
 

 

   

 

 

 

 

 

Maakuntauudistus on vakava uhka ympäristölle 
  

Viranomaisen valitusoikeuden poistaminen sälyttäisi yleisen edun valvontaa suurelta osin 

ympäristöjärjestöille. 

  

Osana maakuntauudistusta Juha Sipilän (kesk) hallitus on kaikessa hiljaisuudessa 

muokkaamassa ympäristöhallintoa uuteen uskoon: valtion viranomaisille kuuluvia tehtäviä 

halutaan sälyttää ympäristöjärjestöjen harteille. Muutos uhkaa johtaa ympäristön kannalta 

vakaviin seurauksiin. 

  

Aluehallintovirastot (avi) ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ely) aiotaan yhdistää 

valtiolliseksi lupa- ja valvontavirastoksi (Luova). Uudessa järjestelyssä yleisen edun valvonnan 

edellytykset heikkenisivät etenkin sen vuoksi, että Luovassa viranomaisilla ei enää olisi 

valitusoikeutta. Tämä on ympäristön näkökulmasta selvä epäkohta, sillä yleistä etua valvovien 

viranomaisten valitusoikeus on ollut tärkeä osa hallintoprosessia. 

  

Nykymallissa avit toimivat lupaviranomaisina ja ely-keskukset valvovat yhteiskunnan – ja sen 

mukaisesti myös luonnon ja kansalaisten – etua. Ely-keskukset voivat valittaa avin myöntämistä 

luvista, mikäli päätöksissä ei ole ely-keskusten mielestä huomioitu riittävästi yleistä etua.  

  

Maakuntauudistus poistaisi tällaisen viranomaisen valitusoikeuden. Esimerkiksi yritystoimintaan 

liittyvien ympäristölupien ja vesivoimalupien kohdalla tämä tarkoittaisi, ettei viranomainen voisi 

enää valittaa päätöksistä, vaikka niissä olisi ekologisesta tai juridisesta näkökulmasta selviä 

puutteita. 

  

Ensimmäisessä lakiluonnoksessa esitettiin erillisen ja riippumattoman yleisen edun 

valvontayksikön perustamista Luovaan. Yksikön perustaminen olisi turvannut yleisen 

ympäristöedun valvontaa ja viranomaisen valitusoikeuden. Korkein hallinto-oikeus piti 

ehdotusta valvontayksiköstä välttämättömänä. 

  

Lausuntokierroksen jälkeen hallituksen reformiministeriryhmä kuitenkin poisti luonnoksesta 

erillisen valvontayksikön ja sille kaavaillun valitusoikeuden. Kritiikkiä esittivät 

perustuslaillisuuden, laillisuusvalvonnan ja lainvalmistelun laadun varmistamisen näkökulmasta 

muun muassa korkein hallinto-oikeus, Vaasan hallinto-oikeus sekä ympäristö- ja 

kalastusjärjestöt. Reformiministeriryhmä ei kuitenkaan ollut valmis palauttamaan 

valvontayksikköä lakiluonnokseen. 

  

Hallituksen esitys annetaan eduskunnalle lähiaikoina. Nyt kaavaillussa muodossa laki olisi 

ympäristölle vahingollinen ja oikeusjärjestelmän perusperiaatteiden vastainen. Yleistä etua 

valvovan viranomaisen valitusoikeus turvaa sitä, että erilaiset intressit otetaan päätöksenteossa 



 

 

huomioon. Valitusoikeuden poistaminen heikentäisi hallinnon laillisuusvalvontaa ja tekisi 

perusoikeuksien turvaamisvelvoitteen toteuttamisesta entistä vaikeampaa. 

  

Viranomaisten tekemät valitukset ovat selvitysten mukaan perusteltuja: valituksia tehdään 

harvoin, ja ne menestyvät tuomioistuimissa hyvin. Esimerkiksi avin myöntämiä turvetuotannon 

ympäristölupia on kumottu korkeimmassa hallinto-oikeudessa ely-keskuksen valitusten 

perusteella. Ely-keskukset ovat perustelleet valituksia muun muassa luonnonsuojelun ja 

vaelluskalakantojen turvaamisella. 

  

Miksi hyvin toimiva järjestelmä halutaan lakkauttaa? Hallintorakenteiden uudistaminen ja 

tehostaminen eivät oikeuta valtiota jättämään perustehtäviään hoitamatta. 

  

Käytännössä lakiesitys siirtäisi vastuuta yleisen edun valvonnasta ympäristöjärjestöille. Tämä 

todetaan jopa Luova-lakia valmistelevien ministeriöiden laatimassa taustamuistiossa. Ajatus on 

kestämätön: ympäristöjärjestöt ovat hallinnosta riippumattomia ja luonnon etua ajavia toimijoita, 

mutta ne eivät voi hoitaa valtiolle kuuluvia tehtäviä. 

  

Yleisen edun viranomaislähtöinen valvonta on ympäristöasioissa välttämätöntä, sillä paine 

luonnon taloudelliseen hyödyntämiseen kasvaa jatkuvasti. Valvontaa tarvitaan, jotta Suomen ja 

EU:n ympäristötavoitteet saavutetaan. Näistä tärkeimpiä ovat luonnon köyhtymisen 

pysäyttäminen, vesistöjen tilan parantaminen sekä ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen 

sopeutuminen.  

  

Eduskunnan perustuslakivaliokunta joutuu paljon vartijaksi, kun yleisen edun valvontaan 

aiottujen muutosten perustuslaillisuus tulee valiokunnan arvioitavaksi. Erillinen yleisen edun 

valvontayksikkö valitusoikeuksineen tulee palauttaa ehdotuksen lähtökohdaksi. 

  

Pasi Kallio ja Raija-Leena Ojanen 

 

Kallio on Suomen luonnonsuojeluliiton ympäristöjuristi ja Ojanen ympäristöjärjestö WWF:n 

oikeudellinen neuvonantaja. 

 

 


