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Ympäristönsuojelun hallintokysely 2017: 
keskeisiä tuloksia

• Toiminnan organisoituminen
» Kuntien yhteistyö ympäristönsuojelussa lisääntynyt
» 97 % vastaajista (n=90) ei näe maakuntaa varteenotettavana vaihtoehtona 

ympäristönsuojelutehtävien järjestäjänä
» Työajan käyttö: erityistehtävien osuus lisääntynyt

• Resurssit
» Arvion mukaan henkilöstömäärä vähentynyt maltillisesti

• Asiantuntijatuki
» 66 % kokee saavansa riittävästi asiantuntijatukea ELY –keskuksesta tai muualta 

valtionhallinnosta 34 % ei
» Kuntaliittoon 10-20 kysymystä/kk

• Kouluttautuminen 
» 4,6 päivää / hlö / a

• Kehitystarpeet
» Koulutusta toivotaan erityisesti juridiikkaan ja lainsäädäntöön sekä sähköisiin järjestelmiin 

liittyen

[pvm]
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46 %
Erityistehtävät

24 %
Yleistehtävät 
(kehittäminen, 

seuranta, neuvonta, 

osallistuminen 

kaavoitukseen)

20 %
Muut tehtävät 

(esim. 

leirintäalueviran-

omainen, 

rakennusvalvonta)

10 %
Hallintotehtävät

2012

58 %
Erityistehtävät

24 %
Yleistehtävät

10 %
Muut tehtävät

8 %
Hallintotehtävät

2017

Ympäristönsuojeluviranomaisen työajan jakautuminen 
vuosina 2012 ja 2017
>> Erityistehtävien suhteellinen osuus lisääntynyt
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Vastausten lukumäärä

Mistä ympäristönsuojelun asiakokonaisuuksista 

tarvittaisiin lisää koulutusta? Valitse enintään kolme 

aihetta. (n=85)
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Vastausten lukumäärä

Minkä asioiden osalta lainsäädännön soveltaminen on 

käytännössä ollut haastavinta 

ympäristönsuojeluhallinnossa? Valitse enintään kolme aihetta. 

(n=88)
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Asiantuntijatukea ja edistämistä kunnan 
ympäristönsuojeluun

• Maakuntalakiluonnos 
» 6 § Maakunnan tehtäväalat: 2) Hyvinvoinnin….edistämisen asiantuntijatuki kunnille  
» 15 § Maakunnan ja kuntien neuvottelu: Maakunnan ja sen alueen kuntien on neuvoteltava valtuustokausittain niiden tehtävien 

hoitamiseen liittyvästä yhteistyöstä, tavoitteista ja työnjaosta. 

• YSL 21 §: Valtion lupa- ja valvontavirasto tukee kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen toimintaa toimialaansa 
kuuluvissa asioissa.

• KYHL 2 §: Valtion lupa- ja valvontavirasto ja maakunnat edistävät ja tukevat kuntien ympäristönsuojelua siten 
kuin ympäristönsuojelun erityislainsäädännössä säädetään.

• LUOVA-laki 4 §: Valtion lupa- ja valvontavirasto hoitaa sille erikseen säädettyjä tehtäviä seuraavilla tehtäväaloilla: 
3) Ympäristötehtävät (Tehtävät säädetään aineellisessa lainsäädännössä)

• SYKE laki 1 § 2) tuottaa toimialan asiantuntijapalveluja ympäristöministeriölle, maa- ja metsätalousministeriölle, 
sekä Valtion lupa- ja valvontavirastolle sekä maakunnille. PUUTTUU kunnille

• Kuntaliitto: Tuki ja edistäminen tulee täsmentää vrt. maankäyttö- ja rakennuslaki maakunnista:
» Kuntien ympäristönsuojelun edistämiseksi Valtion lupa- ja valvontaviraston tehtävänä on tarjota kunnille asiantuntija-apua ja 

ajankohtaiskoulutusta sekä osallistaa kunnan ympäristönsuojeluviranomaisia ennakolliseen viranomaisyhteistyöhön ja 
ympäristövalvonnan kehittämishankkeisiin. 

7.11.2018
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Ympäristönsuojelun ajankohtaiset –
toimeenpanon tuki?

• Maakuntauudistus, 
» Maku1 ja Maku2

• Ysl ilmoitusmenettely
• Eläinsuoja-asetus
• Yhden luukun menettely 

» YSL, VL, MAL + MRL, LSL, 
KemikaaliL, KaivosL

• Jätelain muutokset
• Kuulutuslain muutos
• Sähköinen menettely 

» YSL + VL

• Betoniasema-asetus
• Konkurssilain muutos

• YVA-hankeluettelon muutos
• Vesiliikennelain 

kokonaisuudistus
• PIMA-rahoja koskeva uudistus
• Hevosen lannan poltto
• Vesihuoltolaki – Hajajätevedet
• YLVA
• Arkistointiohjeiden päivitys
• Ympäristönsuojelumääräysmalli
• JHS luokitus
• IlmastoKunnat
• LuontoKunnat?

7.11.2018
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Ympäristötietovarannot -
tietojärjestelmät

• Kunta tuottaa ja kuntaan kertyy ympäristötietoa
» Luontoselvitykset, lajihavainnot (ml. vieraslajit)
» Vesien tilan seuranta
» Ilmanlaadun seuranta
» Melukartoitukset
» Maaperä (esim. PIMA) kartoitukset

• Kunnan eri toimialat tarvitsevat ympäristötietoa esim.
» maankäytön suunniteluun 
» rakentamiseen/rakennuttamiseen
» viranomaistoimintaan
» kuntalasten hyvinvoinnin seurantaan ja edistämiseen 
» kunnan kehittämiseen 
kunnan omat tietojärjestelmät

• Valtion tietotarpeet
valtion tietojärjestelmät

7.11.2018
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• Toimivat 
rajapinnat 
järjestelmien 
välille

• Kunnillekin 
käyttökelpoiset 
’valtion’ 
järjestelmät

• Maakunnan 
rooli ym-
päristötiedon
kokoajana
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Erilaiset kunnat erilaiset tarpeet

• Suuret kaupungit
» Tuottavat ja jalostavat itse tarvitsemansa 

ympäristötiedon omiin järjestelmiinsä

» Omaa lakiosaamista

» Valvovat myös AVI/ELY-valvontakohteita

» Verkostoituvat keskenään ja kansainvälisesti

• Pienet kunnat
» Suurempi tarve asiantuntijatuelle (erit. lainsäädäntö)

» Tarve edistämistyön ja tietovarannon koordinaatiolle 

» Ympäristönsuojelu enenevästi yhteistoiminnassa

7.11.2018
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Ympäristöasioiden yhdyspinnat 
Kunta - Maakunta – Valtio (’Luova’)
• Erityistehtävät (valvonta)

» Ympäristönsuojelun luvitus ja valvonta (K-V)
» Maa-ainesten oton luvitus ja valvonta (K-?)
» Luonnonsuojelun luvat ja valvonta (K-V)
» YVA-menettelyn piiriin kuuluvat hankkeet (K-V)

• Yleistehtävät (edistäminen, kehittäminen, seuranta)
» Ilmastotyö (K-M)
» Vesienhoito ja -suojelu (K-M-(V))
» Ympäristön tilan seuranta / ympäristötiedon tuottaminen (K-M-(V))
» Luonnonsuojelun edistäminen (K-M)
» Kiertotalous ja jätehuollon kehittäminen (K-(M-V))
» Kuntakaavoitus - maakuntakaavoitus (K-M)
» Terveysvaikutusten arviointi (K-M) 
» Varautuminen kunnissa ja maakunnissa sekä alueellisen varautumisen yhteen sovittaminen (esim. 

ilmaston muutokseen sopeutuminen) (K-M)
» Pelastustoimen palvelut/valvonta kuntien rakennetun ympäristön kehittämisessä + öljyntorjunta 

(K-M)

Miira Riipinen12



Kuntaliiton kysely maakuntavalmistelun 
tilanteesta 2/2018
- Ympäristöterveydenhuollon maakuntavalmistelun yhdyshenkilöt (maakunnittain)

- Ympäristönsuojelun johto (kaikki kunnat)
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Ympäristönsuojelu on mukana 

valmisteluryhmissä, missä 

ryhmissä?

Ympäristönsuojelu ei ole aktiivisesti 

mukana

• Maankäyttö, ympäristö ja liikenne –
ryhmä

• Ympäristö -ryhmä

Kunnan ympäristönsuojelu ei 
juurikaan mukana 
maakuntavalmistelussa
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Onko jo suunniteltu yhteistyörakenteita ja toimintatapoja maakunnan ja 

alueen kuntien välisen yhteistyön varmistamiseksi (ympäristönsuojelu, 

ilmastotyö, vesiensuojelu ja -hoito, luonnonsuojelu, ympäristötiedon

tuottaminen jne.)
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kyllä, missä asioissa? 

(rakenteet+toimintatavat)

ei vielä, mutta on työohjelmassa

ei, mutta pitäisi suunnitella 

(rakenteet ja toimintatavat, ideoita?)

ei

• ON (Uusimaa): Vesiensuojelun strategia valmisteilla, ilmanlaadun seurantaohjelma
• TARVITAAN: ympäristönsuojelun rajapinnat, työryhmät, palaverit, lausunnot, kuka hoitaa 

aiemmin elyn koordinoimat vesiensuojelu (vesistökunnostukset), ilmalaatu- ja pima-asiat   
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Tarvitsetteko muutostukea maakuntavalmistelussa?

- Maakuntatason tapaamisia
- Kuntien yhteistoiminnan järjestäminen, miten purkaa YTH-yhteistoiminta-alue
- Yhteistyö- ja vaikuttamiskeinot
- Tietoa kunnan, maakunnan ja valtion välisestä tehtäväjaosta
- Vertaistukea muilta valtakunnan ympäristötoimilta: miten muualla?
- Organisaatiomallit, kuntien yhteistyösopimukset, maakunnan tehtävät, kustannukset
- Jotta kaikkien ei tarvitse keksiä kaikkea, tarvitaan kokonaisuutta yhdistävä/koordinoiva taho
- Lainsäädännön seurantaa
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• Yhdyskunnat ja ympäristö -uutiskirje sisältää uusimmat uutiset 
maankäytöstä, rakentamisesta, asumisesta, liikenteestä, 
teknisistä palveluista sekä ympäristönsuojelusta ja kestävästä 
kehityksestä. Tilaa uutiskirje > kuntaliitto.mailpv.net

Yhdyskunnat 
ja ympäristö 
-uutiskirje
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Kuntaliitto maakuntauudistuksessa
• Kuntaliiton rooli

» Edunvalvonta, kunnan ja maakunnan tehtävien osalta
• Kuntien ja maakuntien itsehallinto ja toimintaedellytykset (toimivalta & resurssit)
• Ei uusia velvoitteita ilman erillistä rahoitusta

» Muutostuki
• Muutostuki(at)kuntaliitto.fi
• Oppaat, ohjeet ja työkalut uudistuksen läpiviemiseksi
• ”Muutoksen tilannekuva” –ajankohtaiskatsaus, ajankohtaista tietoa ja tutkimustuloksia
• Hallintosäännön valmistelu tuleville maakunnille 
• Yhteistyön varmistaminen kunnan ja maakunnan välille
• Tiedonvälitys kuntiin

» Verkostojen ylläpito
• Maakuntafoorumit, toimialakohtaiset verkostot,…
• Tapaamiset ja seminaarit, ”vertaistuki”

www.kuntaliitto.fi/muutostuki

7.11.2018
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https://www.kuntaliitto.fi/asiantuntijapalvelut/edunvalvonta-vaikuttamista-kuntien-ja-maakuntien-parhaaksi
https://www.kuntaliitto.fi/kuntaliitto/muutostuki
https://www.kuntaliitto.fi/kuntaliitto/muutostuki/oppaat-ohjeet-ja-tyokalut-uudistuksen-lapiviemiseksi
http://kuntaliitto-markkinointi.mailpv.net/archive/show/2321937
https://www.kuntaliitto.fi/asiantuntijapalvelut/maakunta-ja-sote-valmistelijoiden-verkostot

