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OHJAUSRYHMÄ

MMM, OKM, STM, TEM, VM, YM

AVIt, ELYt, Valvira

Valtion pääsopijajärjestöjen yhteinen 
edustaja

YHTEINEN OHJAUS

OKM, SM, STM, VM, YM

AVIt, ELYt, Valvira

Pardia

TOIMIALARYHMÄT

SOSIAALI JA TERVEYS

STM

AVIt, Valvira

OPETUS JA KULTTUURI

OKM

AVIt, ELYt

OIKEUSTURVA

OM, SM, STM, TEM, VM

AVIt, ELYt, Mela, KKV

TYÖSUOJELU

STM

AVIt

YMPÄRISTÖ

YM, MMM

AVIt, ELYt

HALLINTO- JA 
KEHITTÄMISPALVELUT

STM, VM

AVIt, ELYt, Valvira

HENKILÖSTÖRYHMÄ

MMM, SM, STM, VM, YM

AVIt, ELYt, Valvira

JHL, Juko

VIESTINTÄRYHMÄ

MMM, OKM, STM, VM, YM

AVIt, ELYt, Valvira

JHL

HANKERYHMÄ

MMM, OKM, SM, STM, TEM, VM, YM

AVIt, ELYt, Valvira

JHL, Juko, Pardia

LUOVA MUUTOSOHJELMA 
YHTEISTYÖRYHMÄ

AVIt, ELYt, KEHA, Valvira

Toimialaryhmät

JHL, Juko, Pardia

Ympäristö-
toimialaryhmä

osana
toimeenpano-

hankkeen
kokonaisuutta

HANKE-
TOIMISTO

Arkkitehtuuri

ASIANTUNTIJARYHMÄT

Asianhallinnan asiantuntijaryhmä

Henkilöstöhallinnon asiantuntijaryhmä

Ict-asiantuntijaryhmä

Kieku-asiantuntijaryhmä

Taloushallinnon asiantuntijaryhmä

Toimitilahallinnon asiantuntijaryhmä

OHKE-PROJEKTIKOKONAISUUS

Palvelukokonaisuus

Luvat ja valvonta

YVA ja SOVA

Luonnonsuojelu

HÄIRIÖTÖNTÄ KÄYNNISTYMISTÄ VARMISTAVAT 
PROJEKTIT

TOS (tiedonohjaussuunnitelma) -projekti

ICT-muutosprojekti

Arkistoprojekti

Asianhallintajärjestelmäprojekti

KIEKU-projekti

Asiakaspalvelu

Toimintamallit

Sähköinen työympäristö-projekti

Verkkosivuprojekti

Luova-laboratorio

Varautumisen 
kokonaisuuden 

jatkoselvittelyryhmä

Luova-
toimeenpano-

hankkeen 
organisointi



LUOVA ympäristötoimialaryhmän projektit

Projektien päätavoite:

Muodostetaan palvelut, 
prosessit ja 
toimintatavat, jotka 
luovat uuden 
organisaatiokulttuurin 
ja turvaavat 
ympäristönsuojelun 
hyvän tason

Jatkohanke (2019-2020) -> pilotoinnit ja kokeilut



YMPÄRISTÖTOIMIALARYHMÄN TYÖ
Millainen Luovan ympäristötoimialasta tulee?

• Valtakunnallisesti yhtenäisiä palveluita yhden luukun kautta 
tuottava,

• sujuvia yhteistyöhön ja digitalisaatioon perustuvia toimintatapoja 
edistävä ja kehittävä, 

• asiakkaille erinomaista palvelutyytyväisyyttä tuottava,

• paikalliset ja alueelliset erityspiirteet huomioon ottava,

• asiantuntijuuden ja osaamisen korkean tason turvaava,

• hyvän ja innostavan työilmapiirin edelläkävijä ja

• ympäristön- ja luonnonsuojelun hyvän tason säilyttävä ja 
sitä parantava viranomainen.
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Luovan ja maakuntien ympäristötehtävät

Aluehallintovirastoista ja ELY-
keskuksista Luovaan siirtyvät tehtävät:

• Ympäristöluvat, vesiluvat

• YSL:n ja VL:n ilmoitukset

• YSL:n valvonta, VL:n valvonta, JL:n
valvonta, maa-aineslain mukainen 
valvonta, yleisen edun valvonta

• YVA-tehtävät, SOVA-tehtävät

• PIMA-tehtävät (pilaantuneet maat)

• Luonnonsuojelun toimeenpano 
sekä luonnonsuojelun valvonta ja 
poikkeusluvat

• Rakennussuojelupäätökset

• Öljyntorjuntaan liittyvät tehtävät

• Useita muita pienempiä 
tehtäväkokonaisuuksia

7.11.20185 Etunimi Sukunimi

ELY-keskuksista maakuntiin siirtyvät 

ympäristötehtävät
• Alueidenkäytön tehtävät

• Kulttuuriympäristön suojelu

• Vesitaloustehtävät, ml. tulvariskien 
torjunta ja hydrologinen seuranta

• Vesihuollon edistämis- ja valvontatehtävät

• Vesien- ja merenhoito

• Vesien tilan seuranta 

• Luonnonsuojelun edistäminen 

• Ympäristötieto ja –tietoisuuden 
edistäminen



• Tulevien toimintatapojen ja 
prosessien kuvaus

• Palvelukartta

• Organisaatiotyö

• Arkkitehtuurityö

• Asiakaspalvelutyö

• Henkilöstötilaisuudet (4 kpl)

• Sidosryhmätilaisuudet (24.10., 
7.11.)

• Osaamiskartoitus

• Käyntiasiointi

• Varautumistehtävät

• Toimialojen väliset 
yhdyspinnat

• Ohjauksen kehittäminen

• Verkkosivuprojekti

• Riskien kartoitus ja hallinta

• Digitiekartta                
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Luova ympäristötoimialan työssä viime aikoina 
työn alla 



Lupa- ja valvontaviranomaisen yhdistyminen 
Luovassa

Etuja:

• Matalan kynnyksen asiantuntijayhteistyötä

• Asiakasta palvellaan yhdeltä luukulta

• Prosessit sujuvoituvat

Haasteita ratkaistavana:

• Uudet toimintatavat

• Tarvittavan asiantuntemuksen varmistaminen asioiden käsittelyssä 

• Maakuntiin siirtyvien vesi-, luonnonsuojelu- ja 
alueidenkäyttöasiantuntijoiden asiantuntemuksen mukaan saaminen

Etunimi Sukunimi7.11.20187



Ympäristövaikutusten arviointi (YVA)

Toimintamallin sisältöä:

• Toiminnanharjoittajan ensikontaktista selvitetään tarve YVA-
menettelylle  

• Ennen arviointiohjelmaa ennakkoneuvottelu, jossa laajapohjainen 
asiantuntemus ja hyvin valmisteltu

• Mikäli hankkeen toiminta on Luovassa luvitettava, luvan ja 
valvonnan asiantuntija mukana alusta asti

• Tarvittaessa sitoutetaan muu mm. alueellinen asiantuntemus

• Haasteena: Maakuntiin siirtyvien vesi-, luonnonsuojelu- ja 
alueidenkäyttöasiantuntijoiden asiantuntemuksen mukaan 
saaminen YVA-prosessiin

Etunimi Sukunimi7.11.20188



Luonnonsuojelu
• Haasteena:

• Tehtävien jakaantuminen maakuntien ja Luovan kesken

• Tavoitteena: 
1. Luonnonsuojelun hyvän tason säilyttäminen ja parantaminen
2. Hyvän yhteistyön varmistaminen Luovan, maakuntien, ympäristöministeriön, SYKEn ja 

Metsähallituksen välillä
3. Ottaa huomioon osaamisen ja voimavarojen riittävyyden turvaaminen voimavarojen jakaantuessa 

maakuntiin ja Luovaan
4. Uudistaa luonnonsuojelutehtäviin liittyvät toimintamallit ja prosessit

• Mitä on jo tehty:
• Kuvattu, miten keskeiset luonnonsuojelutehtävät hoidetaan valtakunnallisessa Luovassa

• Luonnonsuojelutehtävissä korostuu Luova-maakunta –yhteistyö: suojelun toimeenpanotehtävät, 
laji- ja luontotyyppisuojelu, luonnonsuojelualueiden hoito ja käyttö…

• Kartoitettu ja kuvattu yhtymäkohtia muihin Luovan tehtäviin ja sidosryhmiin
• Henkilövoimavara- ja osaamiskartoitus on työn alla 

• Mitä osaamista Luovassa tarvitaan? Henkilövoimavarojen, osaamisen ja tehtävien alueellinen 
jakautuminen nyt ja tulevaisuudessa.

• Nykyisten ja tulevien yhteistyömuotojen kartoitus keskeisten sidosryhmien kanssa tehdään 
alkuvuodesta 2019
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Ympäristöllisten menettelyiden sujuvoittaminen

• Palvelut yhdeltä luukulta

• Asiakaspalvelu

• Ennakollisuus

• Tietojärjestelmät ja digitalisaatio



• Järjestelmällinen asiakkuudenhallinta on keskeisessä asemassa yhden 
luukun palveluiden strategisessa edistämisessä. Tärkeää on myös koko 
palvelupolulle sijoittuva suunnitelmallinen neuvonta ja siihen kuuluva 
ennakoiva viestintä. 

• Asiakkaan palvelupolulla on useimmin havaittavissa kolme palvelutarpeiltaan 
osittain erilaista vaihetta: ennakollinen vaihe, menettelyiden vireillä olon vaihe 
ja jälkivalvonnan vaihe. Asiakkaan ja yhden luukun toteutumisen 
näkökulmasta tulisi eri vaiheiden kytkeytyä toisiinsa tiiviisti ja 
muodostaa selkeä jatkumo.

• Keskeistä eri menettelyiden välisen yhdyspinnan ja keskinäisen riippuvuuden 
tunnistaminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa

• Tavoitteena on, että asiakkaan tarvitsemien viranomaismenettelyjen 
kokonaistarkastelu sujuvoittaa käsittelyä ja optimoi eri menettelyjen 
keskinäisen ajoittumisen

• Tietojärjestelmät ja digitalisaatio !

Etunimi Sukunimi7.11.201811

Palvelut yhdeltä luukulta - periaate



Kehen otan 
yhteyttä? 

Miten asiani etenisi 
mahdollisimman 

sujuvasti?Haluan selvittää asiat 
eri tahojen kanssa –
samassa pöydässä

Ensikontakti 
ohjaa oikeaan

Yhteisneuvottelu Suunnitelma

Asiakkaamme ei juokse 
luukulta toiselle

Jokaisella meistä 
on selkeä vastuu 

ja  rooli 

Valmistaudumme 
neuvotteluun ja saamme 

asiat selvitettyä tehokkaasti
Meillä on jo ennakkoon 

käsitys asiasta ja sen 
etenemisetä

ENNAKOLLINEN VAIHE

Toiminta-
tapa

Ennakollinen viestintä 
(osa suunnitelmallista 

neuvontaa)

AsiantuntijaryhmäPalvelutarpee
n kartoitus

Miten saan 
asiani alkuun?

Koordinoija



Taasko toimitan 
saman tiedon?

Voinko vielä tehdä 
jotakin käsittelyn 

edistämiseksi?

Haluan suoran yhteyden 
asiantuntijaan!

Suunnitelmani 
muuttuivat – mitähän 

nyt?

Asianhallinnasta 
asiakkuudenhallintaan

Emme kysele tietoa, joka 
meillä jo on

Jokaisella meistä on selkeä 
vastuu ja  rooli 

Pystymme seuraamaan kaikkia 
asiaan liittyviä menettelyjä

Kuka katsoo 
kokonaisuuttani?

Suunnitelmallinen  
neuvonta

Yksi koordinoija  
(asiakasvastaava?)

Neuvottelu

Asiakkaamme on selvillä 
omasta  vastuustaan asian 

edistämiseksi

Yksi meistä katsoo myös kokonaisuutta –
tarvittaessa reagoimme nopeasti

YKSI LUUKKU ASIOIDEN VIREILLÄ 
OLLESSA

Toiminta-
tapa

Keskiössä 
tietojärjes-
telmäkehity
s

Epäselvyyksissä otamme 
yhteyttä asiakkaaseen

Asiantuntijatiimi 
(kokoonpano)

Mahdollistetaan 
tietojen yh-
teiskäyttö

Yhteensovittamisen 
suunnitelma tarkistetaan

Miten asiani 
etenevät?



Asiakaspalvelun ja asiakasvastaavamallin 
lähtökohdat ja rajaus

• Asiakkaan neuvonnassa ja ohjeistuksessa keskeistä on asiakkaan palvelutarpeiden 
määritys ja  asiakkaan ohjeistus mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, mieluiten 
jo ennen asian vireille tuloa. 

• Menettelyiden sujuvuus asiakkaan kannalta
• Ennakoitavuus viraston sisällä

• Asiakasvastaavamallista huolimatta asiakas ohjataan aina ensisijaisesti itse 
etsimään tietoa ja asioimaan sähköisen kanavan kautta itsepalveluna.

• Asiakasvastaavuuteen kuuluu, että asiakkaan asioinnin tuki rakennetaan asiakkaan 
palvelutarpeet ennakoiden. 

• Ympäristötoimialan prosessit ovat tiiviisti kytköksissä toisiinsa (Ympäristö- ja vesiasiat, 
Luonnonsuojelu, Ympäristövaikutusten arviointi). Asiakas voi laittaa vireille asian, joka 
sisältää useita eri menettelyjä muodostaen monimutkaisen asiointikokonaisuuden.  

• Sähköisiä palveluja tulee jatkuvasti kehittää tukemaan asiakkaan asiointia myös 
monimutkaisemmissa asioissa.

• Monimutkaisia asiointikokonaisuuksia ei kuitenkaan voida aina sujuvimmin hoitaa ainoastaan 
sähköisen palvelukanavan kautta itsepalveluna. Asiointia tulee tällöin tarvittaessa tukea  
myös hyvin toteutetulla kaksisuuntaisella asiakasneuvonnalla, joka on osa 
asiakasvastaavuutta.

• Asiakasvastaavamalleja voi olla myös useampia erilaisia, erilaisiin 
tarpeisiin



-

KOORDINOINTI JA 

YHTEENSOVITTAMINEN   

 ENNAKOITAVUUS 

SUUNNITELMALLINEN 

NEUVONTA

YHTEYSHENKILÖ 

ASIAKKAAN SUUNTAAN

SUUNNITELMALLISUUS

ENNAKOITAVUUS

Asiakkaalle... … Virastolle

Asiakasvastaavuuden lähtökohdat
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Vaihtelevat asiointikokonaisuudet ja palvelupolut

• Asiointikokonaisuudet ja palvelupolut voivat olla hyvin erilaisia. 

• Useimmin havaittavissa on kolme palvelutarpeiltaan osittain erilaista 

vaihetta. 

• Ennakollinen vaihe

• Menettelyiden vireillä olon vaihe

• Jälkivalvonnan vaihe

• Näiden vaiheiden tulisi asiakkaan näkökulmasta kytkeytyä toisiinsa 

tiiviisti ja muodostaa selkeän jatkumon

16 7.11.2018 Lisää alatunniste



1        2       3       4       5      6       7       8       9       10       11       12       13       14       15      16 17       18 19       20       21     22    23     24

ympäristölupa ”päälupa” 

Ympäristölupa

Poikkeuslupa

Vesilupa

Natura-arviointi Asiakkaan yhteydenotto ja yleisneuvonta

Palvelutarpeen kartoitus

Asiantuntijapoolin muodostaminen

Tapaaminen ja sen järjestäminen

YVA

ÝVA

Suunnitelmallinen  ohjaus ja neuvonta, 
sis.

Haluaa poikkarin etupainoitteisesti

Ympäristölupa2,            esim jätealue

Ympäristölupa N..                     esim. PIMA-asia

Vesilupa 1

Vesilupa 2 ruoppausta täyttöä..

Vesilupa N ….

Monimutkaiset, useiden menettelyiden asiointikokonaisuudet

Investointi
-päätös

Mahd aikaisin liikkeelle

TUKES

Kaava

Suunnitelma / selvyys 
asiakkaalle miten edetä 

(hakijan lopullinen vastuu)
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Ennakollisesti YVA/LS/Ennakkovalvonta Jälkivalvonta

VASTUUVALVOJA 

SELKEÄ 

YHTEYSHENKILÖ JOKA 

TAPAUKSESSA ?

TARVITTAESSA YKSI 

YHTEYSHENKILÖ 

ASIAKKAAN SUUNTAAN?

Asia 

vireille

AINA 

ENSISIJAINEN

1. Itsepalveluna 

käytettävät 

verkkopalvelut

MONIMUTKAISET 

ASIAT

2. Neuvonta 

vuorovaikutteisena  

palveluna 

ERI MENETTELYIDEN 

KOORDINOINTI?

A CB



Kooste asiakasvastaavatyön tilanteesta

• Asiakasvastaavuutta tärkeämpää ovat ympäristötoimialan sisällä 
sujuva hyvä yhteistyö ja yhtenäiset toimintatavat. Asiakasvastaavuus 
on vain yksi työkalu

• Asiakasvastaavuus ei ole välttämättömyys

• Osa asiakkaista näkee asiointinsa vahvasti kokonaisuutena ja yhtenä 
jatkumona, eikä näe siinä erilaisia vaiheita. Toisaalta odotukset kanavoituvat 
vahviten vaiheeseen, jossa asiakkaalla on asioita/menettelyjä vireillä. 

• Odotukset siis ovat erilaisia eri vaiheissa, vaikka niitä on haastava asiakkaankin 
hahmottaa. Tärkeintä on sujuva kokonaisuus.

• Asiakasymmärrystä tarvitaan vielä lisää, jos palvelut halutaan luoda 
mahdollisimman sujuviksi

• Työpajassa vertailtiin kahta hyvin eri tyyppistä asiakasvastaavamallia

• Selvästi eniten kannatusta sai substanssiasiantuntemukseen, selkeään 
vastuutukseen ja yhteistyöhön perustuva malli

• Toisaalta myös asiakaskohtaisella asiakasvastaavalla oli vahvat kannattajansa

Etunimi Sukunimi7.11.201819



Syksyn 2018 henkilöstötilaisuuksissa nousseita asioita

• Uusissa toimintatavoissa korostuvat ennakkoneuvottelut, laaja-
alainen osaamisen hyödyntäminen prosesseissa, kokonaisvaltainen 
koordinointi, asiakasvastaava- tai vastuuhenkilömallit sekä toimivat 
asianhallinta- ja muut tietojärjestelmät.

• Yhteydenpidossa asiakkaan suuntaan tärkeimpinä näkökulmina 
nousevat esiin avoin, sähköinen järjestelmä asian etenemisen 
seuraamiseen, ennakoivuus erityisesti alkuvaiheessa, monikanavaisuus 
ja jatkuvuus sekä selkeä dokumentaatio. 

• Luovan ja maakuntien välillä tarvitaan erityisesti yhtenäistä 
tietojärjestelmää, yhteistyötä edistäviä käytäntöjä, kuten 
henkilölistauksia ja yhteisiä tapaamisia sekä yhteistä 
suunnittelua.

• Paikallisasiantuntemuksen turvaaminen on keskeistä erityisesti 
asiakaspalvelunäkökulmasta.
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Yhteistyön monet tasot

• Luvituksen ja valvonnan yhteiseltä toimivallalta odotetaan paljon 

-> tehdään tästä hyvä!

• Ympäristötoimialan sisäinen yhteistyö ja palvelut yhden luukun kautta on 
valmistelun kulmakivi

• Luova on monialainen ministeriöiden yhteinen viranomainen -> yhteistyö yli 
toimialarajojen

• Luova on aktiivisesti ja ennakoivasti yhteistyössä asiakkainen kanssa

• Laajoja verkostoja sidosryhmien kanssa pidetään yllä laadukkaalla yhteistyöllä

• Yhteistyö mahdollistetaan sitä edistävän toimintakulttuurin avulla. Toimivat 
prosessit, yhtenäiset toimintatavat ja työvälineet tukevat yhteistyökulttuuria. 

• Luova tekee kiinteää yhteistyötä maakuntien, kuntien ja muiden viranomaisten 
kanssa

 Miten yhteistyötä konkreettisesti tehtäisiin uudella tavalla? 
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Kiitos!Kiitos!

Johtaja Satu Pääkkönen, satu.paakkonen(at)ely-keskus.fi, puh. 0295 021 452

Johtaja Tarja Savea-Nukala, tarja.savea-nukala(at)avi.fi, puh 0295 018 777 


