0. Ympäristötoimialan yhteiset tukipalvelut (keskeneräinen)
01 . Kehittämistehtävät
Kouluttaminen ja koulutusyhteistyö
Lainsäädännön valmistelu
Oman toiminnan kehittäminen
Osallistuminen hallinnon ympäristöasiantuntijaryhmiin
Strategiseen ja toiminnalliseen tulossuunnitteluun liittyvät suunnittelu- ja
raportointitehtävät
Valtion tehtävät ympäristökasvatuksen edistämisessä
02. Y-ASPA ja sen kehittäminen
Esikäsittee vesilainmukaisia ruoppaus- ja niittoilmoituksia.
Kehittää ja ylläpitää ymparisto.fi-verkkosivujen alueellisia sivuja sekä tukee
verkkosivujen käytössä ja sähköisessä asioinnissa
Käsittelee ely-keskus.fi kanavan kautta tulevat ympäristöaiheiset palautteet sekä
ymparisto.fi kautta tulevat kaikki palautteet.
Opastaa asioiden vireillepanossa, neuvoo ymparisto.fi-verkkopalvelun käytössä ja vastaa
kysymyksiin ja palautteisiin
Tarjoaa yleisneuvontaa ympäristöasioissa ELY-keskusten asiakkaille seuraavilla
palvelukanavilla: puhelin, sähköposti, ymparisto.fi verkkopalvelu ja chat-palvelu.
03. Muut toimialan tukitehtävät
Ymparisto.fi:n päätoimittajuus
1. Ympäristövaikutusten arviointi
1.1. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) yhteysviranomaisena toimiminen
Lausunto arviointiohjelmasta
Perusteltu päätelmä
Yhteysviranomaisen tehtävät perustellun päätelmän ajantasaisuuden varmistamisessa
YVA-menettelyn jälkeen
Yhteysviranomaisen tehtävät, kun YVA tehdään kaavoituksen yhteydessä
1.2. Päätöksen antaminen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn(YVA) soveltamisesta
Päätös YVA-menettelyn soveltamisesta
1.3. Viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arviointi (SOVA)
Kannanotto ympäristöarvioinnin soveltamisharkintaan (lausunto tai neuvottelu)
Kannanotto ympäristöselostuksessa annettavien tietojen laajuudesta (lausunto tai
neuvottelu)
Lausunto suunnitelma- tai ohjelmaluonnoksesta ja ympäristöselostuksesta
1.4. Neuvonta
Neuvonta, ohjaus ja valvonta (ml. Ennakkoneuvottelu, hankeluettelon tulkinta ja
muutoksenhaku)

2. Luonnonsuojelu
2.1. Suojelun toimeenpano
2.1.1. Perustamispäätökset
Hankintapäätökset ls-alueista ja alueiden hallinta (LSA)
Luontotyyppien suojelua (rajoja) koskeva kielto (30§)
Maisema-alueen perustamispäätökset (33§)
Sopimukset alueen määräaikaisesta rauhoittamisesta (25 §)
Yks. ls-alueen perustamispäätökset(24 §)
2.1.2. Muuttamispäätökset
Päätökset luonnonsuojelualueen rauhoituksen llieventämisestä/muuttamisesta (27 §)
2.1.3. Lakkauttamispäätökset
Esitys/lausunto luontomuistomerkin lakkauttamisesta (28§)
Luontotyyppialueen lakkauttaminen (30§)
Maisema-alueen lakkauttaminen (35§)
Päätökset luonnonsuojelualueen rauhoituksen lakkaamisesta (27 §)
Rajaamispäätöksen lakkauttamispäätökset (47§)
2.1.4. Tukipäätökset
Vahinkoja koskevat tukipäätökset
2.1.5. Saimaannorpan suojelu
Saimaannorpan suojelu
2.1.6. Luonnonsuojelun toteuttaminen
Korvauspäätökset toimenpidekiellosta
Valtion edustajana toimiminen toimitusmenettelyssä (52-56§)
Valtion korvausvelvollisuuteen liittyvät toimet (53§)
2.1.7. Luonnonsuojelun edun valvominen
Eri lakien nojalla lausuntojen antaminen hankkeista ja suunnitelmista, jotka saattavat
vaikuttaa LSL:lla suojeltuihin kohteisiin.
2.2. Luonnonsuojelun poikkeuslupakäsittely
2.2.1. Poikkeuslupakäsittely
Direktiivilajien säännöksistä poikkeaminen (49§)
Luonnonsuojeluohjelmia koskevat poikkeukset (9 §)
Luontotyypin rajaamispäätöstä koskevat poikkeamispäätökset (31§)
Lupapäätökset kuolleena tavatun rauhoitetun eläimen ottamiseksi (40§)
Maisema-aluetta koskeva poikkeamispäätökset (34§)
Poikkeuslupa yks.ls-alueen rauhoitussäännöistä (24§ 4mom)
Poikkeuspäätökset rauhoitussäännöksistä (48§)
Rauhoitettujen lajien kauppaa koskevat lupa-asiat (45§)
2.2.2. CITES-lupakäsittely
CITES-luvat (SYKEstä alustavasti siirtyvä tehtävä)
2.3. Luonnonsuojelun valvonta
2.3.1. Päätökset pakkokeinoista ja toimenpidekiellosta
Päätökset pakkokeinoista (57§)
Päätökset toimenpidekiellosta (55§)
Toimenpiteet ja päätökset luontovahingon ehkäisemiseksi ja korjaamiseksi (57a§)
2.3.2. Muutoksenhaku
Valitukset (63§)
2.3.3. SYKEstä siirtyvät valvontatehtävät (luokitellaan siirron varmistuttua)
Geenitekniikkalaki (SYKEstä alustavasti siirtyvä tehtävä)
Laki biologista monimuotoisuutta koskevaan yleissopimukseen liittyvä Nagoyan
pöytäkirjan täytäntöönpanosta (SYKEstä alustavasti siirtyvä tehtävä)

Laki valaiden ja arktisten hylkeiden suojelusta (SYKEstä alustavasti siirtyvä tehtävä)
2.4. Natura-verkostoa koskevien erityissäännösten toteuttaminen
LSL:n mukainen direktiiveihin perustuva raportointi
Natura 2000 -verkoston toteuttaminen (68§)
Natura-lausuntojen antaminen (65§)
Toimenpiteen kieltämis- ja rajoittamispäätökset (65c§)
Viranomaisen keskeyttämis- ja ilmoitusvelvollisuus (65a§)
2.5. Metsänkäyttöilmoitusten käsittely
Metsänkäyttöilmoitusten käsittely
2.6. Neuvonta
LSL:n mukainen neuvonta
3. Ympäristö- ja vesiasiat
3.1. Lupakäsittely
3.1.01. Lupatarpeen ja luvan muutostarpeen arviointi
VL: mukaisen lupatarpeen ja luvan muutostarpeen arviointi
YSL:n mukaisen lupatarpeen ja luvan muutostarpeen arviointi
3.1.02. Uutta toimintaa koskevan lupahakemuksen käsittely
Lupaviranomaisessa käsiteltävä ojitus
MAL:n mukainen yhteislupahakemus
Merensuojelulain mukainen lupa Suomen talousvyöhykkeelle ulottuvasta
ruoppausmassan sijoittamisesta ja rakennelmista
Merensuojelulain mukainen lupa Suomen talousvyöhykkeelle ulottuvasta merenpohjan
ja sen sisustan tutkimisesta ja hyväksikäytöstä
Vaarantorjuntatoimet
Vedenottamon suoja-alueen määrääminen ja suoja-aluemääräyksestä poikkeaminen
Vesilain mukaisen lupahakemuksen käsittely
Vesiluontotyyppien suojelusta poikkeaminen
Vesioikeudellisen yhteisön vahvistaminen
VL:n mukainen tutkimuslupa-asia
VL:n mukainen tutkimuslupahakemus
VL:n mukaisen vesitaloushankkeeseen liittyvät erimielisyydet
Yleiseksi kulkuväyläksi määrääminen
Ympäristölupahakemuksen käsittely
3.1.03. Luvan muuttaminen
Vesilain mukaisen luvan muuttaminen
Ympäristönsuojelulain mukaisen luvan muuttaminen
3.1.04. Luvan tarkistaminen
BAT-päätelmien mukaiset tarkistamishakemukset
Vesilain mukaisen luvan muuttaminen
3.1.05. Luvan selventäminen
Vesilain mukaisen luvan selventäminen
Ympäristönsuojelulain mukaisen luvan selventäminen
3.1.06. Luvan rauettaminen
Vesilain mukaisen luvan rauettaminen
Ympäristönsuojelulain mukaisen luvan rauettaminen
3.1.07. Oikaisuvaatimukset
Oikaisuvaatimukset
3.1.08. Korvausasiat

Vesilain mukaiset korvausasiat
Ympäristönsuojelulain mukaiset korvausasiat
3.1.09. Luvan peruuttaminen
Ympäristönsuojelulain mukaisen luvan peruuttaminen
3.1.10. Ympäristöllisten menettelyjen yhteensovittaminen
Ympäristöllisten menettelyjen yhteensovittaminen
3.1.11. Päätöksestä tehdystä muutoksenhausta annettava vastine
Päätöksestä tehdystä muutoksenhausta annettava vastine
3.2. Ilmoitus- ja rekisteröintiasioiden käsittely
3.2.1. Ilmoitusten käsittely
Etelämantereen ympäristönsuojelulain mukainen lupa (ja sen valvonta)
Kv-jätesiirtoilmoituksen käsittely (ja sen hyväksyminen)
MARA-ilmoitusten käsittely ja rekisteröinti
Meluilmoitusten käsittely ja päätökset
Muut ympäristönsuojelulain mukaiset ilmoitukset
PIMA-ilmoitusten käsittely
VL:n mukaisten ilmoitusten käsittely (ruoppaus, ojitus, vedenotto, muut)
YSL:n mukainen ilmoitus toiminnasta rekisteröintiä varten
YSL:n mukainen uusi ilmoitusmenettely
YSL:n mukaisten koetoimintailmoitusten käsittely
3.2.2. Rekisteröinti
Juomapakkausten merkintävelvollisuutta koskevien poikkeusten myöntäminen
Jätehuoltorekisteriin hyväksymisen peruuttaminen ja raukeaminen
Jätteen ammattimaista kuljettamista ja välittämistä koskevien ilmoitusten käsittely ja
päätökset jätehuoltorekisteriin hyväksymisestä ja muuttamisesta
Otteen antaminen tuottajarekisteristä
Tuottajarekisterihakemuksen käsittely ja hyväksymispäätöksen teko
Tuottajarekisteriin hyväksymistä koskevan päätöksen muuttaminen, peruuttaminen ja
raukeaminen
Ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään osallistuvien organisaatioiden
rekisteröinti (SYKEstä siirtyvä tehtävä)
3.2.3. Päätöksestä tehdystä muutoksenhausta annettava vastine
Päätöksestä tehdystä muutoksenhausta annettava vastine
3.3. Tarkkailusuunnitelman käsittely
Ilmanlaadun yhteistarkkailupäätökset
Vesistöjen yhteistarkkailupäätökset
VL:n mukaisten tarkkailusuunnitelmien ja ohjelmien hyväksyminen ja muuttaminen
YSL:n mukaisten tarkkailusuunnitelmien ja ohjelmien hyväksyminen ja muuttaminen
3.4. Suunnitelmallinen valvonta
3.4.1. Valvonnan suunnittelu
Valvontaohjelman laadinta
Valvontasuunnitelman laadinta
3.4.2. Tarkastukset
Kemikaalilain ja Reach-asetuksen valvontaan liittyvät tarkastukset
Valvontaohjelman laadinta
VL:n mukaiset alku-, väli- ja muut tarkastukset
YSL:n mukaiset muut tarkastukset
YSL:n mukaiset määräaikaistarkastukset
3.4.3. Tarkkailujen, raportoinnin ja muiden velvoitteiden seuranta

Eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamista koskevan
VN-asetuksen valvonta ja valvonnan koordinointi kuntiin
Jätehuoltorekisterissä olevien toiminnanharjoittajien valvonta
Jätteen kansainvälisiin siirtoihin liittyvä valvonta
Jätteen käsittelytoiminnalta vaadittavaan vakuuteen liittyvät toimet
Kemikaalilain ja Reach-asetuksen valvonta
Kunnan velvoittaminen roskaantuneen alueen siivoamiseen
Laitemeluasetuksen mukaisten laitetietojen kokoaminen (SYKEstä alustavasti siirtyvä
tehtävä)
Laitemeluasetuksen valvonta
Maaperän puhdistamiseen määrääminen
MAL:n mukainen yleinen valvonta
Meluilmoitusten seuranta
Muiden luvassa määrättyjen suunnitelmien ja selvitysten hyväksyminen (muut kuin
tarkkailua koskevat)
MYSL:n valvonta
Oikeuden myöntäminen päästöraja-arvoista poikkeamiseen
Oikeuden myöntäminen toiminnan ympäristövaikutusten tarkkailuun toisen alueella
PIC-asetuksen mukaiset valvontatehtävät (SYKEstä alustavasti siirtyvä tehtävä)
PIMA-kunnostusten valvonta
Pohjavesien suojeluun liittyvät tehtävät (YM:n listauksen 13.2. mukaisesti, sisältyvät osin
muihin tehtäviin)
SER-tuottajien asettamien vakuuksien hallinnointi
Tuottajan ensisijainen oikeus järjestää jätehuolto. (Muiden toimijoiden velvoittaminen
olemaan yhteistoiminnassa tuottajien kanssa.)
Tuottajavastuun alaisten tuotteiden jakelijoiden valvonta. (Jakelijoiden velvoittaminen
hoitamaan vastuunsa.)
Tuottajavastuun ns. vapaamatkustajavalvonta (yritykset, jotka eivät ole hoitaneet
rekisteröinti-, raportointi- tai muita vastuuvelvoitteitaan.
Vesilain mukaisten velvoitetarkkailujen seuranta
VL:n mukaisten lupien valvonta (kertaluonteiset hankkeet, jatkuva valvonta esim.
säännöstelyt)
Ympärisövahinkovakuutuksiin liittyvä valvonta
YSL:n mukaisten velvoite- ja päästötarkkailun seuranta ja arviointi, määräaikaisraporttien
tarkistaminen
3.4.4. Lausunnot muiden viranomaisten asioissa
Jätelain mukaiset lausunnot
Lausunnon antaminen kunnan ympäristönsuojelumääräyksistä
Lausunnon antaminen lupahakemuksesta kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle
Lausunnon antaminen muun viranomaisen asiassa
PIMA-lausuntojen antaminen
3.5. Reaktiivinen valvonta
3.5.1. Tarkastukset
Yleisöilmoituksiin liittyvät tarkastukset
YSL:n mukaiset häiriö-, onnettomuus- ja poikkeustilanteiden tarkastukset
3.5.2. Poikkeuksellista tilannetta luvanvaraisessa tai rekisteröitävässä toiminnassa koskevan
Poikkeuksellista tilannetta luvanvaraisessa ja rekisteröitävässä toiminnassa koskevan
ilmoituksen käsittely
3.5.3. Yleisöilmoitusten ja valitusten käsittely
Yleisöilmoitusten ja valitusten käsittely

3.5.4. Huomautuksen/kehotuksen antaminen
JL:n mukaisen huomautuksen/kehotuksen antaminen
MYSL:n mukaisen huomautuksen/kehotuksen antaminen
VL:n mukaisen huomautuksen/kehotuksen antaminen
YSL:n mukaisen huomautuksen/kehotuksen antaminen
3.5.5. Hallintopakko (määräys/kielto)
Eräiden ympäristölle aiheutuneiden vahinkojen korjaamisesta annetun lain mukaisten
toimien teettäminen ja tekeminen
JL:n mukainen hallintopakkopäätös
Laiminlyöntimaksun määrääminen
Maaperän puhdistamiseen määräminen
MYSL:n mukainen hallintopakkopäätös
Rikkomuksen tai laiminlyönnin oikaiseminen
Tuottajavastuun mukaisen rikkomuksen tai laiminlyönnin oikaiseminen
VL:n mukainen hallintopakkopäätös
Ympäristöluvan mukaisen toiminnan keskeyttäminen
YSL:n mukainen hallintopakkopäätös
3.5.6. Ilmoituksen tekeminen esitutkintaa varten
Asianomiastajana toimiminen rikosasioissa
Jätelain mukaisen tutkintapyynnön tekeminen poliisille
MYSL:n mukaisen tutkintapyynnön tekeminen poliisille
VL:n mukaisen tutkintapyynnön tekeminen poliisille
YSL:n mukaisen tutkintapyynnön tekeminen poliisille
3.5.7. Hallintokanteluiden käsittely
Hallintokanteluiden käsittely
3.6. Ympäristö- ja öljyvahinkoihin varautuminen
Valmiustehtävät ympäristötoimialalla
Ympäristövahinkoihin liittyvät asiantuntijatehtävät ja yleisen edun valvonta
Öljy- ja kemikaalivahinkojen valvonta, asiantuntija- ja viranomaistehtävät
Öljyvahinkojen jälkitorjunnan valvonta ja yhteensovittaminen useiden kuntien alueelle
ulottuvissa vahinkotapauksissa
3.7. Neuvonta
JL:n mukainen ohjeistus ja neuvonta
Jätehuollon tuottajavastuun ohjaus ja neuvonta. (Valtakunnallinen säädösten tulkinta ja
linjaus, tiedottaminen ja yhteistyö tuottajien, jakelijoiden, teollisuuden ja kaupan
järjestöjen sekä muiden viranomaisten kanssa.)
VL:n mukainen ohjeistus ja neuvonta)
YSL:n mukainen ohjeistus ja neuvonta)
4. Edistämis- ja erillistehtävät
4.1. Pilaantuneiden maiden tutkimus- ja kunnostusohjelman toimeenpano
Jätelain mukaiset sekä muut ympäristönhoito- ja jätehuoltotöiden toteuttamiseen
liittyvät tehtävät
Tutkimus-, suunnittelu- ja puhdistushankkeiden sopimusten (yhteistyösopimus tutkimusja suunnitteluvaiheesta tai VJHT-sopimus puhdistamisvaiheesta) neuvotteleminen ja
toimeenpano tutkimus- ja kunnostusohjelmassa esitettyjen ns. "isännättömien"
riskikohteiden osalta
Valtakunnallisen pilaantuneiden maa-alueiden kunnostusohjelman toimeenpano (valtion
harkinnanvarainen avutustus tai hankinta- ja rakennuttajatehtävät)

Valtakunnallisen pilaantuneiden maa-alueiden tutkimus- ja kunnostusohjelman
toimeenpano (isännälliset ja isännättömät) (Valtakunnallisen pilaantuneiden maaalueiden riskienhallintastrategian mukaisesti)
Valtakunnallisen pilaantuneiden maa-alueiden tutkimusohjelman toimeenpano (valtion
harkinnanvarainen avustus tai hankintatehtävät)
Valtakunnallisten pilaantuneiden maa-alueiden kokeilu- ja kehittämishankkeiden
edistäminen ja hallinnointi
Valtion jätehuoltotöiden koordinointia ja pilaantuneiden maa-alueiden
kunnostamishankkeiden kilpailuttamista, hankintapäätösten tekemistä ja
sopimuksenaikaista toimintaa koskevat tehtävät sekä pilaantuneiden maa-alueiden
kunnostusavustuksia koskevat tehtävät.
4.2. Maastoliikennelain mukaisten kielto- ja rajoituspäätösten antaminen ja niiden valvonta.
Maastoliikennelain mukaiset kielto- ja rajoituspäätökset
Maastoliikennelain mukaiset kielto- ja rajoituspäätösten valvonta
Vesiliikennelain mukaisten päätösten valvonta
4.3. Rakennussuojelupäätökset ja niiden valvonta
Pakkokeinot
Poikkeamispäätökset
Purkamishakemusten ja -ilmoitusten seuranta
Rakennussuojelupäätökset
Rikosilmoitukset
Tarkastukset
Vaarantamiskieltopäätökset
Valtakunnallinen seuranta
Valtion edustaminen korvausasioissa
4.4. Sektorikohtaiset edistämistehtävät
Arktisen neuvoston ympäristötavoitteiden toimeenpano
Arktisen ympäristötyöryhmien työohjelmien kansallinen toteutus ja kansainvälinen
yhteistyö
Kaivannaistoiminnan ympäristöturvallisuuden asiantuntija- ja kehittämistehtävät
Kalankasvatuksen ympäristönsuojelun asiantuntijatehtävät
Kemikaalilakivalvonnan kehittämisen erikoistumistehtävä
Meluntorjunnan asiantuntija- ja kehittämistehtävä
Parhaan käyttökelpoisen tekniikan käyttöönoton edistäminen: BAT-vertailuasiakirjojen
valmistelu-, koordinointi- ja toimeenpanotyö
Säädösten valmisteluun ja toimeenpanotyöhön osallistuminen
Turvetuotannon ympäristönsuojelun koordinointi- ja asiantuntijatehtävä
Valtakunnallisen jätesuunnitelman toimeenpano Luovassa
Vähähiilisyyden ja kiertotalouden edistäminen
Ympäristönsuojelulain täytäntöönpanoon liittyvät metsäteollisuuden ja siihen liittyvän
kemian teollisuuden ympäristökysymysten asiantuntijatehtävät
4.5.Kuntien ympäristönsuojeluviranomaisen tukeminen ja yhteistyö muiden viranomaisten kanssa
Kuntien ympäristönsuojeluviranomaisen tukeminen ja yhteistyö muiden viranomaisten
kanssa
4.6. Ympäristön tila ja tietojärjestelmien ylläpito
Julkisen tietoportaalin maaperakuntoon.fi ylläpito ja kehittäminen
Jätehuollon tuottajavastuun seurantatietojen kokoaminen, käsittely ja raportointi
komissiolle (Eurostat)
Jätetietojen seuranta ja raportointi
Kuntien ilmanlaadun seurannan edistäminen

Maa-ainesten ottamistilanteen seuranta (Notto-tietojärjestelmä)
Nitraatti-direktiivin mukaisten raportointitietojen kerääminen kunnilta ja raportoiminen
YM:lle
Tuottajarekisterin sekä sähköisten palveluiden (ml. Tuottajavastuun Internet-sivut)
kehittäminen ja ylläpito.
Ympäristön tilan seurannan tasosta huolehtiminen (lakiehdotus YSL:n muuttamisesta
143 §)
Ympäristönsuojelun tietojärjestelmien ylläpito ja tietojen tallentaminen
4.7. Neuvonta

