolutionäärinen kehitys; pääsääntöisesti nykyisiin 
rakenteisiin perustuva, jossa yksikkökoot kasvavat vähitellen ja yhteistyö tiivistyy 
mahdollisesti)

• Valtiollistaminen

• Edellä mainittuja yhdistelevä malli 



Alustavia tuloksia

• Rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun optimaalisin sijainti 
on kunnassa.

• Ympäristöterveydenhuollon osalta lähinnä terveydensuojelu on 
perustellusti kunnallista.
» Skenaariomalleista siis nykytilaan perustuva kehittäminen ja tehtävien  

uudelleen jakaminen ympäristöterveydenhuollossa

» Keskinäiset yhteistyösuhteet, suhde maankäyttöön ja 
kunnallistekniikkaan, paikallistuntemus, läheisyysperiaate & 
paikalliset vaikutukset.

» Ongelma on, että nykyinen kuntarakenne ei tuota kaikkialle riittävän 
suuria yksiköitä
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Alustavia tuloksia
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• Toiminnan taloudellisuuteen, ympärivuotiseen palveluun 
riittävään osaamistasoon ja viranomaisen itsenäiseen asemaan 
liittyvät haasteet kohdistuvat pääosin rakennusvalvonnan ja 
ympäristönsuojelun pienimpiin yksiköihin.

» Toimenpiteiden kohdentaminen tänne

• Viranomaistoiminnan järjestämiseen liittyy osin ristiriitaisia 
odotuksia (Kunta, valtio, asiakkaat & ammattikunta).

» On tasapainoiltava. Optimaalinen ratkaisu toteutuu 
käytännössä vain, jos sillä on riittävän laaja hyväksyttävyys.



Alustavia tuloksia

• Koetaan että toiminta kannattaa organisoida riittävän suureen 
yhteiseen yksikköön

» Asiakas saa palvelua kokonaisuuteen

» Talous ja tuottavuus kehittyy

» Toimijoiden välinen yhteydenpito on helppoa ja ei kuluta 
resursseja. 
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Visio

• Kehityskohteet ja reunaehdot, jotka tulisi huomioida kaikissa 
mahdollisissa nykyisiä rakennusvalvonnan, ympäristönsuojelun 
ja ympäristöterveydenhuollon organisoitumista muuttavissa 
toimenpiteissä.

• Reunaehdot

1.Alueiden erilaistumiskehityksen huomioiminen

2.Erilaisuuden salliminen
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Visio

• Kehityskohteet

1. Palveluntuotannon haavoittuvuuden vähentäminen ja 

erikoistumisen mahdollistaminen sekä viranomaisen itsenäisen 

aseman turvaaminen.

2. Yhteistyön varmistaminen rakennusvalvonnan, 

ympäristönsuojelun ja terveydensuojelun välillä.

3. Yhteistyö kaavoituksen ja kunnallistekniikan kanssa.

4. Rakennusvalvonnan ja pelastustoimen yhteistyön turvaaminen 

rakentamisen ohjauksessa.

[pvm] Etunimi Sukunimi titteli | Tapahtuma27



Visio
• Ratkaisumalli

1. Rakennusvalvonnan, ympäristönsuojelun ja terveydensuojelun 

seudulliset yhteistyöjärjestelyt.

2. Suurten kaupunkien omat järjestelyt mahdollisia

3. Maakunta voi olla myös toimiva ratkaisu

4. Elintarviketurvallisuus ja eläinlääkintähuolto hyötyisi nykyistä 

laajemmasta aluepohjasta maakunnan tehtävänä

5. Sekä muu yhteistyö (kuntien väliset  ostopalvelut , 

viranomaisten yhteistyöverkostot jne.)
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Kannustusta ja malleja 
viranomaistoimintojen ja kuntien 
yhteistoimintaan

• Kuntaliiton hallitus linjasi 28.4.2016: Yhdyskuntarakenne ja 
infra kilpailukykytekijänä tulevaisuuden kunnassa:

Riittävän tonttitarjonnan, hyvän ympäristön ja joustavan lupahallinnon 
avain on kaavoituksen, rakennusvalvonnan, ympäristöasiantuntijoiden 
ja teknisen toimen yhteistyö. 

On tärkeää, että ympäristöratkaisuihin vaikuttavat eri tahot toimivat 
yhteisiä tavoitteita ja strategiaa toteuttaen. Tästä syystä kaavoituksen, 
rakennusvalvonnan, ympäristösuojelun ja ympäristöterveyden 
yhteistyötä ei tulisi rikkoa eri organisaatioihin, vaan niiden tulisi voida 
jatkaa hyvää työtään kunnissa edelleen toimintaansa kehittäen.
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Kannustusta ja malleja 
viranomaistoimintojen ja kuntien 
yhteistoimintaan

• Kerätty kunnista yhteistoiminta- ja 
ostopalvelusopimuksia

• Kuntaliiton hallintosääntömalli päivitetty

• Valmisteilla 
» Yhteistyösopimus – yhteisen toimielimen perustaminen -

malli

» Mallisopimukset viranomaistoimintojen yhteistoimintaan 
ja viranhaltijapalvelun ostamiseen

• Viranomaistoimintojen ja kuntien yhteistyöhön 
kannustava yleiskirje vuoden vaihteessa 2016-2017
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Maakuntauudistus ja Kuntaliitto

• Kuntaliitto mukana uudistamisessa

– Lainsäädännön valmistelutyöryhmissä ja toimeenpanon suunnittelutyöryhmissä

– Tulevaisuuden kunta työssä

• Tulevaisuuden kunta, hallituksen kärkihanke (Parlamentaarinen- ja asiantuntijatyöryhmä)

• Kunnat2021 Kuntaliiton ohjelma 

• KT Kuntatyönantaja jatkossa myös maakuntien työnantajaedustaja. (5.4.2016)

• Kuntaliiton luottamushenkilötoimielimien linjaus keväällä 2016: strategian valmistelu siltä pohjalta, 
että Kuntaliitto edustaisi kuntia ja uusia maakuntia (itsehallinnolliset toimijat)

• Maakuntahallitusten puheenjohtajien linjaus (9.6.2016): päämääränä muodostaa vuoden 2019 
alusta Suomeen yhteinen kuntien ja maakuntien liitto nykyisen Kuntaliitto-konsernin perustalta.

• Kuntaliiton uusi strategia käsitellään syksyllä 2016 

– Linjaus maakuntien edunvalvonnasta



Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen 
maakuntauudistuksessa
• Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävä jäämässä uuteen kuntaan

• Maakuntalakiluonnoksen 6 §:n mukaan maakunnan ja sen alueen kaikkien kuntien 
tekemällä sopimuksella kunnista voisi siirtää maakuntaan sen tehtävänaloihin liittyviä 
tehtäviä

• Maakunnan tehtävänaloja esim.

– Vesihuollon edistäminen ja suunnittelu

– Vesien ja merensuojelu

– Ympäristötiedon tuottaminen ja ympäristötietouden parantaminen



Maakuntalakipaketti lausunnolla

• Kuntaliitto antoi oman lausuntoluonnoksensa 

– Vinkkejä siitä, mihin kuntien on syytä kiinnittää huomiota

– Kunnille ja kuntayhtymille mahdollisuus antaa Kuntaliitolle palautetta 
luonnosteltuihin vastauksiin. Palaute pyydetään toimittamaan 14.10.2016 
mennessä sähköpostitse osoitteeseen muutostuki@kuntaliitto.fi.

– Kuntaliitto ottaa palautteen mahdollisuuksien mukaan huomioon lopullisessa 
lausunnossaan.

mailto:muutostuki@kuntaliitto.fi


Kuntaliitto maakuntalakipaketista -ympäristöhallinto

• Maakuntalakiluonnoksen 6 § 2 momentin 3 kohdan säännös, jonka mukaan tehtäviä voidaan siirtää 
kunnilta maakunnille vain kaikkien kuntien niin sopiessa on liian tiukka. Sopimismahdollisuus 
pitää olla myös yksittäisillä kunnilla ja kuntaryhmillä. 

• 2. Ympäristöterveydenhuolto 

– Ympäristöterveydenhuolto on linjattu maakuntaan siirtyväksi tehtäväksi, jonka kunnat voivat 
kuitenkin tiettyjen edellytysten täyttyessä ottaa hoitaakseen. Suuret kaupungit sekä osa 
yhteistoiminta-alueista ovat ilmaisseet halunsa vastata jatkossakin ympäristöterveydenhuollosta. 
Lähtökohtana kunnallisen järjestämisvastuun kriteereille tulisi olla nykyinen käytännössä 
toimivaksi havaittu laki ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminnasta. Mikäli lain 
edellytykset täyttyvät, kunta voisi tehdä sopimuksen maakunnan kanssa tehtävän hoitamisesta 
ja saada siihen kohdistetun rahoituksen. Samassa kunnallisessa 
yhteistoimintaorganisaatiossa voitaisiin hoitaa jatkossakin ympäristönsuojelun ja 
rakennusvalvonnan kuntayhteistyö. 
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9. Vesitalous, vesihuollon edistäminen ja suunnittelu

• Vesihuolto on osa kuntien vastuulla olevan rakennetun ympäristön palvelukokonaisuutta ja 
vesihuollon järjestämisvastuu tulee olla jatkossakin kunnalla. Vesihuollon suunnittelutehtävää ei tule 
antaa maakunnille. Kyse ei ole tehtävän siirrosta, vesihuollon suunnittelu ei ole nykyisin ELY -
keskuksen tehtävä. Vesilain valvontatehtävät soveltuvat parhaiten maakuntien vastuulle osana 
vesiasioiden kokonaisuutta.

10. Muuta

• Kuntaliitto katsoo, että jatkovalmistelussa on vielä selvitettävä mahdollisuudet koota ELY-keskusten 
ympäristötehtäviä luonnoksessa esitettyä laajemmin maakuntien vastuulle. Niiden siirtäminen 
ehdotetussa laajuudessa valtion uusimuotoiseen valtakunnalliseen viranomaiseen erkaannuttaa
tehtäviä aluetasolta - maakunnista ja kunnista. Aluehallintovirastojen ympäristölupamenettelyja
tulee keventää ja siirtää luvitustehtäviä kunnille turvaten samalla vastaavat voimavarat.



Tulevaisuuden kunnassa tarvitaan ympäristöosaamista!


