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Ympäristötavoitteet ja kestävä kehitys huomioidaan 
kaikessa tekemisessä  
Huolehdimme yhdessä ympäristön tilasta. 
• Kunnilla on paikallista osallistumista ja elinvoimaa 

tukevat tehtävät 
• Maakunnilla kehittämis- ja edistämistehtävät ja 

palvelut 
• Valtiolla oikeusharkintaa, laillisuusvalvontaa ja 

yleisen edun valvontaa koskevat tehtävät.  
 
Jokaiselle turvataan oikeus terveelliseen 
ympäristöön ja mahdollisuus vaikuttaa omaa 
elinympäristöään koskevaan päätöksentekoon.  
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Ympäristöhallinto muuttuu 2020-luvun kynnyksellä 

Asiakkaan kannalta 

• Sääntelyn rinnalla korostuu edistäminen ja  ennakointi 

• Kunta, maakunta  ja valtio toimivat kumppaneina 

• Hyvä ympäristö ja ympäristöasioiden hyvä hoitaminen ovat jatkossa myös maakuntien 

menestystekijöitä  

• Vähemmän lupia, sujuvammat prosessit, yhtenäiset tietojärjestelmät 

Viranomaistyön kannalta 

• Ennakoiva ja asiakaslähtöinen työote vaatii uusia toimintatapoja 

• Työnteon tavat muuttuvat, tavoitteena hyvä ympäristön tila ja tyytyväinen asiakas 
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Ympäristötehtävät ja tekijät 

     

ympäristöministeriö 

Kuntien ympäristönsuojelu- ja rakennusvalvontatehtävät voivat olla myös maakunnan tehtävinä 
kaikkien kuntien yhdessä niin sopiessa. 

Kevät 2017 

Kunnat 
• Ympäristönsuojelu-

viranomainen 
• Rakennusvalvonta-

viranomainen 
• Jätehuolto 
• Kaavoitus ja 

maapolitiikka 
• Elinympäristön 

laatu 
• Asuinolojen 

edistäminen 

 

Maakunnat 
• Maakuntakaavoitus 

ja alueidenkäyttö 
• Luonnon 

monimuotoisuuden 
suojelun 
edistäminen 

• Vesien- ja 
merenhoito 

• Kulttuuriympäristön 
hoito 

• Ympäristötiedon 
tuottaminen 

Valtio 
• Ympäristö- ja 

vesitalousluvat ja  
niiden valvonta 

• Vesilain valvonta 
• Ympäristönsuojelu 
• Luonnonsuojelun 

viranomaistehtävät 
• Yleisen edun 

valvonta 



Maakunta – monialainen alueellinen ympäristötoimija 

• Edistää hyvää ympäristön tilaa vuorovaikutuksessa alueen asukkaiden, 
yritysten ja sidosryhmien kanssa 

• On merkittävä alueellinen ympäristöviranomainen, joka pystyy entistä 
paremmin:  
• Kohdentamaan ja yhdistämään alue- ja paikallistason osaamista ja rahoitusta ympäristöä 

palveleviin hankkeisiin 
• Huomioimaan luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön edistämisen 

tehtävissään 
• Lisäämään vaikuttavuutta maakuntakaavoituksen ja alueidenkäytön edistämistehtävien 

kautta 
• Toteuttamaan vesien ja merenhoidon toimenpiteitä eri instrumenttien kautta 
• Hyödyntämään synergiat eri ympäristötehtävien välillä sekä yhdistämään ne osaksi muita 

maakunnan tehtäviä 
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Valtion lupa- ja valvontavirasto toimii alueilla 

Kohti uutta toimintakulttuuria  
o Uusi viranomainen 
o Säilytetään hyvä ympäristönsuojelun taso 
o Eri toimialojen väliset synergiat  
o Valvonnan rinnalla korostuu ennakolliset menettelyt 

 
Uudet menetelmät ympäristötehtävissä 

o Ympäristöllisten menettelyjen yhdentäminen (Yhden luukun lainsäädäntöhanke) 
o Yhtenäiset tietojärjestelmät  
o Valtakunnallisen toimivallan omaava viranomainen 

 
Läsnä alueilla 

o Ei yhtä päätoimipaikkaa, toiminnassa tunnistetaan alueelliset erityispiirteet 
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Luomme uutta yhdessä 

Ympäristöasioiden merkitys on suuri vaikka voimavarat ovatkin 
rajalliset 
  
Aitoa kumppanuutta saadaan luomalla uusia työnteon tapoja 
 
Kaikki toimijat tukevat toisiaan ja tarvitsevat toisiaan 
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