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Liikenne- ja viestintäministeriölle

Asia Lausuntopyyntö 19.10.2018 / LVM/1139/03/2018

Viite Liikenne- ja viestintä ministeriön lausuntopyyntö 19.10.2018 hallituksen esityksestä
maakuntauudistuksen täytäntöönpanosta liikennelailla ja eräillä siihen liittyvillä laeilla

UUDENMAAN ELY-KESKUKSEN LAUSUNTO

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus lausuu hallituksen esitysluonnoksesta
siltä osin, kun se koskee Valtion lupa- ja valvontavirastolle siirrettäväksi esitettyjä tehtäviä.
ELY-keskusten liikenne- ja infrastruktuuri vastuualueen johtajat ovat erikseen antaneet
yhteisen lausuntonsa hallituksen esitysluonnoksesta.

Valtion lupa- ja valvontavirastolle esitetyistä tehtävistä

Maakuntauudistuksen yhteydessä Valtion lupa- ja valvontavirastolle esitetään siirtyväksi
muun muassa ELY-keskuksiin lain perusteella 1.1.2019 siirtyvät tielautakuntien tehtävät
kunnan kadunpitovelvollisuuden arviointiin, tiekunnan kokouksen koollekutsumiseen  ja
hallintopakkokeinojen käyttämiseen.

Hallituksen esitysluonnoksessa on vain vähäisiä arvioita tehtävien volyymeista ja arvioiden
taustoja tai selvittämistapaa ei avata. Selvää on, että vaikka yksittäiset
tehtäväkokonaisuudet olisivat arviolta pieniä, tulee niiden hoitamiseksi turvata riittävä
resurssi ja osaaminen. Mikäli useita tehtäviä siirretään lupa- ja valvontaviraston
hoidettavaksi, tulisi arvioida myös tehtävien hoitamiseksi tarvittava henkilöresurssi ja turvata
tehtävien hoitamiseen riittävä osaaminen. Huomioitavaa asiassa on se, että kuntien
tielautakunnilta tehtävien siirtyessä ELY- keskuksille 1.1.2019, ei ELY-keskuksille siirry
henkilöresurssia tehtäviä hoitamaan ja toisaalta lupa- ja valvontavirastoon ei ole siirtymässä
tehtäviä, jotka suoraan tukisivat näiden tehtävien suorittamista.

Valtion lupa- ja valvontavirastoon kaavaillaan neljää eri toimialaa, jotka ovat työsuojelu-,
opetus- ja kulttuuri-, ympäristö- ja sosiaali- ja terveystoimiala. Lisäksi virastoon
perustettaisiin erilliset oikeusturva- ja hallinto- ja kehittämispalvelut yksikkö. Uudenmaan
ELY-keskuksen näkemyksen mukaan tällä hallituksen esityksellä lupa- ja valvontavirastoon
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siirrettäviksi esitetyillä tehtävillä ei voida nähdä olevan liityntäpintoja lupa- ja
valvontaviraston toimialoihin. Lupa- ja valvontaviraston oikeusturvayksikköön kaavaillaan
sijoitettavaksi ELY-keskuksesta palkkaturvatehtävät ja KEHA-keskuksesta
siviilipalveluskeskus. Aluehallintovirastosta oikeusturvayksikköön kaavaillaan
sijoitettavaksi erilaisia valvonta- ja oikeusturvatehtäviä, muun muassa elinkeinovalvonta-
ja maksutalletustehtävät. Maatalousyrittäjien eläkelaitokselta siirtyisi
maatalouslomitukseen liittyvä valvonta- ja ohjaus. Lisäksi  oikeusturvayksikölle on esitetty
joitakin kokonaan uusia tehtäviä, esimerkiksi kasvupalveluiden laillisuusvalvonta. Lupa- ja
valvontaviraston oikeusturvayksikölle kaavailluista tehtävistä on myös vaikea löytää
liityntäpintaa  näihin yksittäisiin tiekuntiin liittyviin tehtäviin.

Uudenmaan ELY- keskuksen näkemyksen mukaan, olisi edellä esitetyistä syistä vielä
tarpeen harkita, onko lupa- ja valvontavirasto yleensäkään luonteva paikka mainittujen
tehtävien sijoittamiselle vai voisiko sellainen olla jokin muu virasto. Mikäli tehtävät
päädytään sijoittamaan lupa- ja valvontavirastoon, tulisi arvioida, kuinka turvataan tarvittava
osaaminen ja  riittävä henkilöresurssi tehtävien laadukkaaksi suorittamiseksi lupa-
valvontavirastossa.
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