Valtakunnallisten
alueidenkäyttötavoitteiden
uudistaminen
- Valtioneuvoston päätöksen 14.12.2017
valmisteluprosessista

Timo Turunen ympäristöministeriöstä

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
eli VATit
Osa maankäyttö- ja rakennuslain suunnittelujärjestelmää
VN linjaa alueidenkäyttöä valtakunnallisesti merkittävissä
asioissa
VATit tulee ottaa huomioon ja niitä tulee edistää sekä
kaavoituksessa että valtion viranomaisten toiminnassa
VN teki 14.12.2017 päätöksen uudistetuista tavoitteista,
jotka korvaavat VN:n vuonna 2000 hyväksymät ja 2008
tarkistamat tavoitteet

Esittäjän nimi alatunnisteeseen
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Valmistelun lainsäädännölliset ja muut puitteet
Maankäyttö- ja rakennuslaki ja –asetus (MRL ja MRA)
 VN päättää. YM vastaa valmistelusta yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa ministeriöiden,
maakuntien ja muiden viranomaisten ja tahojen kanssa, joita asia koskee. (MRL 23 §)

 Luotava edellytykset asiasta käytävälle julkiselle keskustelulle. Perustuttava vaikutusten
arviointiin. Pyydettävä lausunnot. (MRA 7 §)

Laki suunnitelmien ja ohjelmien vaikutusten arvioinnista (SOVA-laki)
 VATtien valmistelu edellyttää erityistä ympäristöarviointia ja ympäristöselostusta
 Menettelyn määrämuotoisuus; kuulutettava, tiedotettava ja myös yleisölle mahdollisuus esittää
mielipiteitä valmistelun eri vaiheissa

Valtioneuvoston päätös (2000 ja 2008)
 YM:n tulee arvioida päätöksen ajantasaisuutta yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa
 Huolehdittava tarpeen mukaan päätöksen tarkistamisesta ja saattamisesta VN:n käsittelyyn
 Eduskunnalle varattava mahdollisuus tarkistusten käsittelyyn.
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Yhteistyössä yhteiset tavoitteet
Eduskuntakäsittely ja VN:n päätös
Vuorovaikutus ja yhteistyö sidosryhmien kanssa
-

Järjestetään sidosryhmätilaisuudet ja palautteenantomahdollisuus työn eri vaiheissa
- Hyödynnetään muita tilaisuuksia ja käydään kahden välisiä neuvotteluja
- Työpajoja ja kyselyjä

Yhteistyöryhmä (ministeriöt, maakunnat, kuntaliitto, ELY)
- Tukee ja ohjaa sisältövalmistelua.

YM huolehtii valmistelusta
- yhteistyössä niiden muiden ministeriöiden, maakuntien liittojen ja muiden viranomaisten ja tahojen kanssa,
joita asia koskee

VATtien kehitystarina askel kerrallaan

Eduskuntakäsittely
Esittelytilaisuus
Lausunnot
SOVA-kuuleminen

Työseminaari
Kysely
Käynnistystilaisuus
SOVA-kuuleminen
Alueidenkäytön
valtakunnalliset
kehittämistarpeet,
tavoiteaihioita

VN:n päätös

VATtien
määrittely,
luonnos
MRL:n valtuutus
Yhteen sovittaminen
Vaikutukset

Lähtökohdat

Ilmiöt/kehitysnäkymät

Suhde erityislakeihin

VATtien tarkoitus ja
oikeusperusta

Kv-sopimukset ja
kytkennät EU:n
aluesuunnitteluun

Toteutettavuus ja
seurattavuus

Valmistelun ja
uudistamisen
periaatteet

Eri sektoreiden vkintressit

Ehdotus
Lausuntopalaute
ja sen huomiointi
Viimeistely

SOVA-lain
velvoitteet
tuovat
osaltaan
ryhtiä
valmisteluun

Valmistelu alkaa

Ympäristöselostuksen valmistelu alkaa

Kuullaan viranomaisia

Luonnos

Tiedotetaan, yleisöllä
mahdollisuus esittää
mielipiteensä

ympäristöselostus

Lausunnolle

Nähtäville, yleisöllä
mahdollisuus esittää
mielipiteitä

Ympäristöselostuksen ja kannanottojen huomioon ottaminen
Eduskuntakäsittely

Valtioneuvosto hyväksyy
Päätöksestä ja
perusteluista
tiedotetaan

Toteuttaminen ja seuranta

Eduskuntakäsittelystä
Lähtökohdat:

Vaihtoehtojen pohdinta ?

Mihin päädyttiin:

HE: Asian merkityksen
kannalta tärkeää, että
EK voi ottaa kantaa
niihin asioihin, joita
tavoitteet tulevat
koskemaan

Selvitetty eri
vaihtoehtoja, kuultu mm.
OM:n asiantuntijoita

EK:n kanssa sovittiin
menettelystä ”ministeriön
ilmoituksena”

Päädytty luonnoksen
jälkeiseen käsittelyyn
asiantuntija- ja
sidosryhmävalmistelun
jälkeen

YmV pyysi ministeriöltä
selvityksen, josta se antoi
lausunnon. YmV sopi
puhemiesneuvoston kanssa
täysistuntokeskustelusta.

VE:t:
Selonteko
Ministeriön ilmoitus
Pääministerin ilmoitus
Ajankohtaiskeskustelu

Selvitys piti sisällään VATehdotuksen sekä muistion
valmistelusta, perusteluista,
vaikutuksista ja lausunnoista

VN:n päätös: EK:lle
varattava mahdollisuus
tarkistusten käsittelyyn
MRL:ssä säädetään
- valmistelusta ja
- määritellään
seikkaperäisesti ne
asiat, joista tavoitteita
voidaan antaa

7

Päätelmiä
- Avoin ja vuorovaikutteinen valmistelu kaiken a ja o
- Lain valmistelua koskevat velvoitteet tuovat ryhtiä
- Työn käynnistyessä ”OAS” (osallistumis- ja arviointisuunnitelma)
kertoo mitä ja miten valmistellaan sekä miten ja milloin voi
vaikuttaa. Reaaliaikaiset verkkosivut palvelevat avoimuutta ja
vuorovaikutusta
- Johdonmukainen juoksutus/tarina, jossa sitoudutaan asioihin
vaihe kerrallaan
- Vaikutusarviointi tärkeä osa valmistelua, ”käsi kädessä”.
Ympäristöselostus palvelee lausuntojen antamista, julkista
keskustelua ja päätöksentekoa
- Parlamentaarinen valmistelu (eduskuntakäsittely) tärkeää asian
merkittävyyden kannalta
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Kiitos mielenkiinnosta !
Lisätietoa valmistelun kulusta, ks.
www.ym.fi/vat-uudistus

