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ESIPUHE
Valtion lupa- ja valvontaviraston (jäljempänä Luovan) toimeenpanohanke käynnistettiin 15.2.2017.
ja ympäristöministeriö asetti 19.1.2018 neljän projektin projektikokonaisuuden valmistelemaan Luovan ympäristötoimialaa. Sekä koko Luovan että sen ympäristötoimialan valmistelun keskeisenä tavoitteena on ollut luoda asiakaslähtöinen valtakunnallinen virasto, jossa on käytössä yhtenäiset toimintatavat.
Projektikokonaisuuden toimikausi päättyi 31.3.2019. Sen viime metreillä 8.3.2019 kaatui maakuntauudistus, johon Luova-lainsäädäntö oli kytketty. Raportin valmistelu perustui hallituksen esityksiin,
joita ei ehditty käsitellä loppuun eduskunnassa. Eduskuntakäsittelyyn liittyneet asiantuntijalausunnot
on hyvä ottaa huomioon mahdollisessa jatkovalmistelussa.
Lainvalmisteluun ja sen aikatauluihin liittyvä epävarmuus heijastui Luova-valmisteluun mutta se ei
ole oleellisesti vaikuttanut projektien työhön. Projektit ovat saavuttaneet niille asetetut tavoitteet kiitettävästi ja tulokset ovat hyödynnettävissä suurelta osin myös ympäristöhallinnon nykyisessä virastorakenteessa.
Tässä raportissa esitettyjä projektikokonaisuuden tuloksia ei ole jatkotoimenpidesuosituksia lukuun
ottamatta lähdetty muuttamaan, vaikka tilanne Luovan toteutumisen ja sen aikataulun osalta onkin
epävarma. Projektien toimeksiantona oli Luovan valmisteleminen ja valmistelusta ympäristötoimialan osalta vastaavan toimialaryhmän työn tukeminen. Raporttia luettaessa tämä on hyvä pitää
mielessä – peilaten esitetyillä toimenpiteillä saavutettaviin hyötyihin nykyisessä aluehallinnossa toteutettuina.
Ympäristötoimialan valmistelun lähtökohtana on ollut ympäristötehtävien kokoaminen nykyisistä
aluehallintovirastoista (AVIt) ja Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista (ELY-keskukset) valtakunnalliseen virastoon sekä ELY-keskuksista myös osin maakuntiin. Onnistuakseen muutos edellyttää uudenlaista toimintakulttuuria, yhteistyötä ja toimintatapoja. Projektit ovat valmistelleet näiden
aikaansaamiseksi uuden, valtakunnallisen viraston palveluja, prosesseja ja toimintatapoja keskeisten substanssitehtävien sekä niiden hoitamiseen liittyvän yhteistyön näkökulmista.
AVIen ja ELY-keskusten yhteistyötä tulee tiivistää ja uusia toimintatapoja ottaa käyttöön esitettyjen
suositusten pohjalta. Tätä tukevat projektikokonaisuuden jatkona käynnistyvät kokeilut, joissa AVIt
ja ELY-keskukset testaavat uusia toimintatapoja yhteistyössä keskenään. Parhaat edellytykset valtakunnalliseen yhtenäisyyteen ja asiakaslähtöisyyden toteutumiselle tarjoaisi kuitenkin valtakunnallinen virasto.
Ympäristötoimialaryhmä ja ympäristöministeriö haluavat esittää lämpimät kiitoksensa projekteille ansiokkaasta työstä ja toivovat uusien toimintatapojen auttavan ympäristöhallinnon kehittämisessä entistä yhteistyö- ja asiakaslähtöisemmäksi. Tämä olisi viime kädessä myös ympäristön etu.

Helsingissä, 22.3.2019

Luovan ympäristötoimialaryhmän puheenjohtajat Satu Pääkkönen ja Tarja Savea-Nukala
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TIIVISTELMÄ
Tähän raporttiin on koottu ympäristötoimialan projektikokonaisuuden ehdotukset Luovan yhteisiksi,
valtakunnallisiksi toimintatavoiksi, palveluiksi ja prosesseiksi. Projektien tulosten perusteella on
koottu myös suosituksia jatkotoimenpiteille. Projektit ovat tunnistaneet, että valtakunnallisen viraston
tehokas toiminta edellyttää seuraavien asioiden toteutumista:


Toimivat, jatkuvasti kehitettävät sähköiset järjestelmät sekä tehtävien hoidon automatisointi
niiltä osin kuin se on mahdollista ja tarkoituksenmukaista.



Valtakunnallisen yhtenäisyyden edistäminen ja asiantuntemuksen varmistaminen yhteisten
toimintatapojen ja -mallien avulla.



Yhden luukun palveluiden ja asiakaslähtöisen toimintakulttuurin määrätietoinen edistäminen.



Yhteistyön varmistaminen sekä ulkoisten ja sisäisten yhteistyöverkostojen kehittäminen ja
vaikuttavuuden parantaminen.

Ympäristötoimialan tehtävät koostuvat pääsääntöisesti nykyisten ELY-keskusten, aluehallintovirastojen ja SYKEn hoitamista ympäristötehtävistä. Yleinen etu otetaan ympäristötehtävien hoitamisessa
huomioon läpileikkaavasti osana jokapäiväistä virkatyötä. Valtakunnallinen virasto, jossa hoidetaan
nykyisin eri viranomaisten vastuulla olevia tehtäviä, aiheuttaa muutostarpeita toimintatapoihin. Ympäristötoimialan sisäisen toiminnan järjestämiseen liittyvissä ehdotuksissa on huomioitu nämä muutostarpeet.
Ennakollisuus asioiden käsittelyssä on tärkeää toiminnan tehostamisen kannalta. Erityisesti laajoissa asioissa asiakkaan kanssa laadittava ennakkosuunnitelma voi sujuvoittaa asian käsittelyä.
Asian tullessa vireille on tärkeää varmistaa asian käsittelyssä tarvittava asiantuntemus ja tasainen
työnjako. Näitä voidaan edistää selkeillä toimintatavoilla asioiden käsittelijöiden nimeämiseksi sekä
asiantuntijatietokannan ja sähköisen työjonon avulla. Tarvittavan asiantuntemuksen varmistamiseksi voidaan lupahakemusta käsittelevää kokoonpanoa laajentaa esimerkiksi luonnonsuojelun
asiantuntijalla.
Osana ympäristötoimialan valmistelua projektit ovat tarkastelleet eräiden ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamista hallituksen esityksen 269/2018 mukaisesti. YVA- ja lupamenettelyn
yhteensovittaminen on nähty mahdollisena esimerkiksi yhdistämällä menettelyjen päällekkäisiä vaiheita, kuten lupahakemuksesta ja arviointiselostuksesta kuulemisen. Lakiesitykseen sisältyy myös
luonnonsuojelulain mukaisen poikkeuslupahakemuksen ja ympäristö- ja vesilain mukaisen lupahakemuksen yhteiskäsittely, jonka edellytyksiä on tarkasteltu raportissa.
Valtakunnallinen virasto tarjoaa hyvät mahdollisuudet hyödyntää asiantuntemusta tehokkaasti ja
monipuolisesti. Keskeisenä tavoitteena on matalan kynnyksen vapaamuotoinen yhteistyö ja tiedonvaihto asiantuntijoiden välillä. Jotta asian käsittelyssä varmistetaan tarpeeksi laaja asiantuntemus,
on myös virallisempi, tarvittaessa dokumentoitava asiantuntijoiden välinen tiedonvaihto tärkeää.
Laajaa asiantuntemusta vaativien tehtävien toimintatavoiksi raportissa ehdotetaan asiantuntijatiimimenettelyä ja sisäisiä kirjallisia kannanottoja.
Luova on monipaikkainen virasto, jonka järjestäytyminen eroaa alueellisista virastoista. Monipaikkaista virastoa suunniteltaessa on huomioitava työnjaon tasapuolisuus. Töiden jakamisessa voidaan
hyödyntää sähköisiä työkaluja. Sähköinen työpöytä mahdollistaa tehokkaan asioiden käsittelyn valtakunnallisesti. Sisäisiä asiantuntijaverkostoja muodostamalla voidaan kehittää ympäristöasioiden
hoitoa toimiala-, sektori- ja prosessikohtaisesti. Projektikokonaisuus on todennut, että paikallistuntemus ja alueellinen läsnäolo ovat jatkossakin tarpeen joissain ympäristötoimialan tehtävissä. Joitain
ympäristötehtäviä voidaan sen sijaan hoitaa paikkariippumattomasti ja läsnäolon tarve toteuttaa Luovan sisäisen ja ulkoisen yhteistyön avulla.
Asiakaslähtöinen toimintakulttuuri on yksi ympäristötoimialan keskeisistä tehtävistä ja tavoitteista.
Asiakkaiden tasapuolinen kohtelu asioiden käsittelyssä on tärkeä varmistaa sekä mahdollistaa matalan kynnyksen yhteydenpito. Luova antaman yleisneuvonnan ja asiantuntijaneuvonnan tavoitteena
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on luoda asiakkaalle kokonaiskäsitys asian käsittelemisen edellyttämistä lainsäädännön vaatimuksista, viranomaismenettelyistä ja aikatauluista.
Ympäristötoimialan asiakkaat koostuvat laajasta joukosta henkilöasiakkaita, yrityksiä ja muita viranomaisia. Asiakaspalvelun laadun varmistamiseksi ja kehittämiseksi on tärkeää tunnistaa eri asiakasryhmien ja niiden sisällä olevien erilaisten asiakasprofiilien keskeiset tarpeet. Asiakkuudenhallinnan
avulla sekä tarkastelemalla asiakkaiden tarpeita kokonaisuutena saadaan edistettyä yhden luukun
palveluiden toteutumista sekä kehitettyä toimintaa asiakaslähtöisemmäksi ja tehokkaammaksi. Kerätyn aineiston pohjalta on ilmennyt, että suurin osa asiakkaista ei tiedä mitä itse voi tehdä asiansa
mahdollisimman sujuvaksi etenemiseksi.
Ympäristötoimialan palvelut jaetaan edellä mainittujen asiakasryhmien mukaan. Palveluiden kartoittamisessa on tunnistettu eri kanavia, joiden kautta asiakkaat palvelua ensisijaisesti hakevat. Sähköiseen asiointiin kannustetaan, mutta myös asiointi kasvokkain tai puhelimitse on mahdollista. Asiakaslähtöisen toiminnan kehittämiseksi projektikokonaisuus on laatinut asiakaspalvelun palvelu- ja
toimintamallin, jonka toteutuminen edellyttää henkilöstön sitoutumista, prosessien tehokkuutta ja
laatua sekä tietojärjestelmien toimivuutta. Mallin laatimisessa on huomioitu asiakkaiden mahdollisuudet ottaa suoraan yhteyttä asiantuntijaan sekä hyödyntää yleistä asiakaspalvelua. Raportissa on
esitetty keinoja, joilla yhden luukun palveluita voidaan tarjota asiakkaan ensimmäisen yhteydenoton
myötä, asioiden ollessa vireillä sekä jälkivalvontavaiheessa. Edellytyksenä yhden luukun palveluille
ovat toimivat tietojärjestelmät, jotka mahdollistavat asiakkaan asioinnin tarkastelun kokonaisuutena.
Valtakunnallisen Luovan yhteistyötavat- ja muodot ovat erilaisia nykyiseen aluehallintoon verrattuna.
Raportissa on tunnistettu keskeisiä yhteistyöviranomaisia ja yhteistyön muotoja. Asialähtöistä yhteistyötä muiden viranomaisten kanssa tehdään substanssitehtävien hoitamisessa esimerkiksi lausuntojen, muun kommentoinnin ja neuvottelujen muodossa. Lisäksi yhteistyötä tehdään yhteisien
koulutusten ja neuvottelupäivien sekä asiantuntijaverkostojen kautta. Kuntien kanssa Luovalla on
rinnakkainen toimivalta joidenkin ympäristötehtävien hoitamisessa. Kunnat ovat myös tärkeitä yhteistyökumppaneita alueellista läsnäoloa vaativissa asioissa. Luovalla säilyisi kuntien ympäristöviranomaisia ohjaava rooli.
Projektikokonaisuus on tunnistanut tarpeen jatkuvalle sisäisen toiminnan kehittämiselle. Nykyisten
virastojen toimintatavoissa on tarvetta yhtenäistämiselle, jota voidaan edistää yhteisillä ohjeilla, linjauksilla ja toimintamalleilla. Osana toiminnan kehittämistä on tärkeää varmistaa henkilöstövoimavarojen riittävyys ja kannustaa henkilöstöä oman osaamisensa kehittämiseen. Toiminnan kehittämiseksi tulee kerätä seurantatietoa esimerkiksi palautteiden avulla. Tärkeää on, että seuranta tapahtuu sähköisesti ja mahdollisuuksien mukaan automatisoidusti. Asiakkaiden osallistuminen kehittämiseen on tärkeää. Asiakkaan palvelupolun sujuvoittaminen tehostaa myös Luovan sisäistä prosessia.
Sähköiset järjestelmät ja niiden toimivuus ovat ensisijaisen tärkeitä valtakunnallisen, yhtenäisesti
toimivan viraston edellytyksiä – niin asiakaslähtöisyyden ja yhtenäisyyden, kuin ympäristötiedonkin
näkökulmista. Nykyisiin järjestelmiin on koottu merkittävä määrä ympäristötietoa. On tärkeää, että
sähköisten järjestelmien kehittämistyö on jatkuvaa ja siinä huomioidaan rajapinnat muihin järjestelmiin, muuttuva lainsäädäntö sekä tietojen käytettävyys. Muiden viranomaisten ylläpitämien järjestelmien osalta tärkeää on yhteiskäytön mahdollistaminen ja tarvittaessa yhteiskehittäminen.
Raportin loppuun on koottu valmistelussa tunnistettuja epävarmuustekijöitä. Raporttia varten on laadittu useita selvityksiä, jotka on koottu raportin liitteisiin. Ympäristötoimialan substanssitehtävien ja
palveluprosessien tarkemmat kuvaukset on koottu erillisiin prosessiliitteisiin.
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1.

Johdanto

Valtion lupa- ja valvontaviraston (jäljempänä Luovan) perustamisen tavoitteena on uudenlaisen ja
monialaisen viraston luominen, jolla on yhdenmukaiset ja asiakaslähtöiset toimintatavat. Toiminnan
lähtökohtana on ennakointi, digitaalisuus sekä asioinnin helppous ja sujuvuus. Luovan ympäristötoimialan strategiset tavoitteet ovat:










Ympäristön- ja luonnonsuojelun hyvä taso säilytetään ja sitä parannetaan edelleen.
Hyvä Luovan sisäinen ja muiden viranomaisten kanssa tehtävä yhteistyö mahdollistavat
palvelut yhdeltä luukulta, menettelyjen yhteensovittamisen sekä yhteiskäsittelyt.
Valtakunnallisesti yhtenäiset toimintatavat ja prosessit sekä toimivat työvälineet ja digitaaliset ratkaisut tukevat Luovan ympäristötoimialan sisäistä yhteistyökulttuuria.
Asiakkaat ovat tyytyväisiä saamaansa palveluun. Palvelun laatua seurataan ja tarvittaessa
parannetaan säännöllisesti kerättävän palautteen avulla.
Paikalliset ja alueelliset erityispiirteet ja yhteistyötarpeet otetaan huomioon osana hyvää
ympäristötoimialan toimintaa.
Toimialan organisaatio ja prosessit mahdollistavat selkeän työnjaon sekä henkilövoimavarojen ja osaamisen tehokkaan hyödyntämisen valtakunnallisesti.
Johtaminen turvaa hyvän ja innostavan työilmapiirin.
Asiantuntijuuden korkea taso ja riittävät henkilövoimavarat on turvattu.
Luovan ympäristötoimiala on arvostettu, luotettava ja toimintaansa kehittävä toimijataho.

Luovan ympäristötoimialan tehtävät muodostuvat aluehallintovirastojen (AVI), elinkeino-, liikenneja ympäristökeskusten (ELY-keskus) sekä Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) Luovaan siirtyvistä ympäristötehtävistä. Ympäristötoimiala vastaa sille erikseen säädetyistä lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävistä, kuten vesi- ja ympäristölupa-asioista, vesi- ja ympäristölupien ja jätehuollon valvonnasta sekä luonnonsuojelun, ympäristövaikutusten arvioinnin, maa-aineslain ja rakennusperinnön suojelun viranomaistehtävistä. Nykyisiin alueellisesti jakautuneisiin organisaatioihin verrattuna
Luovan merkitys valtakunnallisena toimijana on merkittävämpi.
Perustehtävien lisäksi Luovan ympäristötoimialalla on substanssikohtaisia ja laajempia yksikkö- ja
toimialarajat ylittäviä kehittämis- ja edistämistehtäviä, kuten ilmastonmuutoksen hillintä ja kestävän
kiertotalouden edistäminen.
Luovaa on suunniteltu ohjattavan uudentyyppisellä kahdeksan ministeriön (maa- ja metsätalousministeriö, oikeusministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, sisäministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö,
työ- ja elinkeinoministeriö, valtiovarainministeriö ja ympäristöministeriö) yhteisellä ohjauksella.
Ympäristöministeriö asetti 19.1.2018 Luovan ympäristötoimialaa valmistelevan projektikokonaisuuden tukemaan ympäristötoimialaryhmän valmistelutyötä. Hankkeeseen kuuluvat palvelukokonaisuus-, luvat ja valvonta-, luonnonsuojelu- sekä YVA ja SOVA -projektit, jotka yhdessä muodostavat
ympäristötoimialan projektikokonaisuuden (Kuva 1).
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Palvelukokonaisuus

OHKE-projektit
Hankepäällikkö Liisa Nyrölä

Ympäristötoimialaryhmä
Koordinaatioryhmä
= projektien ohjausryhmä
Puheenjohtajat:
Satu Pääkkönen, UUDELY
Tarja Savea-Nukala, LSSAVI
Sihteerit:
Mikko Kantokari, UUDELY
Luonnonsuojelu
Liisa Karhu, LSSAVI (12.10.2018 alkaen) Luvat ja valvonta
Anu Lillunen, VARELY
Mari Rajala, PIRELY
Liisa Nyrölä, UUDELY
Maria Hughes, VARELY
Emmi Lehkonen, PIRELY,
Minna Torkkeli, YM
Riitta Ikäheimo, ESAVI/ISAVI
raportin toimittaja
Jenni Vaara, LSSAVI
Erkki
Kantola,
PSAVI
Ilpo Huolman, UUDELY
Reko Vuotila, LSSAVI
Marjukka Kilpeläinen, ESAELY
Johanna Korpi, YM
Jäsenet:
Marko Kiviniemi, LAPELY/PSAVI Paula Mattila, KASELY
Pirkko Isoviita, YM
Antti Lammi, POSELY
Eero Melantie, POPELY
Juha Lahtela, YM (22.10.2018 saakka)
Leena Rinkineva-Kantola,
Aino Pietarinen, YM (23.10.2018 alkaen) Arto Paananen, LSSAVI
Marja-Terttu Parsama, ESAVI
EPOELY
Merja Suomalainen, MMM
Aino Pietarinen, YM
Vesa Toivola, ISAVI
Katri Vasama, MMM
Anne Polso, EPOELY
Raija Aaltonen, ESAVI
Tuija Sievi-Korte, PIRELY
Erkki Kantola, PSAVI
Vesa Toivola, ISAVI
Kirsi Elomaa, HÄMELY
Janne Kärkkäinen, POKELY
Tiina Kämäräinen, LAPELY (31.12.2018 saakka)
Sari Myllyoja, KAIELY (1.1.2019 alkaen)
Mari Rajala, PIRELY

Matleena Pyhälahti, LSSAVI
Liisa Karhu, LSSAVI (1.9.2018
alkaen)
Päivi Karttunen, EPOELY
Janita Peltonen, LSSAVI/ESAVI
Minna Torkkeli, YM, YM:n
yhteyshenkilö
Raija Aaltonen, ESAVI
Kimmo Haapanen, POSELY
Juhani Kaakinen, POPELY
(1.6.2018 alkaen)
Sami Koivula, PSAVI,
Lassi Liippo, VARELY
Sari Myllyoja, KAIELY
Ari Nygren, PIRELY
Eeva Riitta-Puomio, UUDELY
(9.5.2018 saakka)

YVA ja SOVA
Arja Koistinen, KESELY
Leena Ruokanen, LAPELY
Arja Johansson, ESAVI
Päivi Kentala, EPOELY
Tiina Kämäräinen, LAPELY
Eija Lehtonen, UUDELY
Tuukka Pahtamaa, POPELY
Seija Rantakallio, YM

Kuva 1. Ympäristötoimialaa valmistelevan hankkeen projektikokonaisuus.
Projektikokonaisuuden tavoitteena oli kuvata palvelut, prosessit ja toimintatavat, jotka muodostavat
uuden organisaatiokulttuurin Luovan ympäristötoimialalla. Uusi organisaatiokulttuuri perustuu:


laajaan yhteistyöhön toimialan sisällä, toimivaan yhteistyöhön Luovan muiden toimialojen
sekä muiden viranomaisten kanssa ja sujuvaan vuorovaikutukseen asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa



verkostomaiseen valmisteluun ja työtapaan



palvelulähtöisyyteen kaikessa toiminnassa



uuden luomiseen ja



yhtenäisiin toimintatapoihin

Tavoitteena oli luoda valtakunnallisten toimintatapojen periaatteet, kuvata ympäristötoimialan palvelut ja prosessit Luovassa sekä etsiä ja löytää synergioita tehtävien välillä (Kuva 2).
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Tavoitteet
Ympäristön- ja luonnonsuojelun hyvä taso
Asiakas- ja palvelulähtöisyys
Toimiva yhteistyö
Valtakunnallinen yhtenäisyys
Alueellisten erityispiirteiden
huomiointi

Kuva 2. Luovan ympäristötoimialan tavoitteet sekä keinot ja edellytykset niiden toteutumiseksi
Tämä raportti on Luovan ympäristötoimialaa valmistelevan projektikokonaisuuden esitys Luovan ympäristötoimialan yhteisiksi, valtakunnallisiksi toimintatavoiksi, palveluiksi ja prosesseiksi. Raportissa
kuvataan, miten ympäristötoimialan tehtävät hoidetaan valtakunnallisesti ja asiakaslähtöisesti.
Työssä on tunnistettu parhaita käytäntöjä ja tapoja toimia sekä uuden organisaation tuomia mahdollisuuksia ja haasteita ympäristötoimialan tehtävien hoitamiseen. Toimintatapaehdotuksia on kuvattu
yksityiskohtaisesti erityisesti sellaisten tehtävien osalta, jotka ovat Luovassa uusia tai joiden hoitamisen siirtyminen Luovaan tuo merkittäviä muutoksia.
Raportin loppuun on koottu projektikokonaisuuden tunnistamia kehittämistarpeita ja suosituksia jatkotoimenpiteiksi, mukaan lukien muutosehdotuksia lainsäädäntöön ja työjärjestyksessä huomioon
otettavia seikkoja. Raporttiin on myös koottu projektien tunnistamia resurssien turvaamiseen liittyviä
tarpeita, jotta esimerkiksi Luovan vastuulla olevat kehittämis- ja edistämistehtävät voidaan hoitaa.
Projektit ovat kirjoittaneet raportin yhteistyössä ja niiden työtä on linjannut, ohjannut ja kommentoinut
ympäristötoimialaryhmä.
Raportti on laadittu ympäristötoimialaryhmälle, valmistelussa mukana oleville sekä Luovan tulevalle
johdolle. Yhtenä lähtökohtana on ollut myös tiedon tuottaminen Luovan tulevalle henkilöstölle uusien
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toimintatapojen käyttöönoton ja toteuttamisen tueksi. Raportti palvelee soveltuvilta osin myös sidosryhmiä ja asiakkaita. Lisäksi se toimii pohjana valmistelun seuraavassa vaiheessa toteutettaville kokeiluille, joilla kerätään tietoa esitettyjen toimintatapojen toimivuudesta käytännössä.
Projektikokonaisuuden toimikausi jatkui 31.3.2019 saakka, minkä jälkeen sen esityksiä yhteisiksi,
valtakunnallisiksi toimintatavoiksi testataan käytännön kokeiluin ympäristötoimialaa valmistelevassa
jatkohankkeessa (”OHKE II”). Kokeiluista saatava tieto yhdistettynä projektikokonaisuuden kokoamaan tietoon muodostavat keskeisen tietopohjan valtion ympäristöhallinnon kehittämiseen. Koottu
tieto on tärkeä ottaa huomioon uutta valtakunnallista virastoa suunniteltaessa sekä huolehtia tiedon
jalkauttamisesta, päivittämisestä ja eteenpäin kehittämisestä.
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2.
Ympäristötoimialan tehtävät ja
yleinen etu
2.1.

Ympäristötoimialan tehtävät

Luovan ympäristötoimialan tehtävät koostuvat mm. vesi-, ympäristönsuojelu-, jäte- ja luonnonsuojelulain mukaisista ennakko- ja jälkivalvontatehtävistä, luonnonsuojelun toimeenpanotehtävistä sekä
ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA ja SOVA) tehtävistä. Luova tekee lisäksi rakennussuojelupäätöksiä sekä antaa merkittävän määrän lausuntoja kunnille ja muille viranomaisille. Lausunnot koskevat erilaisissa hankkeissa ja suunnitelmissa huomioonotettavia asioita, liittyen esimerkiksi ympäristön- tai luonnonsuojelulain mukaisiin asioihin ja luontoarvoihin. Luovalla on muutoksenhakuoikeus
muiden viranomaisten päätöksiin toimivaltansa puitteissa. Lisäksi Luovalla on keskeinen rooli ympäristötiedon hallinnassa. Lista Luovan ympäristötoimialan tehtävistä on liitteenä 14.

YVA-tehtävät
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tarpeellisuutta arvioivia päätöksiä on tehty viime vuosina
noin 30-80 kpl vuodessa ja YVA-menettelyjä on ollut noin 20-70 kpl vuodessa. Vuonna 2017 käynnistyi 25 YVA-menettelyä. Menettely on kaksivaiheinen eli yhteysviranomainen antaa ensin lausunnon ja sitten perustellun päätelmän. Yhteysviranomaisen rooli ja keskeiset tehtävät säilyvät, myös
silloin kun ympäristövaikutusten arviointi tehdään kaavoituksen yhteydessä. Hankkeen lupakäsittelyssä voidaan joutua tunnistamaan sekä YVA-menettelyn tarve että tarkastelemaan tehdyn arvioinnin ajantasaisuutta. Pyyntöihin, jotka koskevat ympäristövaikutusten arvioinnin tarpeellisuuden arviointia, vastataan lausunnolla, jos arvioinnin tarvetta ei selvästi muodostu. Luovalla on YVA-lain mukainen valvontavelvollisuus. Mikäli hankkeen toteuttamiseen on ryhdytty ilman tarvittavaa YVA-menettelyä, Luova voi käyttää hallintopakkoa, jotta hankkeelle tehdään tarvittava YVA.

Ympäristö- ja vesiasiat
Ympäristötoimialalla tulee vuosittain vireille AVIen ja ELY-keskusten tehtävämäärien perusteella arviolta lähes 1 000 ympäristö- ja vesilupahakemusta ja yli 20 000 muuta ympäristönsuojelu- ja vesilain
mukaista ennakko- ja jälkivalvontaan liittyvää asiaa. Vuonna 2018 ELY-keskusten valvomia ympäristönsuojelulain ja jätelain mukaisia jälkivalvontakohteita oli YLVA-valvontatietojärjestelmän tietojen
mukaan lähes 9 000, joista noin 2 500 oli jätteenkuljettajia. Vesilain mukaisia ilmoituksia käsitellään
vuodessa noin 2 500. Vesilain mukaisia valvontakohteita on noin 2 000. Lisäksi jälkivalvottavia kuuluu noin 4 500 patoa ja satoja muita rakennelmia, jotka eivät kuitenkaan ole aktiivisen valvonnan
alaisia. Vesilain mukaisia lausuntoja annetaan vuosittain noin 1 500 ja päätöksiä joitakin kymmeniä.
Lupahakemusten käsittely ja niitä edeltävä luvan tai luvan muutostarpeen harkinta on ympäristö- ja
vesiasioihin kuuluvaa ennakkovalvontaa. Myös ilmoitusten- ja rekisteröintien sekä tarkkailusuunnitelmien käsittely sisältyvät ennakkovalvontaan. Käsiteltävien ilmoitusten ja rekisteröintien lukumäärä
on suuri ja käsittelyn tavoiteajat ovat lyhyitä.
Ympäristö- ja vesilupien jälkivalvonta voidaan jakaa suunnitelmalliseen ja reaktiiviseen valvontaan.
Ympäristölupien suunnitelmalliseen valvontaan sisältyvät valvontaohjelman ja -suunnitelman laatiminen, valvontaohjelmaan perustuvat määräaikaistarkastukset, valvontakampanjat sekä toiminnanharjoittajien velvoitteiden täyttämisen seuranta ja heidän toimittamiensa raporttien hyväksyminen.
Vesilain suunnitelmalliseen valvontaan sisältyy kertaluontoisten vesitaloushankkeiden valvontaa
sekä pitkäjänteistä vedenoton ja vesistöjen säännöstelyiden valvontaa. Ympäristölupien reaktiiviseen valvontaan sisältyvät häiriö- ja poikkeustilanneilmoitusten ja yleisöilmoitusten käsittely, huomautusten, kehotusten ja hallintopakkojen antaminen sekä reaktiiviset tarkastukset. Vesilain jälkivalvonnasta suuri osa on reaktiivista valvontaa sisältäen esimerkiksi pienimuotoisten ja kertaluontoisten ilmoitusten käsittelyä sekä yleisöilmoituksiin liittyviä maastokäyntejä; alle puolet tehtävistä
koskee varsinaisten vesiluvallisten kohteiden valvontaa. Myös poliisille tehtävät ilmoitukset esitutkintaa varten (tutkintapyynnöt) ovat osa ympäristönsuojelulainsäädännön reaktiivista valvontaa.
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Suunnitelmallista ja reaktiivista valvontaa tehdään myös ilmoitus- ja rekisteröintivelvollisten kohteiden valvonnassa ja oheisessa tietolaatikossa on esitetty esimerkki jätelain mukaisesta valvonnasta.
Esimerkki suunnitelmallisesta kampanjamuotoisesta jälkivalvonnasta
Kampanjamaista valvontaa valtakunnallisella tasolla on perusteltua kehittää Luovassa. Nykyisissä
organisaatioissa toteutetut valvontakampanjat ovat olleet hyviä tapoja kehittää ja tehostaa valvontaa toiminnoissa, jotka eivät ole ympäristöluvanvaraisia. Kampanjamaista valvontaa on kokeiltu
mm. jätekuljetusten valvonnassa.
Jätekuljetusten ja kansainvälisten jätesiirtojen valvonta yhteistyössä poliisin ja Tullin kanssa
Luova hyväksyy ammattimaiset jätteenkuljettajat jätehuoltorekisteriin sekä valvoo niitä. ELY-keskusten toteuttamissa jätekuljetusten valvontakampanjoissa havaittiin , että tehokkain tapa lisätä tietoisuutta jätekuljetuksia koskevista säädöksistä on tien päällä tapahtuva valvonta. Valvonta toteutettiin yhteistyössä poliisin kanssa osana poliisin toteuttamaa raskaan liikenteen valvontaa. Poliisin
tekemän ajoneuvotarkastuksen yhteydessä ympäristöviranomaiset valvo ivat jätekuljetuksia koskevien säännösten noudattamista.
SYKE on tehnyt kansainvälisten jätesiirtojen valvontaa satamissa kampanjamaisesti yhteistyössä
Tullin kanssa. Yhteistyötä on tehty myös yhteisten valvontapäivien avulla ja aktiivisella tiedonvaihdolla. Jos kansainvälisten jätesiirtojen valvonta siirtyy SYKEstä Luovaan, Luova jatkaa yhteistyötä
poliisin ja Tullin kanssa.

Luonnonsuojeluasiat
Luonnonsuojelulain mukaisia asioita tulee Luovaan vireille tuhansia vuosittain. Yksityisten suojelualueiden perustamispäätöksiä annetaan noin 300 vuodessa. Hakemuksesta ratkaistavia luonnonsuojelulain mukaisia poikkeuslupia tullee olemaan vuositasolla 200-250 kpl. Osa hakemuksista käsitellään muiden Luovan lupamenettelyjen yhteydessä (asiakkaan valinnan mukaan myös yhdennetyssä lupamenettelyssä), mutta huomattavalla osalla poikkeusluvista ei ole yhtymäpintoja Luovan
muihin lupiin. Luonnonsuojelutehtävissä annetaan lisäksi vuosittain kymmeniä muita päätöksiä kuten lajien esiintymispaikan rajauspäätöksiä ja luontotyypin rajauspäätöksiä, jotka tehdään Luovan
omasta aloitteesta osana suunnitelmallista luonnonsuojelua. Luovassa tärkeässä roolissa onkin
suunnitelmaan tai ohjelmaan perustuva suojelu, joissa asia tulee vireille Luovan toimeenpanemana.
Lisäksi Luovassa tehdään vuositasolla merkittävä määrä lajisuojeluun liittyviä korvauspäätöksiä.
Luonnonsuojelulain valvonta on luonnonsuojelulain noudattamisen valvontaa, luonnonsuojelulain
mukaisten poikkeuslupien valvontaa sekä yksityisten suojelualueiden rauhoitusmääräysten valvontaa. Luonnonsuojelun valvonnan keinoja ovat mm. väliaikainen toimenpidekielto ja luonnonsuojelulain 57 §:n mukaiset pakkokeinot. Luonnonsuojelulain valvonta tehdään tarvittavin osin yhteistyössä
ympäristönsuojelulain, vesilain ja maa-aineislain mukaisen jälkivalvonnan kanssa. Luonnonsuojelun
valvonnan toteuttamista osana ympäristö- ja vesiasioiden valvontaa on tarpeen kehittää esimerkiksi
huomioimalla luonnonsuojeluasiat ympäristönsuojelu- ja vesilain mukaisilla tarkastuksilla. Luovan
tehtäviin kuuluvat myös Natura-alueita koskevat arviointi-, lausunto- ja ilmoitusmenettelyt sekä Natura 2000 –verkoston toteuttamiseen ja raportointiin liittyvät toimet. Natura-alueita koskevalla arviointi- ja lausuntomenettelyllä on yhteyksiä Luovan ja muiden viranomaisten lupa-, ilmoitus-, vahvistus ja/tai YVA-menettelyihin.

SOVA-tehtävät
Suunnitelmien ja ohjelmien ympäristöarviointimenettely (SOVA) tulee vireille Luovaan useimmiten
kirjallisena pyyntönä toiselta viranomaiselta. Vuositasolla SOVA-menettelyyn liittyvien tehtävien
määrä vaihtelee runsaasti. Suunnitelman tai ohjelman laatiminen perustuu lakiin. Suunnitelma tai
ohjelma voi olla valtakunnallinen tai maakunnallinen. Menettely on kaksivaiheinen ja Luovan rooli
ympäristöviranomaisena on keskeinen. Luova arvioi sekä suunnitelman tai ohjelman sisältöä että
ympäristöarviointia. Luovassa SOVA-asioita tulee usein vireille samanaikaisesti, esimerkkinä EUohjelmien tai maakuntaohjelmien laatiminen, koska suunnitelmien laatimissykli on sama. SOVA-asioita ei ole vireillä koko ajan siten, että ne edellyttäisivät Luovan toimenpiteitä.
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Muita tehtäviä
Luova käsittelee rakennussuojeluesityksiä ja -hakemuksia ja antaa rakennussuojelupäätöksiä sekä
valvoo niitä yhdessä Museoviraston kanssa. Vuonna 2018 Suomessa oli noin 300 rakennusperintölailla suojeltua rakennusta ja päätöksiä annettiin kaksi. Rakennussuojelupäätösten tekeminen ja niiden valvonta on kuvattu liitteessä 1e.

Ympäristötieto
Valtakunnallisena ympäristöviranomaisena Luovalla on keskeinen ja moninainen rooli ympäristötiedon hallinnassa: Luova on ympäristötiedon kokoaja, tuottaja, hyödyntäjä ja jalostaja. Ympäristötietoa
tuottavat ja hyödyntävät myös useat muut tahot, kuten maakunnat, kunnat, muut viranomaiset, tutkimuslaitokset, yritykset, kansalaiset ja järjestöt. Ympäristötiedon kokoamisessa, tuottamisessa ja
hyödyntämisessä tarvitaan siten yhteistyötä ja yhteiskäytettäviä tietojärjestelmiä. Suomen ympäristökeskus toimii merkittävänä valtakunnallisena ympäristötiedon tuottajana ja hallinnoijana ja onkin
keskeinen yhteistyötaho Luovan kanssa.
Luova hallinnoi ja kokoaa luvanvaraisten laitosten ja toimintojen raportoimia päästö- ja kuormitustietoja sekä ympäristötoimialalla keskeistä paikkatietoa. Sen sijaan toiminnanharjoittajat ovat vastuussa vesistötarkkailutiedon tallentamisesta Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämään ympäristötiedon hallintajärjestelmä Herttaan. Lisäksi Luova on luonteva taho kokoamaan kuntien ja maakuntien tuottamaa ympäristötietoa siltä osin kuin se on valtakunnallisesti tarpeellista. Luova tuottaa itse
toiminnassaan ympäristötietoa, esimerkiksi suojelualueiden uhanalaiseen lajistoon ja luontotyyppeihin liittyvää tietoa sekä lupa- ja valvontatietoa (esim. lupapäätökset). Luova myös hyödyntää ja jalostaa käyttöön kokoamaansa ja tuottamaansa ympäristötietoa viranomaistehtävissään. Luovan kokoamaa ympäristötietoa voidaan hyödyntää valtakunnallisessa ympäristön tilan seurannassa. Luovan kokoamat ympäristöluvanvaraisten laitosten toimittamat raportointitiedot ovat keskeinen osa
EU:lle raportoitavaa ympäristötietoa sekä tietolähde Tilastokeskuksen ympäristötilastoja varten. Raportin liitteessä on esitetty viranomaisen sekä toiminnanharjoittaman tuottaman avoimen tiedon prosessikuvaus (Liite 1a).
Ympäristötieto on Luovassa keskeinen tiedolla johtamisen väline, jonka avulla voidaan esimerkiksi
arvioida ympäristöriskejä ja priorisoida tehtäviä sekä tunnistaa esimerkiksi eri viranomaisten tuottaman, kokoaman ja levittämän ympäristötiedon yhteyksiä ja yhteiskäyttöä. Luova myös tarvittaessa
arvioi tarpeita ympäristötiedolle ja voi aktiivisesti edistää esimerkiksi ympäristötutkimuksen kehittämistä. Valtakunnallisena virastona Luovalla on rooli myös ympäristötiedon levittäjänä ja siitä viestijänä yhdessä Suomen ympäristökeskuksen kanssa. Tiedon levittämisen muille tiedontarvitsijoille tulee Luovassa onnistua pääasiallisesti tietojärjestelmien kautta mahdollisimman avoimesti. Sen sijaan ympäristötiedon jakajan roolissa Luovan on tärkeää viestiä aktiivisesti eri viestintäkanavissa:
ympäristötietoa voidaan jakaa esimerkiksi asiakkaiden ja viranomaisten koulutus- ja neuvottelupäivien avulla. Luova pystyy valtakunnallisena toimijana ympäristöviestinnän avulla levittämään ympäristötietoa ja lisäämään yritysten ja kansalaisten ympäristötietoutta sekä nostamaan esiin ympäristötiedon vaikuttavuutta päätöksenteossa.

2.2.

Kehittämis- ja edistämistehtävät

Luovan ympäristötoimiala ohjaa ja edistää mm. YVA-, luonnonsuojelu-, jäte-, vesi- sekä ympäristönsuojelulaissa tarkoitettujen tehtävien hoitamista hallinnonalalla. Käytännössä ohjaustyötä tehdään lakien tulkintaan ja soveltamiseen liittyvänä viranomaistyönä, myös neuvonnan keinoin.
Luovan ympäristötoimialan kehittämis- ja edistämistehtäviksi on tunnistettu:

12



ympäristötoimialan sisäisen toiminnan suunnittelu ja kehittäminen (ml. yhtenäiset menettelyt ja ratkaisut)



yhden luukun palvelujen kehittäminen



valtakunnallisen yhdenmukaisuuden varmistaminen ympäristölainsäädännön soveltamisessa



läpileikkaavina edistämistehtävinä luonnon monimuotoisuuden turvaaminen, ilmastonmuutoksen hillintä ja kestävän kiertotalouden edistäminen



substanssikohtaiset kehittämis- ja edistämistehtävät liittyen mm. valvonnan tehostamiseen,
parhaan käyttökelpoisen tekniikan (BAT) asiakirjojen valmisteluun



lainsäädännön valmisteluun osallistuminen



ohjeiden laatiminen



koulutuksen ja neuvottelupäivien järjestäminen



sähköisten järjestelmien kehitystyö Luovan vastuulla olevien järjestelmien osalta sekä kehittämistyöhön osallistuminen muiden järjestelmien osalta

Kehittämistehtävien on ilmennyttävä strategiassa ja näyttävä organisoinnissa. Niihin on tärkeä myös
varata riittävät resurssit ja henkilövoimavarat. Ilmastonmuutoksen hillintään ja kiertotalouden edistämiseen liittyvää kehittämis- ja edistämistehtävää on avattu oheisessa tietolaatikossa.
Esimerkki kehittämis- ja edistämistehtävistä - ilmastonmuutoksen hillintä ja kestävän kiertotalouden edistäminen
Luovalla on tärkeä rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä ja kiertotalouden edistämisessä. Jokaisen
asiantuntijan tulisi huolehtia tavoitteiden toteutumisesta osana tehtäviensä hoitoa ja niihin liittyvää
neuvontaa / ohjausta. Tämä edellyttää myös Luovan sisäistä viestintää ja koordin ointia, johdon
vastuuta ilmastotietoisuudesta, yhteisiä tavoitteita / osatavoitteita ja niiden toteutumisen seurantaa.
Käytännössä tämä voisi tarkoittaa esimerkiksi seuraavaa:
- Ympäristövaikutusten arvioinnissa (YVA- ja SOVA-menettelyt) sekä laadittavissa viranomaislausunnoissa voidaan korostaa ilmastovaikutusten merkittävyyttä.
- Ympäristölupakäsittelyssä ja valvonnassa on huomioitava energian käytön tehokkuus, jota kautta
voidaan edistää hiilineutraalius- ja kiertotaloustavoitteita, kuten esimerkiksi metaanin talteenottoa
soihtupolton sijaan kaatopaikoilla.
- Tavoitteita edistäviä toimintatapoja voidaan suositella myös toiminnanharjoittajien kanssa käytävissä neuvotteluissa ja valvontakäynneillä.
- Luonnonsuojelutehtävissä luonnonsuojelualueiden perustamisella on ilmastonmuutosta hillitsevä
vaikutus. Niiden perustaminen tapahtuu maakuntien ja Luovan yhteistyönä.

2.3.

Yleisen edun huomioon ottaminen

Perustuslain 20 §:n 2 momentin mukaan julkisen vallan on pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus
terveelliseen ympäristöön sekä mahdollisuus vaikuttaa elinympäristöään koskevaan päätöksentekoon. Yleisen edun huomioon ottaminen on kaiken julkisen vallan velvollisuus. Valtion lupa- ja valvontavirastosta (HE 14/2018 vp) ehdotetun lain mukaan ympäristölainsäädäntöön perustuva yleinen
etu otetaan ympäristötoimialalla läpileikkaavasti huomioon. Myös muut viranomaiset kuten kunnat
ja maakunnat huomioivat yleisen edun valvonnan omissa tehtävissään. Luova valvoo yleistä etua
myös suhteessa muihin viranomaisiin Luovan toimivaltaan kuuluvilla tehtäväaloilla. Luova valvoo
yleistä etua käyttämällä valitusoikeuttaan ja antamalla lausuntoja substanssilainsäädännön mukaisesti. Yleisen edun näkökohtia on useita, joten ne voivat joissain tilanteissa olla keskenään erisuuntaisia.
Yleinen etu on osa Luovan virkamiesten virkavastuuta ja sen huomiointi sisältyy jokapäiväiseen työhön. Ympäristötoimialan sisäinen eri lakien mukainen yleisen edun valvonnan toteutuminen varmistetaan Luovan sisäisin menettelyin. Hallituksen esityksessä (HE 14/2018 vp) muutoksenhakuoikeuden puuttuminen viraston omien päätösten osalta korostaa yleisen edun valvontaan liittyvien seikkojen huomioon ottamista päätösharkinnassa. Asian käsittelyssä selvitetään, dokumentoidaan ja
päätöksenteossa otetaan huomioon kaikki keskeiset näkökohdat riittävässä laajuudessa. Yleistä
etua ei voida erottaa substanssista ja substanssiin liittyvässä harkinnassa otetaan huomioon eri näkökulmat.

13

Esimerkkejä yleisen edun huomioon ottamisesta:
Jätevedenpuhdistamohanke
Kunta on hakenut ympäristölupaa jätevedenpuhdistamolle, jonka käsitellyt jätevedet johdettaisiin
kunnan alueella olevaan järveen. Järvi on osa Natura 2000 -verkostoa, ja se on suojeltu lintudirektiivin mukaisena erityisenä suojelualueena. Järvellä viihtyvä linnusto hyötyy j ärven runsasravinteisuudesta osittaisesta umpeenkasvusta (joskin umpeenkasvua täytyy rajoittaa). Talvisin järven syvänteissä voi esiintyä happikatoa ja kesäisin vedessä on sinilevää. Järvi on lievästi rehevöitynyt
eikä sen ekologinen tila täytä vesien- ja merenhoidon tavoitteita. Järveä ei ole nimetty vesienhoidon suunnittelussa erityiseksi alueeksi. Järvessä on perinteisesti esiintynyt vapaa -ajan kalastuksen
kannalta haluttuja kalalajeja, mutta viime vuosina rehevöityneissä järvissä viihtyvät kalalajit ova t
yleistyneet. Järven rannalla sijaitsee muutamia vapaa-ajan asuntoja, joiden omistajat kalastavat
järvellä. Järven umpeenkasvu aiheuttaa haasteita veneilylle. Umpeenkasvun vuoksi rantoja ruopataan kulkuväylien säilyttämiseksi. Ruoppaaminen kuitenkin samen taa vettä ja voi kiihdyttää rehevöitymistä. Rantojen ruoppaaminen voi myös tuhota vesikasviympäristöjä, joissa kalanpoikaset
viihtyvät. Jäteveden johtaminen voi kiihdyttää järven rehevöitymistä ja heikentää luonnon monimuotoisuutta sekä järven virkistyskäyttömahdollisuuksia.
Kun kunnan lupahakemus tulee Luovaan vireille, määrätään mahdollisten yhteisneuvottelujen jälkeen sitä käsittelemään esittelijä ja ratkaisija, joista toinen on jätevedenpuhdistamoiden ja toinen
vesien luonnontalouden asiantuntija. Asian käsittelijät pystyvät arvioimaan tapausta joidenkin tapaukseen liittyvien yleisten etujen kannalta. Tarve monijäseniselle kokoonpanolle sekä as iantuntijatiimille (ks. luku 3.2.4 ja 3.3.) voidaan tunnistaa heti hakemuksen vireille tullessa tai vasta myöhemmin asian käsittelyn aikana. Asiantuntijatiimiin ja/tai kokoonpanoon voidaan esimerkiksi nimetä
luonnonsuojelun asiantuntija, joka voi antaa sisäisen kirjallisen kannanoton luonnon monimuotoisuuden ja luonnonsuojelulain sekä tarvittaessa direktiiviedellytysten näkökulmasta. Lisäksi asiassa
saatetaan edellyttää Natura-arviointia, josta asiassa mukana oleva luonnonsuojelun asiantuntija
antaa luparatkaisua varten lausunnon. Asiassa pyydetään lisäksi lausunnot maakunnalta vaikutuksista vesienhoitoon ja kalatalouteen.
Yleisen edun toteutuminen YVA-menettelyssä
YVA-menettely koskee useita hanketyyppejä ja menettelyssä arvioidaan ympäristövaikutuksia monipuolisesti. YVA-menettelyssä keskeistä on toteuttamisen vaihtoehtojen vertailu. Luova voi yhteysviranomaisena tuoda monipuolisesti yleisen edun näkökulman hankkeen suunnitteluun. Yleinen etu
voi toteutua hankkeessa myös laajojen osallistumismahdollisuuksien kautta tuoden suunnitteluun
esimerkiksi uusia vaihtoehtoja.
Ympäristörikokset
Ympäristörikosasiat ovat virallisen syytteen alaisia ja virallinen syyttäjä voi nostaa syytteen mahdollisista asianomistajista riippumatta. Valtion valvontaviranomainen on ympäristönsuojelu-, vesi- ja
jätelain mukaan rikosasiassa asianomistaja, jos yleistä etua on loukattu. Se voi yhtyä syyttäjän rangaistusvaatimukseen, vaikka sillä ei olisi asiassa muita vaatimuksia. Yleistä etua katsotaan loukatun liki kaikissa ympäristörikostapauksissa. Asianomistajan osallistuminen prosessiin ei ole välttämätöntä eikä aina tarpeellistakaan mutta laajoissa ja ympäristönäkökulmasta haastavissa asioissa
valvontaviranomaisen aktiivinen osallistuminen prosessiin tukee syytteen läpi menoa esim erkiksi,
kun oikeudenkäynnissä nousee esille yllättäviä ympäristökysymyksiä tai vastaajan todistelu on
laaja.
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3.
3.1.

Yhteiset toimintatavat
Ennakolliset toimintatavat
Ennakollisten toimintatapojen tavoitteena on tuottaa tietoa asiakkaalle eri menettelyiden tarpeesta
ja niiden kytkemisestä toisiinsa. Ennakolliset toimintatavat helpottavat viraston toiminnan suunnittelua ja tarvittavien asiatuntijavoimavarojen arviointia. Onnistuessaan ennakolliset toimintatavat sujuvoittavat palvelua ja lyhentävät asioiden käsittelyaikoja.
1.

Ensikontakti: Asiakkaan yhteydenotto voi tapahtua eri palvelukanavien kautta. Se ohjaa asiakkaan oikealle palvelupolulle, luo tehokkuutta ja parantaa asiakaskokemusta.

2.

Palvelutarpeen kartoitus: Viranomainen ja asiakas muodostavat tapauskohtaisesti yhteisen
käsityksen asiakkaan tarvitsemista menettelyistä ja niiden riippuvuuksista. Tarvittaessa kartoitus voidaan syventää joustavaksi ja päivittyväksi tilannekuvaksi eli e nnakolliseksi suunnitelmaksi, jonka tavoitteena on yhteensovittaa ajallisesti ja sisällöllisesti asiakkaan tarvitsemat
menettelyt.

3.

Neuvottelut: Suunnitelmallisilla ja koordinoiduilla asiakkaan ja viranomaisten välisillä yhteisneuvotteluilla, pienemmillä tapaamisilla ja YVA-lain mukaisilla ennakkoneuvotteluilla tehostetaan asiakkaan ja viranomaisten välistä tiedonvaihtoa ennakollisesti sekä menettelyiden
aikana.

Luovassa ympäristöasioiden käsittelyä edeltäviä ennakollisia toimintatapoja ovat esimerkiksi palvelutarpeen kartoitus, yhteisneuvottelut, ennakollinen viestintä ja neuvonta. Suurin osa ennakollisista
toimintatavoista ei koske kaikkia hankkeita, vaan lähinnä usean menettelyn hankkeita, joilla on suurempi tarve yhden luukun palveluille.
Asiakkaalle on keskeistä tietää eri menettelyjen tarve ja niiden kytkeytyminen toisiinsa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Viraston kannalta ennakolliset toimintatavat helpottavat toiminnan
suunnittelua ja asian käsittelyyn tarvittavien asiantuntijavoimavarojen arviointia. Lisäksi ne sujuvoittavat palvelua ja lyhentävät asioiden kokonaiskäsittelyaikoja, kun sekä asiantuntijat että asiakkaat
ovat selvillä asioiden käsittelyn vaiheesta.
Asiakkaat, joiden asiat ja hankkeet ovat monitahoisia, ottavat usein yhteyttä viranomaiseen jo ennen
asian vireille tuloa. Seuraavassa kuvattavia ennakollisia toimia voidaan tehdä myös, vaikka asia olisi
jo saatettu vireille. Tällöin toimiin on kuitenkin ryhdyttävä mahdollisimman pian asian vireille tulon
jälkeen.

1. Ensikontakti ohjaa suoraan oikealle palvelupolulle
Suunnitelmallinen ensikontakti eri palvelukanavien kautta ohjaa asiakkaan oikealle palvelupolulle ja
tarvittaessa tarkempaan palvelukartoitukseen. Laadukkaasti hoidetulla ensikontaktilla tuodaan tehokkuutta ja parannetaan asiakaskokemusta. Laadukas ensikontakti on olennainen osa yhden luukun palveluiden tuottamista.
Tavoitteena on, että asiakkaan tarvitseman asiantuntijaneuvonnan taso osataan tunnistaa ja tarvittaessa käynnistää tarkempi palvelutarpeen kartoitus. Monitahoisen asian tunnistamiseen tulee laatia
toimintamalli. Toimintamallin laatiminen on syytä tehdä Luovan yhteisen asiakaspalvelun järjestäytymisen selvittyä. Varsinaista kirjallista ohjeistusta keskeisempää ovat koulutus, viestintä ja selkeät
toimintamallit.
Yhteydenotto Luovassa tapahtuisi ensisijaisesti aina asiakaspalveluun, josta asiakas tarvittaessa
ohjataan eteenpäin yleisen asiakaspalvelun mallin mukaisesti (luku 5.4). Mikäli kyse on olemassa
olevasta toiminnasta tai jo muutoin viranomaisessa käsittelyssä olleesta hankkeesta, asiakas ottaa
todennäköisimmin yhteyttä suoraan asiantuntijaan, esimerkiksi vastuuvalvojaan. Jos asia kuuluu kyseiselle asiantuntijalle, neuvoo tämä asiakasta suoraan ja tarvittaessa käynnistää tarkemman palvelutarpeen kartoituksen. Jos asia ei kuulu kyseiselle asiantuntijalle, hän ohjaa asiakkaan organisaatiossa asiaa hoitavan yksikköön, yksikön päällikölle tai asiakaspalveluun. Asiakaspalvelusta asia
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edelleen siirretään yleisen asiakaspalvelun mallin mukaisesti oikealle taholle vastaavasti kuin asiakkaan ollessa suoraan yhteydessä asiakaspalveluun. Ensikontakti sisältää asiakaspalvelun ja asiantuntijoiden välistä yhteistyötä, joka koostuu mm. tiedonhausta tietovarannosta ja asiantuntijajärjestelmästä, sekä niiden päivittämisestä. Ensikontaktin prosessi on kuvattu liitteessä 1a.
Asiantuntijat sitoutetaan ensikontaktin hoitamiseen seuraavin toimenpitein:





Edellä kuvattu ensikontaktin toimintamalli tunnetaan
Sähköiset kalenterit pidetään ajan tasalla saavutettavuuden varmistamiseksi
Asia ja tarvittava neuvonnan taso osataan tunnistaa. Tätä varten laaditaan tarvittaessa
tarkempi toimintamalli
Yleiset asiakaspalvelutaidot ovat kaikkien asiantuntijoiden vastuulla

2. Palvelutarpeen kartoitus ja tarvittaessa laadittava tarkempi suunnitelma
Asiakkaan palvelutarpeen kartoituksen laajuus riippuu tarvittavan neuvonnan ja asiakokonaisuuden laajuudesta. Onnistuneen palvelutarpeen kartoituksen tuloksena on viranomaisen ja asiakkaan yhteinen käsitys asiakkaan tarvitsemista palveluista, kuten tarvittavista menettelyistä ja
niiden riippuvuudesta toisistaan. Asiakkaalla itsellään on kuitenkin aina vastuu asiansa hoitamisesta
ja omalta osaltaan riittävän asiantuntemuksen varaamisesta asiansa hoitamiseen. Palvelutarpeen
kartoitus vaatii aina tapauskohtaista tarkastelua, ja sitä koskeva prosessi on laaja. Palvelutarpeen
kartoituksen tekee tapauksen monimutkaisuudesta riippuen yksittäinen asiantuntija tai useampi asiantuntija yhdessä. Mikäli asia vaatii asiantuntijaneuvontaa, on asiantuntijan tehtävä osata tunnistaa
tarve ja edelleen neuvoa asiakas tarkemmin eteenpäin. Tämän edellytyksenä kuitenkin on, että asiakas on ensikontaktissa osattu ohjata oikealle asiantuntijalle. Asiakkaan palveluodotuksena on aina
tarvittaessa saada yhteys kysymystensä kannalta oikeaan asiantuntijaan.
Palvelutarpeen kartoituksen tarkoituksena on saada yhteys asiakkaan kysymysten kannalta oikeisiin
asiantuntijoihin onnistuneen ensikontaktin jälkeen. Palvelutarpeen kartoitusprosessi käynnistyy, kun
viranomaisella on tieto asiasta ja todetaan, että asiakkaan tarvitsemat palvelut on tarkoitus kartoittaa
tarkemmin. Vaikka palvelutarpeen kartoitus kuvataan prosessina, sen ei ole tarkoitus olla liian jäykkä
menettely ja se vaatiikin asiakkaiden tarpeiden tunnistamisen osaamista. Palvelutarpeen kartoitus
on kuvattu prosessina liitteessä 1a.
Palvelutarpeen kartoitus voi syventyä ennakolliseksi suunnitelmaksi asioissa, joihin liittyy monia
ympäristöllisiä menettelyjä (esimerkiksi YVA-menettely, vesi- tai ympäristölupa, luonnonsuojelulain
mukainen poikkeuslupa tai Natura-arviointi, kunnan ympäristölupa tai maa-aineslupa, kaavoitusmenettely), niiden yhteensovittamista tai yhteiskäsittelyä. Ennakkosuunnitelma voi myös olla tarpeen,
jos asia on alueellisesti ja toiminnallisesti laaja ja monimuotoinen. Ennakkosuunnitelma on mahdollista tehdä asiakkaan kanssa siinä palvelupolun vaiheessa, kun asiakas on ohjattu asiantuntijalle.
Ennakkosuunnitelma on suunnittelutilanteen mukaan joustava ja päivittyvä tilannekuva asiakkaan
tarvitsemista palveluista asian hoitamiseksi. Ennakkosuunnitelman tavoitteena on parantaa Luovan
asiantuntijan ja asiakkaan keskinäistä ymmärrystä tarvittavista hallinnollisista menettelyistä ja niiden
ajoittumisesta. Tarkoituksena on yhteensovittaa ajallisesti ja sisällöllisesti asiakkaan tarvitsemat menettelyt. Ennakkosuunnitelma lisää myös toiminnan sisäistä ennakoitavuutta Luovassa. Suunnitelma
voidaan tehdä myös erillisessä yhdennettyjen menettelyjen mukaisessa hankkeessa.
YVA-ohjelmassa hankkeesta vastaava esittää mm. tiedot hankkeen toteuttamisen edellyttämistä
suunnitelmista ja luvista. Näin ollen, kun hanke tulee Luovan käsittelyyn YVA-lain mukaisena asiana,
ennakollisten toimintatapojen soveltaminen on YVA-lain mukaista.
Pääsääntöisesti aloite suunnitelman tekemiseen tulee asiakkaalta, mutta tarvittaessa aloitteen voi
tehdä myös Luovan asiantuntija, mikäli hän katsoo sen olevan tarpeen esimerkiksi menettelyjen yhteensovittamiseksi. Asiakkaalla on päätäntävalta suunnitelman tekemisestä siinäkin tapauksessa,
että Luovan asiantuntija ehdottaa ennakkosuunnitelman tekemistä. Sopivin vaihe tehdä ennakkosuunnitelma on siinä vaiheessa, kun asia ei ole vielä tullut vireille ja asiaan liittyen järjestetään en-
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simmäinen yhteisneuvottelu. Asiakas arvioi palvelulistauksen perusteella alustavasti ennen yhteisneuvottelua itse, mitä palveluita asiassa tarvitsee ja minkä palvelun tarpeesta on epävarmuutta. Asiakkaan esitys palvelutarpeista ja aikataulutavoitteista käydään yhteisneuvottelussa läpi yhdessä asiakkaan kanssa ja tarvittaessa sitä muokataan yhdessä. Suunnitelma voidaan liittää esimerkiksi neuvottelumuistion liitteeksi. Asiakas kuitenkin itse päättää, toimiiko suunnitelman mukaisesti, sillä asiakkaan keräämä tai muutoin ilmi tullut tieto sekä myös monet muut Luovan menettelyistä riippumattomat näkökohdat voivat vaikuttaa suunnitelman toteutumiseen. Tarvittaessa suunnitelmaa voidaan
muuttaa ja päivittää. Suunnitelma ei vaikuta viranomaisen omia aikataulujaan koskevaan päätäntävaltaan. Suunnitelman laatiminen ja päivittäminen yhteistyössä Luovan asiantuntijan kanssa on asiakkaalle maksutonta.
Asiantuntijan ohjeet ennakolliseen vaiheeseen
• Hoida ensikontakti huolella. Tallenna saamasi ennakkotieto ylös sähköiseen työpöytään ja tarvittaessa tarkenna kysymyksin. Hanki riittävä ennakkotieto asiasta. Ohjaa asi akas varmuudella oikean henkilön luokse, älä arvaile.
• Muista oma roolisi. Keskity siihen mihin sinua tarvitaan. Kukaan ei osaa kaikkea. Kerro havaitsemastasi lisäasiantuntemuksen tarpeesta rohkeasti.
• Ennakollisesti ei oteta kantaa ratkaisuun tai tehdä päätöksiä, vaan neuvotaan, vaihdetaan tietoa
ja yhteensovitetaan tulevia menettelyjä.
• Ennakollisestikin toimitaan virkavastuulla.
• Ennakollisuus ei vähennä asiakkaan omaa vastuuta asiansa hoitamisessa.
• Ennakollisuudesta hyödyt myös itse – hoidat asiaa myöhemminkin.

3. Yhteisneuvottelut, tapaamiset ja ennakkoneuvottelut
Ennakoitavuuteen ja yhteensovittamiseen liittyy riittävän laaja ja tarvittaessa eri viranomaistahot yhteen kokoava yhteisneuvottelu. Yhteisneuvottelulla tarkoitetaan erilaisia neuvotteluja, joihin asiakkaan ja Luovan edustajien lisäksi voi osallistua tarvittaessa myös muita viranomaisia. Lukumääräisesti suurin osa asioista käsitellään ilman laajempia yhteisneuvotteluja, mutta monitahoisemmissa
asioissa niitä voi olla myös useita. Useimmissa tapauksissa laajempi yhteisneuvottelu ei ole tarpeen.
Asiakas voi saada palvelutarpeensa täytetyksi hyvinkin kevyellä neuvonnalla tai pelkällä ohjaamisella oikean sähköisen asioinnin tai ohjeen luokse. Ympäristönsuojelulain mukainen tapaaminen voi
olla yhteisneuvottelua suppeampi, ja olla luonteeltaan enemmän neuvontaa kuin neuvottelua. Yhteisneuvottelu, tapaaminen ja ennakkoneuvottelu ovat palveluprosesseja (liite 1a), joita voidaan tarvita useissa eri menettelyissä ja jotka voivat toistua useita kertoja.
Kun yhteisneuvottelu tai suppeampi tapaaminen on tarpeen, se on tärkeää järjestää suunnitelmallisesti ja koordinoidusti, jotta se on tuloksellista. Yhteisneuvottelun, kuten myös muun ennakollisen
neuvonnan ja ohjauksen, on oltava asiakaslähtöistä ja räätälöityä asiakkaan keskeiset palvelutarpeet huomioon ottaen. Tarve yhteisneuvottelulle voi tulla myös viranomaistaholta. Aloitetahosta riippumatta neuvotteluissa toimitaan pääosin samalla tavalla. Yhteisneuvottelu voi olla myös eri viranomaisten välinen esimerkiksi hallituksen esityksen 269/2018 mukaisessa eri viranomaisten lupamenettelyjen yhteensovittamisessa. Yhteisneuvottelu edistää molemmin puolista tiedonvaihtoa, joka
sujuvoittaa asian mahdollista käsittelyä jatkossa.
Valmistautuminen neuvotteluihin ja tapaamisiin alkaa perehtymällä viranomaiselle toimitettuun aineistoon sekä lisätietotarpeiden tunnistamisella. Asialistan yhteisneuvotteluun ja koolle kutsumisen
voi tehdä joko viranomainen tai asiakas riippuen siitä kumman osapuolen aloitteesta tilaisuus on
katsottu tarpeelliseksi. Jos asiaan on määrätty asiantuntijatiimi, muodostaa se tapaamista varten
kokonaiskäsityksen asiasta käytettävissä olevan aineiston perusteella.
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Ennakollisessa vaiheessa asiakkailla voi olla tarve yhteisneuvottelulle tai pienemmille tapaamisille
erilaisissa tilanteissa. Asiakkaat haluavat tyypillisesti pitää ennakollisia yhteisneuvotteluja tai muita
tätä suppeampia tapaamisia esimerkiksi silloin, kun harkitaan investointiselvitysten aloittamista ennen edes varsinaisen suunnittelun aloittamista, luvan tarpeen harkinnan yhteydessä, hakemusta
valmisteltaessa ja toimintaa suunniteltaessa (mitä selvityksiä ja tutkimuksia tarvitaan). Ennakollinen
yhteisneuvottelu voi asiakkaan näkökulmasta olla tarpeen myös hakemusluonnoksen läpikäymiseksi, kokonaiskuvan hahmottamiseksi tai eri menettelyjen yhteensovittamiseksi.
Yhteisneuvottelun tai tapaamisen tarpeellisuus, käsiteltävät asiat ja osallistuvat tahot harkitaan tapauskohtaisesti. Neuvottelussa tai tapaamisessa tarvittavat tiedot riippuvat hankkeesta ja suunnittelun vaiheesta. Erityisesti useampien viranomaisten yhteisneuvotteluun valmistauduttaessa on tarkasteltavasta hankkeesta oltava etukäteen riittävät tiedot, jotta paikalle kutsuttujen asiantuntijoiden
ja viranomaisten joukko voidaan optimoida juuri hankkeen kannalta tarpeellisiin tahoihin. Luovan
keskeisten asiantuntijoiden mukanaolo on tärkeää neuvottelun onnistumiselle.
Neuvonta sekä siihen liittyvät yhteisneuvottelut tai tapaamiset eivät kuitenkaan rajoitu vain ennen
vireille tuloa annettavaan neuvontaan, vaan jatkuvat eri menettelyissä. Saamansa tiedon avulla asiakas voi myös varautua tuleviin vaatimuksiin. Myös viranomaisten työskentely sujuvoituu ja selkeytyy
kun asiakkaan tuottamat asiakirjat on alusta alkaen laadittu riittävän laadukkaiksi muun muassa neuvonnan avulla.

Ennakkoneuvottelu YVA-menettelyssä
YVA-menettely sisältää ennakollisen toimintatavan periaatteen. YVA-menettelyn alkuvaiheessa järjestetään yleensä ennakkoneuvottelu (YVA-lain 8 §), ennen kuin hankkeesta vastaava jättää YVAohjelman yhteysviranomaiselle. Ennakkoneuvottelun tavoitteena on edistää hankkeen arviointi-,
suunnittelu- ja lupamenettelyiden kokonaisuuden hallintaa sekä eri osapuolten tiedonvaihtoa. Ennakkoneuvottelupyyntö voi olla ensimmäinen tieto hankkeesta ja YVA-menettelystä.
Yhteyshenkilö kutsuu tähän neuvotteluun viraston eri asiantuntemusalojen asiantuntijoita. Kaikkien
olennaisten asiantuntijoiden tunnistaminen ensimmäiseen neuvotteluun voi olla haastavaa. Tärkeää
on saada mukaan mahdollisimman kattava asiantuntijoiden edustus; ympäristötoimialalta ennakkoneuvotteluun on tarpeen osallistua edustus luonnonsuojelusta sekä ympäristönsuojelu- ja vesiasioista sekä mahdollisesti Luovan muilta toimialoilta, esimerkiksi sosiaali- ja terveystoimialalta. Ennakkoneuvotteluun tulee kutsua myös muut asian käsittelyn kannalta tärkeät viranomaiset. Ennakkoneuvotteluita järjestetään YVA-menettelyn aikana tarpeen mukaan useampia. Neuvotteluiden tarkastetut muistiot edistävät tiedonkulkua ja auttavat osapuolia etenkin ajallisesti pitkissä suunnitteluprosesseissa. Varsinkin menettelyn loppuvaiheessa ennakkoneuvottelua voidaan käyttää ympäristö- tai vesilupahakemuksen valmistelua ohjaavana vaiheena, mikäli hankkeesta vastaavalla on jo
YVA-menettelyvaiheessa valmiudet laatia selvitykset lupahakemuksen vaatimalla tarkkuudella. Luovan toimivaltaan kuuluvissa lupa-asioissa toimintatapana tulee olla lupakäsittelijän osallistuminen jo
YVA-menettelyyn.
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3.2.

Vireille tulevan asian käsitteleminen


Vireille tulevien asioiden käsittelijät määräytyvät suoraan työjärjestyksen mukaan tai jos mahdollisia käsittelijöitä on useita, esimies määrää käsittelijät asiantuntija tietokantaa hyödyntämällä.



Asian käsittelijät pyritään pääsääntöisesti pitämään samoina asian ennakollisessa ja vireilläolovaiheessa.



Suurin osa Luovan esittelystä ratkaistavista asioista käsitellään yhden esittelijän ja yhden
ratkaisijan toimesta. Lupa- ja hakemusasiat ratkaistaan esittelystä yksi- tai monijäsenisessä
kokoonpanossa.



Käsittelijät varmistavat, että kaikki tarvittava Luovan ja muiden viranomaisten asiantuntemus
hyödynnetään asian käsittelyssä. Tarvittaessa käsittelijöiden tueksi kootaan asiantuntijatiimi.



Asiantuntemuksen täydentämistarpeet on tärkeää tunnistaa ajoissa.

3.2.1. Asian vireille tulo ja käsittelijöiden nimeäminen
Tässä luvussa käsitellään toimintatapoja asioiden mahdollisimman joustavalle käsittelylle ja asiantuntemuksen varmistamiseksi liittyen niihin Luovassa vireille tuleviin asioihin, jotka kirjataan ja joista
tehdään ratkaisu. Luku kattaa sekä ilman esittelyä käsiteltävät että esittelystä ratkaistavat asiat. Ratkaistaviksi asioiksi on luokiteltu tehtävät, joissa tehdään päätös (esim. lupa-, ilmoitus- ja hakemusasiat, YVA-päätös), annetaan lausunto/perusteltu päätelmä (luonnonsuojelu, YVA) tai asetetaan hallintopakko sekä ne, jotka vaativat hyväksymisen (esim. rekisteröinti, ympäristöluvanvaraisten laitosten vuosiraportointien tarkastaminen). Lisäksi tällaisia tehtäviä ovat Luovan antamat lausunnot
muille viranomaisille sekä tekemät valitukset muiden viranomaisten päätöksistä. Tehtäviä on kuvattu
tarkemmin luvussa 2.1.
Asia voi tulla Luovaan vireille ulkopuolisen tahon aloitteesta tai Luovan omasta aloitteesta. Luovan
omasta aloitteesta voivat tulla vireille esimerkiksi YVA-menettelyn tarve, luontotyypin rajaamispäätökset, hallintopakkomenettely ja monet valvonnalliset asiat.
Luovan työjärjestyksessä määrätään, mitkä asiat voidaan käsitellä ilman esittelyä ja mitkä ratkaistaan esittelystä. Lupa- ja hakemusasian kokoonpanossa voi olla yksi tai useampi ratkaisija. Muissa
asioissa on pääsääntöisesti yksi esittelijä ja yksi ratkaisija. Menettelytavat riippuvat asian laajuudesta (Kuva 3). Lupamenettelyissä kollegiaalisen päätöksentekomenettelyn säännökset jättävät harkintavaltaa ratkaisijoiden määrän valinnalle. Luova voi määrätä työjärjestyksessä tavan määritellä
ratkaisijat.
Ratkaistavan asian käsittelijöiksi nimetään asiantuntijatietokannasta käsiteltävän asian, palvelun tai
sektorin hallitsevia asiantuntijoita. Osaan asioista käsittelijä voi määräytyä suoraan työjärjestyksen
tai tehtävien perusteella, muiden osalta esimerkiksi esimies voi nimetä käsittelijän. Esimerkiksi laitoksen vastuuvalvoja on luontevasti valvomaansa laitosta koskevien valvonta-asioiden käsittelijä.
Työt tulee jakaa käsittelijöille siten, että ne on mahdollista tehdä lakisääteisissä määräajoissa (esim.
YVA, SOVA, ilmoitusten käsittely) tai tavoiteajoissa (esim. lupakäsittely). Käsittelijöiden tulee saada
tieto käsiteltäväkseen tulleesta asiasta välittömästi esimerkiksi asianhallintajärjestelmän kautta sähköpostiin. Käsittelijöille tulee varmistaa riittävästi työaikaa asian hoitamiseen ja tasainen työnjako
tulee varmistaa. Toimivalla työjärjestyksellä, selkeillä tehtävänkuvilla sekä hyvällä töiden jakamisella
ja työjonojen hallinnalla varmistetaan, että asiantuntijat pystyvät antamaan pääasiallisten tehtäviensä ohella riittävän panoksen myös laajaa yhteistyötä vaativien tehtävien hoitoon. Samoin he
voivat vastaavasti luottaa saavansa itse apua tarvittaessa.
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Kuva 3. Asioiden käsittely Luovassa. Kuvan eri osien pinta-alat kuvaavat, miten eri menettelyiden
lukumäärät suhteutuvat toisiinsa käsiteltävissä asioissa. Kuvan kohtia 1-3 tarkennetaan luvussa 3.

3.2.2. Ilman esittelyä käsiteltävät asiat
Luovan ympäristötoimialan tehtävistä lukumääräisesti valtaosan käsittelee yksi käsittelijä ilman esittelymenettelyä (Kuva 3, kohta 1). Ilman esittelyä ratkaistavat asiat käsittelee asiantuntija, jonka tehtävänkuvaan ne kuuluvat. Luovan työjärjestykseen kirjataan, mitkä asiat voidaan käsitellä ilman esittelyä ja mitkä tulee ratkaista esittelystä. Ilman esittelyä käsiteltävien asioiden käsittelijät määräytyvät
pääosin automaattisesti tehtävänkuvien mukaan. Esimerkiksi suuren osan ympäristölupien suunnitelmallisista valvontatehtävistä (tarkastukset, tarkkailujen seuranta ja raporttien hyväksyminen) käsittelee laitoksen vastuuvalvoja. Tarvittaessa käsittelijä saa asian käsittelyyn asiantuntija-apua konsultoimalla kollegoitaan vapaamuotoisesti. Asiantuntijatiimin jäsen toimittaa sisäisen kirjallisen kannanoton ilman esittelyä pääasian esittelijälle.
Luonnonsuojelun asiantuntija voi käsitellä ilman ratkaisua esimerkiksi luonnonsuojelulain mukaiset
Natura-ilmoitukset ja metsälain mukaiset metsänkäyttöilmoitukset, sekä harkitsee Natura-arvioinnin
ja mahdollisen luonnonsuojelulain mukaisen poikkeuspäätöksen tarpeen. Joissain tapauksissa voidaan asiat kuitenkin ratkaista esittelystä, erityisesti jos viranomainen katsoo, että asiassa on rajoittamisen aihetta.

3.2.3. Esittelystä ratkaistavat asiat
Ympäristötoimialan esittelystä ratkaistavista asioista käsitellään pääsääntöisesti yhden esittelijän ja
yhden ratkaisijan toimesta (Kuva 3, kohta 2). Tällaisia ovat esimerkiksi YVA-päätökset, YVA-lausunnot ja perustellut päätelmät YVA- selostuksista, luonnonsuojelulain mukaiset suojelupäätökset ja
poikkeusluvat, suurin osa lupa- ja valvonta-asioista sekä Luovan lausunnot ja valitukset.
Vapaamuotoinen asiantuntijoiden välinen yhteistyö on tarpeen sekä ilman esittelyä että esittelystä
ratkaistavien asioiden käsittelyssä. Esittelystä ratkaistavat asiat vaihtelevat laajuudeltaan huomattavasti. Asian käsittelyssä tulee varmistaa, että kaikki tarvittava asiantuntemus hyödynnetään. Mikäli
jossakin vaiheessa huomataan, että käsittelyn tueksi tarvitaan lisää ympäristötoimialan asiantuntemusta, on asian käsittelijöiden tuotava tämä esille. Esittelijä on keskeisessä roolissa tarvittavan asiantuntemuksen tunnistamisessa. Asian käsittelyä tukemaan voidaan koota ympäristötoimialan asiantuntijoista asiantuntijatiimi.
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Esittelystä ratkaistavan asian käsittelijät määräytyvät joko suoraan Luovan työjärjestyksen ja tehtävänkuvien perusteella tai heidät määrätään erikseen. Sujuvinta olisi pyrkiä siihen, että asian käsittelijät määräytyvät suoraan ja suurin osa vireille tulevista asioista voitaisiin ohjata kirjaamosta käsittelijöiden työlistalle asianhallintajärjestelmään. Jos mahdollisia käsittelijöitä on useita, esimies määrää
käsittelijän asiantuntemuksen ja työtilanteen perusteella. Myös työjonoja voidaan hyödyntää. Ratkaisijana voi toimia joko esimies tai muu yksikön/ryhmän/sektorin asiantuntija. Sujuvinta on, jos samat asiantuntijat ovat mukana sekä mahdollisissa ennakollisissa vaiheissa että asian käsittelyssä.
YVA-menettelyssä olevat hankkeet ovat suuria ja vaikutukset edellyttävät asiantuntemusta usealta
eri osaamisalueelta. YVA-ohjelmasta annettavan lausunnon ja perustellun päätelmän valmistelussa
esittelijän on tehtävä yhteistyötä eri osaamisalueiden asiantuntijoiden kanssa. Käytännössä esittelijä
hallitsee itse joko yhden tai muutaman osaamisalueen tai on YVA-menettelyn ja/tai vaikutusten arvioinnin erityisasiantuntija. Ympäristötoimialan muiden asiantuntijoiden on toimitettava sisäiset kirjalliset kannanotot (katso luku 3.3) yhteysviranomaisen lausuntoon ja perusteltuun päätelmään. Asiassa on yleensä käytävä myös ympäristötoimialan sisäisiä neuvotteluita merkittävien vaikutusten
tunnistamiseksi ja olennaisten lausuttavien asioiden linjaamiseksi lausunnon valmistelun aikana. Kirjalliset sisäiset kannanotot tulee kirjata YVA-menettelyn eri vaiheissa ja harkintamenettelyssä. Erimielisyyksistä tulee neuvotella ja pyrkiä yhteisymmärrykseen. Erimielisyydet tulee esittää ratkaisijalle, joka tekee lopullisen ratkaisun.

3.2.4. Asian ratkaisu monijäsenisessä kokoonpanossa
Ehdotetussa laissa Valtion lupa- ja valvontavirastoksi (HE 14/2018) 7. luvun mukaan ympäristönsuojelu- ja vesiasioiden lupa- ja hakemusasiat ratkaistaan kokoonpanossa. Kokoonpanon muodostavat yksi tai useampi ratkaisija — esittelijä ei ole osa kokoonpanoa. Kun kokoonpano on määrätty,
kenelläkään ei ole otto-oikeutta asiaan, mutta käsittelijöitä on tarpeen vaatiessa mahdollista muuttaa
töiden järjestämiseksi.
Valtaosa lupa- ja hakemusasioista käsitellään muiden esittelystä ratkaistavien asioiden tapaan yhden esittelijän ja yhden ratkaisijan menettelyllä. Joskus tarvitaan kuitenkin monijäsenistä kokoonpanoa tai kokoonpanon laajentamista (Kuva 3, kohta 3). Monijäseninen kokoonpano perustetaan, jos
asian tai hankkeen laatu ja laajuus, merkittävät vaikutukset tai muu erityinen syy sitä edellyttää. Jos
päätetään ympäristönsuojelu- tai vesilain mukaisen lupahakemuksen ja luonnonsuojelulain mukaisen poikkeuslupahakemuksen yhteiskäsittelystä, on kokoonpanossa mukana luonnonsuojelun asiantuntija. Myös monijäsenistä kokoonpanoa tukemaan voidaan koota asiantuntijatiimi (katso luku
3.3), jossa on mukana esimerkiksi valvonnan, luonnonsuojelun tai pohjavesien asiantuntijoita. Luvussa 3.2.5 on kuvattu tilanteita, joissa kokoonpanon laajentaminen esimerkiksi luonnonsuojeluasioissa on tarpeen. Jos monijäseninen kokoonpano ei pysty muodostamaan päätöstä yhteisymmärryksessä, voidaan päätöksestä äänestää.

3.2.5. Asiantuntemuksen täydentämistarpeen tunnistaminen
Ympäristöluvanvaraisten kohteiden vastuuvalvojilla on keskeinen rooli, kun käsitellään kohteiden toimintaan liittyviä asioita. Esimerkiksi lupamääräysten tulkinta, luvan muuttamisen tarve, BATpäätelmien soveltaminen toimialalla ja yksittäisessä toiminnassa sekä tarkkailun muuttaminen tulee
käsitellä lupakäsittelyn ja valvonnan yhteistyönä. Uuden toiminnan kyseessä ollessa käsittelyssä on
mukana joko toiminnalle etukäteen nimetty vastuuvalvoja tai muutoin vastaavista toiminnoista kokemusta omaava valvoja.
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Vaihtoehtoja valvonnan asiantuntemuksen sisällyttämiseksi lupa- ja hakemusasian käsittelyyn:
Vaihtoehto 1. Toiminnan vastuuvalvoja toimii asiantuntijatiimin jäsenenä, jos sellainen perustetaan kokoonpanon tueksi.
Vaihtoehto 2. Toiminnan vastuuvalvoja toimii asian esittelijänä. Valvoja voisi toimia asian ainoana
esittelijänä esimerkiksi tarkkailupäätöksissä, rakennesuunnitelmien hyväksymisessä ja määräaikojen pidennyksissä sekä koetoimintailmoitusten käsittelyssä.
Muissa lupamenettelyissä valvoja voisi olla mukana yhtenä esittelijänä ja esitellä esim. tarkkailupäätöksen. Toinen esittelijä esittelisi lupapäätöksen muilta osin. (Vastuiden jakautumisen kannalta
usean esittelijän malli voi olla haastava.)
Vaihtoehto 3. Toiminnan vastuuvalvoja toimii yksi- tai monijäsenisessä kokoonpanossa ratkaisijana.
Vaihtoehto 4. Kokoonpanossa toimii ratkaisijana asiantuntija, joka ei ole toiminnan vastuuvalvoja ,
mutta jolla on ratkaisuvalta valvonta-asioissa käsiteltävällä ympäristönsuojelulain liitteen 1 mukaisella toimialalla.

YVA- ja lupamenettelyjen sujuvoittamiseksi on perusteltua, että YVA-menettelyyn tueksi koottu asiantuntijatiimi jatkaa lupavaiheen asiantuntijatiiminä.
Luonnonsuojelunäkökulmat tulee lupa-asioissa huomioida tilanteissa, joissa asiaan liittyy luonnonsuojelulain mukainen lupa tai menettely sekä tilanteissa, joissa luonnonsuojelunäkökulmat voivat
olla vaikuttamassa ympäristö- tai vesiluvan sisältöön. Luonnonsuojelun asiantuntemusta tarvitaan
myös tilanteissa, joissa on tarvetta tunnistaa hankkeiden ja suunnitelmien lainmukaisuuden lisäksi
vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen ja ehkäistä esimerkiksi sijoituspaikan valinnalla tai lupamääräyksillä haitalliset vaikutukset luontoon.
Kokoonpanoon nimetään luonnonsuojelun asiantuntija, kun:
- asiassa tulee otettavaksi huomioon merkittäviä luonnonsuojeluarvoja
- asiassa tarvitaan Natura-arviointi
- asiassa on tehtävä merkittävä Natura-arvioinnin tarpeen harkinta, jossa esimerkiksi korostuvat
lieventävät toimet
- asiassa tarvitaan luonnonsuojelulain mukainen poikkeuslupa
- asiaan liittyy YSL 13 §:n eli luonnonarvopykälän soveltaminen turvetuotannossa

Luonnonsuojeluun liittyvien lupa-, tarkkailu- tai seurantamääräysten asettaminen, tulosten käsittely
ja siihen liittyvä valvonta edellyttävät yhteistyötä lupavalmistelijan ja –valvojan sekä luonnonsuojeluasiantuntijan välillä. Lupa- ja tarkkailumääräykset voivat liittyä luonnonsuojelulaissa tai sen nojalla
suojattaviin intresseihin ja niillä voidaan osaltaan varmistaa, että toiminta noudattaa luonnonsuojelulainsäädännön edellytyksiä. Joissain tilanteissa lupamääräyksillä voidaan esimerkiksi saavuttaa
tilanne, jossa luonnonsuojelulain mukainen poikkeuslupa ei ole tarpeen.
Tarkkailu- ja seurantatuloksilla on merkitystä myös luonnonsuojelun valvonnan toteutumisen kannalta. Luonnonsuojelulain mukaisia lupia voidaan valvoa osana ympäristönsuojelulain tai vesilain
mukaista valvontaa. Luonnonsuojelun asiantuntija voi tarvittaessa osallistua em. lakien mukaisille
tarkastuksille ja muutenkin valvonta-asioiden käsittelyyn, mikäli tunnistetaan vaikutuksia suojeltuihin
kohteisiin tai luonnon monimuotoisuuteen.
Luonnonsuojeluasiantuntija osallistuu tarpeen mukaan yhteisneuvotteluihin ja tapaamisiin. Luonnonsuojelun asiantuntija tarkastaa lupa-asioihin ja muihin hankkeisiin liittyvien luontoselvitysten riittävyyden ja mahdolliset lisäselvitystarpeet. Yhteistyö korostuu Natura-arvioinnin kohteena olevien
hankkeiden ja suunnitelmien vaikutusten merkittävyyden ja lievennyskeinojen vaikuttavuuden arvioinnissa. YVA-lain mukaan Natura-arviointi tehdään pääsääntöisesti YVA-menettelyn yhteydessä,
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joten yhteistyö mm. ennakkoneuvotteluissa on tärkeää. Jos taas lupa- tai hakemusasiassa havaitaan
tarve tehdä Natura-arviointi, tulee kokoonpanoa laajentaa luonnonsuojelun asiantuntijalla, joka ottaa
kantaa ratkaisuun sekä mahdollisesti myönnettävän luvan lupamääräyksiin, joihin voi sisältyä määräyksiä kompensaatio- tai lievennystoimista. Natura-arviointeja käsiteltäessä hyödynnetään niitä
koskevaa ohjeistusta/check-listaa. Natura-arvioinnin johdosta annettava riippumaton Natura-lausunto ratkaistaan kuitenkin erikseen esittelijän ja ratkaisijan toimesta ja liitetään kyseisen lupa-asian
asiakirja-aineistoon. Esittelijänä toimii luonnonsuojelun asiantuntija.
Eräitä näkökulmia luonnonsuojelun ja muun ympäristöllisen luvituksen yhteensovittamiseen:
1) Tunnistetaan, kohdistuuko käsiteltävä asia luonnonsuojelulain suojelemaan arvoon (paikka,
alue, lajin esiintymä/populaatio)
2) Todetaan, edellyttääkö asian käsittelyn jatkaminen poikkeusmahdollisuuden ratkaisemista ennalta ennen lupakäsittelyn jatkamista
3) Arvioidaan, onko käsiteltävällä asialla poikkeuksen mahdollistavia edellytyksiä
4) Varmistetaan, että lupakäsittelyn edetessä luonnonsuojelulain edellyttämän poikke uksen tarve
on lupakäsittelijöiden, luonnonsuojelusta vastaavan yksikön ja toiminnanharjoittajan tiedossa.

Luvituksen ja valvonnan ohella luonnonsuojelusektorilla on Luovassa myös merkittävää muuta viranomaistoimintaa, kuten suojelualueverkoston ja suojeluohjelmien suunnittelu sekä niihin liittyvä
päätöksenteko, lajien ja luontotyyppien suojelemiseksi tehtävät rajauspäätökset sekä lajisuojelun
poikkeus- ja korvauspäätökset, jotka eivät liity Luovassa luvitettavana oleviin asioihin. Luonnonsuojelusektorin tulee tehdä yhteistyötä ympäristö- ja vesiasioita hoitavien tahojen kanssa uusia alue- tai
lajisuojelupäätöksiä tehtäessä. Näin mahdolliset ristiriitatilanteet voimassa olevien ympäristö- ja vesilupien ja mahdolliset vireillä olevat alue- ja lajisuojelupäätöksiin liittyvät vesi- ja ympäristölupahakemukset tulevat huomioiduiksi luonnonsuojelulain mukaisia päätöksiä valmisteltaessa. Luonnonsuojeluasiantuntijat osallistuvat lisäksi erilaisten Luovalta pyydettävien lausuntojen ja vastineiden
laatimiseen liittyen mm. alueiden käyttöön, metsätalouteen, liikennehankkeisiin, sähkönsiirto- ja kaapelointihankkeisiin, tuulivoimahankkeisiin sekä maa-aines- ja kaivosasioihin. Luonnonsuojelun asiantuntija on mukana lausunnon ja vastineiden laatimisessa esimerkiksi silloin, kun asiaan liittyy luonnonsuojelulain mukainen päätös tai lieventävien toimien harkinta, Natura-arvioinnin tarveharkinta tai
luontoselvitysten riittävyyden arviointi. Luovan antamista lausunnoista ja vastineista pitää käydä ilmi
eri lakien kannalta oleelliset asiat.

3.2.6. Eräiden ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittaminen ja
lupahakemusten yhteiskäsittely
Hallituksen esityksessä eduskunnalle laeiksi eräiden ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamisesta ja ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta (HE 269/2018)
ehdotetaan yhteensovitettavaksi eräitä ympäristöllisiä lupamenettelyjä. Samassa lakiesityksessä
ehdotetaan ympäristönsuojelulakia, vesilakia ja luonnonsuojelulakia täydennettäväksi säännöksillä,
jotka mahdollistavat Luovassa luonnonsuojelulain mukaisen laji- tai luontotyyppisuojelusta poikkeamista koskevan hakemuksen käsittelyn yhdessä ympäristönsuojelulain tai vesilain mukaisen lupahakemuksen kanssa. Esityksellä ehdotetaan lisäksi muutettavaksi YVA-menettelystä annettua lakia
sekä ympäristönsuojelulakia säätämällä mahdollisuudesta sovittaa yhteen YVA-selostuksesta ja ympäristölupahakemuksesta kuuleminen tietyissä tilanteissa. Tässä luvussa tarkastellaan näitä ehdotettuja lakimuutoksia tarkemmin.

Eräiden ympäristöllisten lupamenettelyiden yhteensovittaminen
Luovan toimivaltaan kuuluvat ympäristötoimialan luvat yhteensovitetaan Luovan sisäisesti ilman
uutta lainsäädäntöä. Jos kyseessä on usean eri viranomaisen toimivaltaan kuuluvat asiat, Luovan
ympäristötoimialan asiakas voi halutessaan hakea hallituksen esityksen mukaista ympäristöllisten
lupamenettelyjen yhteensovittamista. Yhteensovittaminen toteutettaisiin sovittamalla samanaikaisesti vireillä olevien lupahakemusten käsittelyvaiheet ajallisesti yhteen ja yhdistämällä eräitä niihin
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liittyviä vaiheita, kuten täydennyksiä, kuulemisia ja hakijan selityksenantoja (Kuva 4). Lupamenettelyjen yhteensovittamista voidaan pitää yhtenä osana yhden luukun palveluja. Lupamenettelyjen yhteensovittamisella tavoitellaan prosessien nopeuttamista ja yksinkertaistamista. Lupamenettelyjen
yhteensovittamisen prosessikuvaukset on esitetty liitteessä 1a palveluprosessien näkökulmasta ja
liitteessä 1d menettelyn näkökulmasta.

Kuva 4. Lupamenettelyjen yhteensovittamisen malli (www.ym.fi).
Lupamenettelyiden yhteensovittaminen on mahdollinen silloin, kun asia edellyttää ”päälupana” joko
ympäristönsuojelulain, vesilain tai maa-aineslain mukaista lupaa ja lisäksi haetaan jotakin seuraavista luvista: luonnonsuojelulain laji- ja luontotyyppisuojelua koskevaa poikkeuslupaa, kaivoslain mukaista malminetsintälupaa, kaivoslupaa tai kullanhuuhdontalupaa, kemikaaliturvallisuuslain mukaisia lupia tai maankäyttö- ja rakennuslain mukaista rakennuslupaa, toimenpidelupaa, maisematyölupaa tai rakennuksen purkamislupaa. Yhteensovittamisen edellytyksenä on, että yhteen sovitettavat
lupa-asiat kuuluvat eri viranomaisten, kuten Luovan, Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) tai
kunnan ympäristönsuojelu- tai rakennusvalvontaviranomaisen, toimivaltaan. Kukin yhteensovittamiseen osallistuva viranomainen tekee omat päätöksensä ja ne annetaan samanaikaisesti. Yhteensovittavana viranomaisena toimii joko Luova tai kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.
Kun eri lupahakemukset tehdään samalla hakemuksella, on kyseessä yhdennetty lupamenettely.
Lupamenettelyjen yhteensovittamisen lainsäädännön toteutuminen on Luovan toteutumisen lisäksi
riippuvainen viranomaisten yhteisen digitaalisen työympäristön, asiakkaiden sähköisen asioinnin ja
tietojärjestelmien kehittämisestä. Digitaaliseen työympäristöön tulee olla pääsy kaikilla yhteensovittamiseen liittyvillä viranomaisilla sekä hakijalla. Asian käsittelyyn liittyvät dokumentit, kuten täydennyspyynnöt, lausunnot, muistutukset, mielipiteet sekä selitykset työstetään ja tallennetaan digitaaliseen työympäristöön. Tätä tehdään tällä hetkellä monella taholla. Erityisen tärkeää on työ- ja elinkeinoministeriön Luvat ja valvonta – kärkihankkeen eteneminen sille asetetussa aikataulussa. Valtion lupaviranomainen käyttää sähköistä eLupa-järjestelmää. Tukes ottaa vuonna 2019 käyttöön Kemidigin, sähköisen asiointipalvelun yritysten kemikaaleihin liittyvien ilmoitusvelvoitteiden hoitamiseen. Kemidigi ei kuitenkaan vielä sisällä lupajärjestelmää. Noin 14 % kunnista on ottanut käyttöön
lupapiste.fi-palvelussa rakennus- ja ympäristölupatoiminnot. Suurimmalla osalla kunnista ei ole vielä
käytössä sähköistä asiointijärjestelmää.
Menettelyjen yhteensovittaminen edellyttää uusia toimintatapoja sekä hyvää projektinhallinnan ja
–johtamisen osaamista. Asiakkaan tulee nähdä palvelu yhdestä luukusta saatavana. Koska yhteensovittavan viranomaisen tehtävänä on asettaa yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa mää-
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räajat eri käsittelyvaiheille, yhteensovittamiseen tarvitaan projektinhallintatyökalu, jossa on mahdollista seurata eri vaiheita ja määräaikoja. Kukin menettelyyn osallistuva viranomainen on itsenäinen,
joten aikataulujen sovittaminen yhteen voi olla haastavaa. Jokainen viranomainen vastaa omalta
osaltaan asiakirjojen arkistoinnista organisaationsa ohjeiden mukaisesti.
Yhteensovittava viranomainen huolehtii lopuksi lupapäätösten tiedoksiantamisesta sekä päätöksistä
tiedottamisesta. Tiedottaminen toteutetaan viraston menettelyiden mukaisesti muilta viranomaisilta
saatavien tiedottamista koskevien tietojen perusteella. Menettelyn eri vaiheissa tarvitaan sekä yleisettä asiantuntijaneuvontaa (luku 4). Pääsääntöisesti yleisneuvonnan voidaan olettaa olevan yhteensovittavan viranomaisen tehtävänä ja asiantuntijaneuvonnan hoitaa kukin osallistuva viranomainen.
Asiakkaan tulisi kuitenkin voida kysyä neuvoa yhden kanavan kautta (esim. keskustelupalstan tyyppinen kanava sähköisessä asiointipalvelussa tai sähköisessä työtilassa), jossa neuvontatarve jaetaan edelleen substanssiviranomaiselle.

Ympäristövaikutusten arvioinnin ja lupamenettelyn yhteensovittaminen
Ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamista koskevassa lakiluonnoksessa on tarkasteltu
ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta ja lupahakemuksesta kuulemisen yhdistämistä. YVA- ja
lupamenettely voitaisiin yhteensovittaa yhdistämällä menettelyihin sisältyviä päällekkäisiä vaiheita,
kuten arviointiselostuksesta ja lupahakemuksesta kuuleminen. Se on mahdollista, jos hankkeen sijainnin, laajuuden tai teknisten ominaisuuksien kannalta ei ole kuin yksi toteuttamiskelpoinen vaihtoehto. Tällöin vaihtoehtotarkastelulla ei ole hankkeen ympäristövaikutusten kannalta suurta merkitystä. Menettely ei juurikaan heikentäisi osallistumismahdollisuuksia ja osallistumisen vaikuttavuutta.
YVA-menettelyn perusteltu päätelmä on annettava ennen lupapäätöstä, koska se on otettava päätöksessä huomioon. Kun yhteensovitetaan YVA-menettely ja lupakäsittely, ennakkoneuvottelun rooli
on tärkeä ja siihen osallistuvat molempien menettelyjen asiantuntijat.

Luovan sisäinen lupahakemusten yhteiskäsittely
Osana eräiden ympäristöllisten menettelyiden yhteensovittamista on samassa hallituksen esityksessä valmisteltu myös Luovan käsittelemien lupien yhteiskäsittelyä. Tarkasteluun on otettu lähemmin lainsäädäntömuutoksella mahdollistettava luonnonsuojelulain mukaisen laji- tai luontotyyppisuojelusta poikkeamisen sekä samaan hankkeeseen liittyvän ympäristönsuojelulain tai vesilain mukaisen lupahakemuksen yhteiskäsittely, koska kyseessä on uusi käsittelytapa ja siihen liittyvät toimintatavat ovat Luovassa uusia. Jo voimassa olevan lainsäädännön mukaisia yhteiskäsiteltäviä lupia ei
ole tässä tarkasteltu; niistä esimerkkejä ovat maa-aines- ja ympäristönsuojelulain sekä ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaisten lupahakemusten yhteiskäsittely.
Luonnonsuojelulain laji- tai luontotyyppisuojelun rauhoitussäännöksistä poikkeamista haetaan tyypillisesti erilaisten hankkeiden, kuten kaivos-, tie-, vesivoima-, maa-ainesten otto- ja turvetuotantohankkeiden yhteydessä, erilaisiin tutkimushankkeisiin sekä inventointien näytteenottoa varten. Luonnonsuojelulaissa tarkoitetun poikkeusluvan myöntäminen on harkinnanvaraista. Poikkeuslupapäätöksissä asetetaan usein ehtoja tai eräissä tapauksissa velvoitetaan hakijaa ns. lieventämistoimiin.
Direktiivilajien osalta poikkeamisedellytyksistä säädetään EU:n luonto- ja lintudirektiiveissä. Lintu- ja
luontodirektiivit myös edellyttävät, että komissiolle toimitetaan määräajoin kertomus myönnetyistä
poikkeusluvista, poikkeuksen olosuhteista sekä valvontaviranomaisen valvontatoimenpiteiden tuloksista. Jatkossa Luova ilmoittaa nämä tiedot määräajoin ympäristöministeriölle, joka raportoi ne komissiolle.
Ennakollisissa yhteisneuvotteluissa Luovan ja asiakkaan välillä pyritään aina ensisijaisesti siihen,
että vältettäisiin rauhoitussäännösten vastainen toiminta ja siitä johtuva poikkeusluvantarve. Tämä
voi tapahtua esimerkiksi neuvonnan ja ohjauksen avulla muuttamalla hanketta tai suunnitelmaa siten, että luonnonsuojelulain vastaisuus poistuu. Tähän vaiheeseen saattaa liittyä hakijan laatimia
luontoselvityksiä ja mm. asiantuntijan tekemä maastokäynti kohteeseen.
Mikäli luonnonsuojelulain vastaisuutta ei pystytä poistamaan hankkeen suunnittelussa, ja hakijan on
tarkoitus hakea samalle hankkeelle myös ympäristönsuojelulain tai vesilain mukaista lupaa, ohjataan
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asiakasta hakemaan luonnonsuojelulaissa tarkoitettua poikkeuslupaa. Tämän jälkeen Luova harkitsee, käsitelläänkö hakemukset yhdessä, vai onko olemassa erityisiä syitä käsitellä ne erikseen. Ajoittain voi tulla vastaan tilanne, jossa ennalta arvioiden on epävarmaa, voidaanko hankkeelle lainkaan
myöntää luonnonsuojelulain mukaista poikkeuslupaa. Mikäli on todennäköistä, että luonnonsuojelulain mukaista poikkeusta ei voida myöntää, voi olla hakijan edun mukaista käsitellä luonnonsuojelulain mukainen asia ennen muita hakemuksia hakijalle aiheutuvien päätösmaksujen ja muiden kulujen vuoksi. Mikäli Luovassa on jo vireillä samaa hanketta koskeva ympäristönsuojelulain tai vesilain
mukainen asia, on selvitettävä, millaisia lupamääräyksiä asiassa on pohdittu annettavaksi, ja onko
niiden avulla mahdollista välttää luonnonsuojelulain poikkeusluvan tarve. Asiaa tarkastellaan niin
luonnonsuojelulain kuin ympäristönsuojelu- ja vesilain näkökulmista, joten vaihe edellyttää tiivistä
yhteistyötä luonnonsuojeluasioita ja ympäristö-/vesiasioita käsittelevien virkamiesten välillä. Yhteiskäsittelyssä tehtävään päätösratkaisuun sovelletaan itsenäisesti kunkin lain säännöksiä. Mikäli lupaa ei voitaisi myöntää kuin osittain, hylättäisiin lupahakemus kokonaisuudessaan. Asian käsittelyssä ja päätöksenteossa tulisi tällöin kiinnittää huomiota myös mahdolliseen valtion korvausvelvollisuuteen liittyviin seikkoihin.
Yhteiskäsittelytilanteissa tai tilanteissa, jossa luonnonsuojelulain vastaisuus voidaan poistaa vesitai ympäristöluvan lupamääräyksillä, kokoonpanoon nimetään luonnonsuojeluasiantuntija.

3.3.

Asiantuntijatiimi ja sisäiset kirjalliset kannanotot

Asiantuntijoiden välinen Luovan sisäinen yhteistyö on ensiarvoisen tärkeää ympäristötehtävien tehokkaan ja laadukkaan hoitamisen turvaamiseksi. Valtakunnallinen asiantuntemus tulee hyödyntää
monipaikkaisessa virastossa asioiden käsittelyssä joko vapaamuotoisesti tai systemaattisesti. Systemaattisina toimintatapoina on ehdotettu asiakohtaisia asiantuntijatiimejä ja asiantuntijoiden antamia sisäisiä kirjallisia kannanottoja.
Monissa tehtävissä asiantuntemuksen laaja hyödyntäminen voidaan Luovassakin varmistaa vapaamuotoisella ja joustavalla tiedonvaihdolla kasvokkain, skypellä ja sähköpostilla. Toimiminen yhdessä
valtakunnallisessa virastossa luo sille hyvät mahdollisuudet.
Lupa- ja valvontaviranomaisten siirtyminen samaan virastoon sekä viraston valtakunnallinen organisaatio ja monipaikkaisuus aiheuttavat toimintaympäristöön muutoksia, joiden vuoksi valmistelutyössä on nähty tärkeäksi esittää epämuodollisen vapaamuotoisen tiedonvaihdon rinnalle myös virallisempia ja systemaattisempia yhteistyön tapoja. Eräissä esittelystä ratkaistavissa asioissa on
yleisen edun huomioimiseksi tärkeää mahdollistaa sellaisten asiantuntijanäkemysten antaminen,
jotka on huomioitava ja perusteltava päätöksessä. Lisäksi tavoitteena on ollut sisällyttää riittävä ympäristötoimialan asiantuntemus ratkaistaviin asioihin ja varmistaa asioiden käsittelyn läpinäkyvyys.
Toimintavaksi tähän tässä luvussa ehdotetaan asiantuntijatiimimenettelyä ja sisäisiä kirjallisia kannanottoja. Niiden avulla korvattaisiin nykyinen valtionhallinnon sisäinen ympäristöasioiden lausuntomenettely sekä valitusmenettely.

3.3.1. Asiantuntijatiimi
Asiantuntijatiimillä tarkoitetaan tässä toimiala-, prosessi- tai sektoriasiantuntijoista koostuvaa asiantuntijaryhmää, joka kootaan tarvittaessa tietyn asian käsittelyyn asian varsinaisten
käsittelijöiden tueksi. Tehdystä ratkaisusta ovat kuitenkin vastuussa tiimin olemassa olosta riippumatta esittelijä ja ratkaisija. Asiantuntijatiimissä on yleensä useita asiantuntijoita. Joissakin asioissa
kuitenkin käsittelijöiden tueksi tarvitaan vain yksi asiantuntija, jolloin ei määritelmällisesti voitane puhua tiimistä, vaikka hänen roolinsa onkin samanlainen kuin tiimin jäsenten.
On huomattava, että esimerkiksi ELY-keskuksissa tiimillä tarkoitetaan nykyisin yleensä saman sektorin tai toimialan asiantuntijoista koostuvaa ryhmää (esimerkiksi jätetiimi tai pohjavesitiimi). Tässä
raportissa tällaisista asiantuntijaryhmistä on ehdotettu Luovassa käytettäväksi termiä asiantuntijaverkosto, kun taas tiimi kootaan tietyn asian ympärille eri alojen asiantuntijoista.
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Epämuodollinen yhteistyö asiantuntijoiden välillä säilyy Luovassa tärkeänä yhteistyön muotona. Asiantuntijatiimimenettely mahdollistaa asiantuntemuksen hyödyntämisen valtakunnallisessa organisaatiossa ja sillä voidaan edistää työtehtävien tasaista jakautumista. Tiimimenettelyn ja asiantuntijatietokannan avulla voidaan sujuvasti tunnistaa ja koota asiantuntijaryhmä, jolle kannanottopyyntö
kohdennetaan. Asiantuntijatiimin merkitys korostuu erityisesti YVA-, lupa- ja hakemusasioissa sekä
joissain luonnonsuojeluasioissa. Tiimi voidaan koota myös muiden ympäristö- ja vesiasioiden, luonnonsuojeluasioiden ja ympäristötoimialan asioiden käsittelyyn. Asian luonteesta, esimerkiksi asianosaisten oikeusturvaan ja yleiseen etuun liittyvistä seikoista, riippuen tiimillä on joko epämuodollisempi tai virallisempi asema sekä tiedonvaihto- ja dokumentointitapa.
Tarve koota asiantuntijatiimi arvioidaan aina tapauskohtaisesti. Siihen vaikuttaa vireille tulevan asian
luonne ja laajuus. Tarpeen voi tunnistaa esimies tai se voidaan koota asiaan nimettyjen käsittelijöiden tai muiden Luovan asiantuntijoiden ehdotuksesta. Esittelijällä, jonka vastuu asiaan perehtymisestä on suuri, rooli tiimin kokoonpanon tunnistamiseen on keskeinen. Tiimi kootaan, kun asian käsittelyyn liittyy monenlaisia menettelyjä tai siinä tarvitaan useiden sektoreiden ja lakien asiantuntemusta (esim. melu, pohjavesi, valvontaosaaminen, kemikaaliasiat, luonnonsuojelu, juridiset prosessit). Tiimi voi olla tarpeen myös prosesseissa, joita toteutetaan harvoin ja joista yksittäisillä asiantuntijoilla ei ole laajaa käytännön kokemusta. Näin tiimi toimii myös tärkeänä Luovan asiantuntijoiden
osaamisen kehittämiskeinona.
Uusiin hankkeisiin asiantuntijatiimi muodostetaan tarvittaessa jo ennakollisessa vaiheessa, jolloin se
voi auttaa asiakkaan neuvonnassa ja palvelutarpeen kartoituksessa. Jäsenet voivat toimia tiimissä
tietyn prosessin ajan tai heidät voidaan määrätä tehtävänkuvassa pysyväisluonteisesti tietyn toiminnan asiantuntijatiimiin. Tiimi toimii siten asiasta riippuen vain lyhyen ajan tai jopa useita vuosia. Esimerkki pysyväisluonteisesta tiimistä on suurteollisuus- tai kaivosintegraatin asiantuntijatiimi, jolla
varmistetaan asiantuntemus integraatin ympäristöasioiden suunnittelussa ja hoidossa.
Tiimin jäsenet valitaan sovellettavan lainsäädännön ja tehtävänkuvien mukaisesti. Esimerkiksi, kun
metsäteollisuushankkeen ympäristölupahakemuksen käsittelyyn tarvitaan metsäteollisuuden jälkivalvonnan asiantuntemusta, voidaan tiimimenettelyn avulla valita se jälkivalvonnan asiantuntija, jolle
määrätään tehtäväksi syventyä lupahakemukseen ja ottaa siihen kantaa valvonnan ja asiantuntemusalansa näkökulmasta. Osa tiimin jäsenistä voi vaihtua tai jättäytyä pois asian käsittelyn edetessä
ennakollisesta ja suunnitteluvaiheesta tai YVA-menettelystä, lupakäsittelyyn ja jälkivalvontaan. Kun
esimerkiksi huomataan, ettei sedimenttiasiantuntijaa tarvita, hän voi jättäytyä pois; tai jos tiimiin tarvitaan rakennussuojeluasiantuntija, häntä pyydetään mukaan. Esimerkiksi lupavaiheen tiimissä voivat toimia YVA-yhteyshenkilö ja vastuuvalvoja, ja valvontavaiheen tiimissä puolestaan lupakäsittelijä.
Asiantuntijatiimin työskentelytavat ja yhteistyö käsittelijöiden kanssa voidaan sopia tapauskohtaisesti. Koska käsittelijät ja tiimin asiantuntijat voivat työskennellä eri paikkakunnilla, yhteistyössä hyödynnetään skype- ja videoneuvotteluja ja sähköisillä alustoilla tapahtuvaa kommentointia. Joskus voi
olla tarpeen keskustella yhteisissä tapaamisissa. Näistä tapaamisista voidaan tehdä sisäiset muistiot, joihin on tärkeää kirjata erityisesti esitetyt eriävät näkökulmat. Joissain tehtävissä esittelijä voi
toimia tiimin koordinoijana.
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Asiantuntijatiimin toiminta käytännössä
YVA-menettelyssä tunnistetaan hankekohtaisesti asiantuntemuksen tarve. Hanketyypeittäin ja esittelijän asiantuntemuksen mukaan ympäristöarvioinnin asiantuntemusta täydennetään tyypillisesti
esimerkiksi melu-, pohjavesi-, laji- ja luontotyyppisuojelu-, Natura-, ja erilaisten päästöistä aiheutuvien vaikutusten asiantuntijoilla.
Asiantuntijatiimiä tarvitaan myös valvonnassa, jossa tiimi voidaan koota esimerkiksi määräaikaistarkastusta varten. Pohjavesialueella sijaitsevan kohteen tarkastuskäynnille voi olla tarve ottaa mukaan pohjavesiasiantuntija ja kohteelle, jossa maaperän kunnostamisen arviointi on ajankohtaista,
pilaantuneiden maiden asiantuntija.
Hallintopakkoprosessissa asiantuntijatiimi voi muodostua asian käsittelijästä ja viraston juristista.

3.3.2. Sisäiset kirjalliset kannanotot
Luovassa ei ole tarkoitus antaa sisäisiä lausuntoja. Tässä luvussa on pyritty löytämään kevyempi
toimintatapa korvaamaan nykyinen menettely, jossa esimerkiksi ELY-keskukset ovat voineet antaa
lausuntoja aluehallintovirastoille lupahakemuksista ja aluehallintovirastot ELY-keskuksille YVA-ohjelmista ja -selostuksista.
Sisäisiä kirjallisia kannanottoja vireillä olevaan asiaan voivat antaa asiantuntijatiimin jäsenet
sekä tietyt asiantuntijat Luovan sisällä. Asiantuntijatiimin jäsenet voivat antaa kukin oman erillisen
kannanottonsa tai tiimi voi antaa yhteisen sisäisen kirjallisen kannanoton. Kannanottojen tarkoituksena on tuottaa asian käsittelyyn asiantuntijan edustamaan asiantuntemus- ja lainsäädäntöalaan
liittyvät tiedot. Niiden avulla varmistetaan, että ympäristötoimialan päätöksenteko on läpinäkyvää ja
asiantuntemus sekä eri näkökulmat kuten yleisen edun valvonnan kannalta merkittävät seikat ja perusteet huomioidaan asian ratkaisussa.
Asiat, joista sisäisiä kirjallisia kannanottoja annetaan, määrätään työjärjestyksessä tai tunnistetaan
tehtävä- tai tapauskohtaisesti. Kannanottoja annetaan erityisesti asioissa, joissa menettelyn läpinäkyvyys ja muiden asiantuntijoiden näkemysten systemaattinen dokumentointi ja huomioiminen
ovat tärkeitä asian ratkaisemisen kannalta. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi lupa- ja hakemusasiat,
merkittävät hallintopakkoasiat, YVA-asiat sekä lausunnot muille viranomaisille.
Sisäiset kirjalliset kannanotot ovat painoarvoltaan merkittävämpiä kuin muut vapaamuotoisesti annetut kirjallisesti tai suullisesti esitetyt näkemykset. Kaikki ympäristötoimialalla annettavat epämuodolliset kirjalliset kommentit eivät siten ole sisäisiä kirjallisia kannanottoja, vaikka ovatkin sinänsä
arvokkaita ja hyvä tapa tuottaa yhteistä asiantuntemusta ja työstää asiakirjoja yhdessä Luovassakin.
Sisäisten kirjallisten kannanottojen painoarvo näkyy esimerkiksi lupapäätöksessä siten, että kunkin
asiantuntemusalan kannanottojen huomioon ottaminen näkyy päätöksessä eriteltynä. Näin tulee
tehdä erityisesti silloin, kun asiantuntijoiden esittämät vaatimukset ovat keskenään ristiriidassa, ja
niiden yhteensovittaminen ratkaistaan annettavassa päätöksessä.
Tehtävä- ja tapauskohtaisesti kannanotto tai kannanotot voidaan liittää joko sellaisenaan tai tiivistettynä osaksi ratkaisua. Sisäiset kirjalliset kannanotot voidaan antaa yhteisessä dokumenttipohjassa
esim. USPA-asianhallintajärjestelmässä tai sähköisellä työpöydällä, jolloin ne jäävät arkistoon tai
muuten talteen ja ovat asian käsittelijöiden ja muiden Luovan asiantuntijoiden nähtävissä. Kannanotot voivat asiasta riippuen olla julkisia tai ei-julkisia (viraston sisäisiä). Esimerkiksi lupa- ja hakemusasioissa on perusteltua, että kannanotot ovat julkisia asiakirjoja, jotka ovat päätöksen liitteenä
tai niistä tehdään yhteenveto päätökseen. Näin ne päätyvät myös asianosaisten tietoon. Asian ratkaisussa (esimerkiksi lupapäätöksessä) perustellaan, miten sisäiset kirjalliset kannanotot on huomioitu. Asiantuntijatiimin kannanotoista riippumatta tehdystä päätöksestä, lausunnosta tai muusta ratkaisusta vastuussa ovat asian käsittelijöiksi määrätyt esittelijä(t) ja ratkaisija(t).
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Asiantuntijatiimi ja sisäiset kirjalliset kannanotot ovat uusia toimintatapaehdotuksia, joihin liittyy vielä
paljon tarkennusta vaativia seikkoja, jotta esimerkiksi käsittelyn läpinäkyvyys ja asiakkaiden oikeusturva voidaan varmistaa. Avoimia kysymyksiä ovat muun muassa:
Asiantuntijatiimi
 Miten asiantuntijatiimi tosiasiassa määräytyy mihinkin asiaan?
 Miten tunnistetaan tarve asiantuntijatiimin muodostamiselle?
 Miten varmistetaan, että tiimin muodostaminen ei aiheuta jäykkyyttä toimintatapoihin?
 Miten asiantuntijatiimin rooli eroaa eri tehtävissä ja miten rooli määräytyy?
 Voiko asiantuntijatiimiin kuulua asiantuntijoita muista virastoista, vai onko asiantuntijatiimi aina
Luovan/ympäristötoimialan sisäinen?
 Voiko esittelijä olla asiantuntijatiimin jäsen? Lupa-asioissa ehkä ei, entä muissa asioissa?
 Missä tilanteissa asiantuntijatiimi muodostetaan ja kenen päätöksellä?
Sisäiset kirjalliset kannanotot:
 Miten kannanotot annetaan?
 Miten ne huomioidaan ratkaisussa?
 Kuka niitä voi antaa?
 Voiko myös asiantuntijatiimin ulkopuolinen henkilö antaa sisäisiä kirjallisia kannanottoja?
 Miten niiden asianmukaisuus varmistetaan?
 Missä muodossa sisäiset kirjalliset kannanotot annetaan?
 Ovatko ne julkisia vai eivät?
 Tuleeko ratkaisussa käydä ilmi, minkä asiantuntemusalan edustaja on antanut kannanoton?

3.4.

Luovan ympäristötoimialan monipaikkaisuus


Luovalla on useita toimipaikkoja, mutta organisoituminen ei ole alueellista



Perehdytykseen ja matalan kynnyksen yhteydenpitoon on kiinnitettävä huomiota ja käytettävä
monipuolisesti erilaisia viestintäkanavia, kuten videoneuvotteluita ja skype -tapaamisia



Toimivat tietojärjestelmät ja tuki niiden käyttöön on tärkeää



Työtehtävien jakamisessa on kiinnitettävä huomiota tasapuolisuuteen



Töiden jakamiseen voidaan käyttää sähköisiä työkaluja, kuten asiantuntijatietokantaa



Sähköinen työpöytä mahdollistaa tehokkaan asioiden käsittelyn valtakunnallisesti

Monipaikkaisessa Luovassa työskentely
Luova on monipaikkainen virasto, jolla on 18 toimipaikkaa ja jonka ympäristötoimiala toimii koko
maassa, mutta organisoituminen ei ole alueellista. Monipaikkaisuus tarkoittaa Luovassa hajautettua
työskentelyä useissa toimipisteissä, jolloin esimies ja muu ryhmä voivat sijaita fyysisesti eri paikkakunnalla, etätyöskentelyä pääsääntöisesti toimipaikkojen ulkopuolella sekä mobiili- eli liikkuvaa työtä
asiakkaiden luona, maastossa ja matkustaessa. Ympäristötoimialan palvelujen yhtenäisyyden varmistamiseksi luodaan järjestelmä, joka tukee valtakunnallisen monipaikkaisen työskentelyn käytännön järjestämistä, työmäärän tasaamista ja optimaalista henkilövoimavarojen käyttöä.
Luovassa organisaatiorakenne muodostetaan valtakunnallisesti. Alaiset voivat olla kaukana, jolloin
esimiehen rooli ja osaaminen korostuvat. Uudessa virastossa tarvitaan niin esimiehille kuin alaisillekin koulutusta toimimisesta monipaikkaisesti. Keskeistä on, että kukin työntekijä tietää mitä häneltä
odotetaan, jotta yhteisöllisyys ja motivaatio työhön pysyy yllä. Erityisesti uuden henkilön perehdytykseen tulee kiinnittää huomiota. Yhteisten kehittämispäivien ja tapaamisten lisäksi tarvitaan säännöllistä matalan kynnyksen kommunikointia esimiehen ja oman ryhmän kanssa esimerkiksi sähköisiä
keskustelupalveluita käyttämällä. Aluehallintovirastojen hallinto- ja kehittämispalvelujen -vastuualueen ”Skype-vartit” on koettu henkilöstössä hyviksi tavoiksi pitää yhteyttä ja tiedottaa ajankohtaisista
asioista. Sähköisen kalenterin ajan tasalla pitäminen on edellytys toimivalle yhteistyölle.
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Tietoliikenneyhteyksien merkitys korostuu monipaikkaisessa virastossa. Pääsy verkkoon tulee turvata niin toimipaikoilla, etätöissä kuin mobiilistikin. Järjestelmäkoulutukset, etä- ja lähituki sekä ajantasainen ohjeistus ovat avainasemassa, jotta järjestelmien tietosisältö on ajantasaisesti ja täsmällisesti koko organisaation käytettävissä. Vastuu järjestelmiin liittyvästä osaamisesta ja niiden tarkoituksenmukaisesta käytöstä on aina viranhaltijalla. Lisäksi kaikkien asiointi- ja kirjaamiskanavien tulee olla sähköisiä. Järjestelmien kehittämisen tulee olla suunnitelmallista, reaktiivista ja jatkuvaa, ja
kehittämisvastuun tulee olla selvästi kohdennettu. Järjestelmien kehittämistarpeiden tunnistaminen
on sekä sisäinen että ulkoinen prosessi.
Myös työtilojen toimivuudella on keskeinen merkitys monipaikkaisessa Luovassa. Asiantuntijoiden
sijoittuessa eri paikkakunnille, yhteistyö edellyttää yhteydenpitoa eri viestintävälineiden avulla. Näiden onnistumiseksi on oltava riittävästi niin puhumiseen kuin hiljaiseen työskentelyynkin sopivia työtiloja. Lisäksi on pystyttävä järjestämään tilat myös asiakkaiden tapaamisille.

Työtehtävien jako
Työtehtävät tulee jakaa Luovassa tasapuolisesti. Asian käsittelijän määrää työjärjestyksen mukaisesti joko toimialan, yksikön tai ryhmän johtaja/päällikkö tai muu tähän määrätty virkamies. Työnjaon
kannalta keskeistä on, kuinka asioiden käsittely virastossa organisoidaan. Mahdollista esimerkiksi
on, että Luovassa voidaan hyödyntää työjonoja tai ns. päivystysmenettelyä, jolloin tiettynä päivänä
vireille tulevat asiat tulevat edelleen jaettavaksi ns. päivystäjille eli heille, jotka ovat juuri sinä päivänä
päivystysvuorossa. Päivystäjä jakaa vireille tulleet asiat tarvittavan asiantuntemuksen mukaan muille
käsittelijöille.
Töiden jakamiseen ja parhaiten jokaiseen käsiteltävään asiaan liittyvän asiantuntemuksen löytämiseen tarvitaan toimivat sähköiset työkalut kuten asiantuntijatietokanta, jossa asiantuntijoita voi hakea
osaamisen perusteella. Töiden jakaminen vaatii esimiesten tekemää seurantaa, jotta työntekijöiden
työkuorma pysyy tasaisena. Seurantaa on mahdollista tehdä sähköisten työkalujen kuten Tableautyökalun avulla. Esimiesten tulee olla selvillä myös henkilöstönsä tehtävistä, jotka eivät välttämättä
näy selvästi yksilöitynä tuntikohdennuksissa (erilaiset neuvottelut, neuvonta, sidosryhmäyhteistyö
jne.).
Sähköinen työjono voidaan ottaa käyttöön helpottamaan töiden jakamista. Asiantuntijat tai itseohjautuvat asiantuntijaryhmät saavat asian käsiteltäväkseen saapumisjärjestyksessä asiantuntijuuden
mukaan viipymättä. Asiaan liitettyjen avainsanojen ja luokittelujen avulla asia ohjautuu automaattisesti sitä vastaavan työjonoon. Monimutkaiset ja laajat asiat siirretään työjonosta asiaan perehtyneen henkilön käsiteltäväksi. Niiden tunnistamiseen tarvitaan riittävän yksityiskohtainen ja selkeä
ohjeistus.

Sähköiset työtilat
Sähköiset työtilat mahdollistavat toimintamallien jalkauttamisen ja toiminnan yhtenäistämisen. Ympäristötoimialalla hyödynnetään yhteisiä sekä toimiala-, sektori- ja prosessikohtaisia sähköisiä työtiloja. Työtiloihin kootaan toimintamallit, prosessikaaviot, linjaukset, ohjeet ja muut tehtävien kannalta
keskeiset asiakirjat. Työtiloihin voidaan perustaa myös esimerkiksi Yammer-keskusteluryhmiä ja tapahtuma- ja määräaikakalentereita. Sähköinen työtila toimii siten sekä käsikirjana asiantuntijoille että
taustamateriaalina uuden asiantuntijan perehdyttämisessä. Työtilaa voidaan myös hyödyntää ajankohtaisten asioiden tiedotuskanavana. Työtilan toimivuus edellyttää, että sitä päivitetään säännöllisesti ja käytetään Luovan jokapäiväisenä työvälineenä.
Luovan sähköisen työpöydän kehittämisprojektissa luodaan uusia mahdollisuuksia asioiden käsittelyyn. Uuden sähköisen työpöydän käyttö tulee olemaan varsin keskeisessä roolissa, kun uutta valtakunnallista ja monipaikkaista organisaatiota käynnistetään. Työpöytä on työtilatyyppinen ratkaisu
asioiden valmisteluun ja tiedon jakamiseen. Työpöytää käytetään silloin, kun on tarve tallentaa asiaan liittyvää aineistoa, luonnoksia, kommentteja ja muuta epävirallista tietoa. Sähköinen työpöytä
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mahdollistaa tietojen tallentamisen suoraan esim. maastosta. Työpöydällä on mahdollisuus avoimesti tarkastella valmisteilla olevia asioita ja nähdä ketkä asiantuntijat osallistuvat asian käsittelyyn.
Sähköinen työpöytä mahdollistaa avoimen ja luonnollisesti osaamiseen perustuvan työn jakamisen.
Sähköinen työpöytä ja asianhallintajärjestelmä toimivat rinnakkain, jolloin työskentelyaineisto tallentuu työpöydälle ja arkistoitava asiakirja asianhallintajärjestelmään.

Asiantuntijatietokanta
Valtakunnallisen työnjaon mahdollistamiseksi tarvitaan yhteinen asiantuntijatietokanta, johon kirjataan kunkin henkilön substanssiasiantuntemus. Käytännössä kyse on sähköisestä järjestelmästä,
joka ottaa huomioon asiantuntemuksen lisäksi myös asiantuntijoiden sen hetkisen työtilanteen ja
lomat. Työtilanteen arvioinnissa järjestelmän tulisi tunnistaa sekä työn alla olevien tehtävien määrä
että niiden laajuus ja monimutkaisuus (esim. ennakkoarvio tarvittavista henkilötyöpäivistä).
Asiantuntijatietokanta jakautuu sektoreittain, ympäristönsuojelulain liitteen 1 mukaisesti toimialoittain, tehtävittäin ja palveluittain (esim. jäte-, luonnonsuojelu-, YVA- tai turvetuotantoasiantuntijat).
Sama asiantuntija voi kuulua useaan sektoriin. Sektoreiden koko voi vaihdella muutamasta asiantuntijasta useisiin kymmeniin, sillä eri tehtäviä hoitaa Luovassa eri määrä ihmisiä.
Asiantuntijatietokannan avulla voidaan varmistaa tasainen työnjako, hyödyntää asiantuntemusta valtakunnallisesti, turvata sijaisjärjestelyt ja luoda joustomahdollisuuksia ruuhkatilanteisiin. Esimiesten
on myös helpompi varmistaa, etteivät kaikki työt kasaannu samoille henkilöille. Tietokantaan voidaan
luoda sektori- ja prosessikohtaisia sähköisiä työtiloja ja sähköpostilistoja tiedonvaihtoa varten.
Hallinto- ja kehittämispalvelut –alaryhmä selvittää vaihtoehtoja asiantuntijuuden kirjaamiseen tarvittavaan järjestelmään.

3.5.

Asiantuntemuksen yhteiskäyttö ja verkostot


Luovan sisäinen organisointitapa vaikuttaa suuresti siihen, millaisia sisäisiä asiantuntijaverkostoja Luovassa tarvitaan.



Asioiden käsittelyn kannalta riittävä asiantuntemus ja toisaalta asiantuntemuksen tehokas yhteiskäyttö viraston sisällä voidaan turvata usealla tavalla:



Sisäiset verkostot sekä erikoisasiantuntijat kehittävät sektorikohtaisesti tai yleisesti yhteistä
asiantuntemusta sekä valtakunnallisesti yhtenäisiä toimintatapoja, toi mintamalleja ja linjauksia.



Erikoistumisella voidaan tehostaa alue- ja paikkariippumattomien tehtävien hoitoa ja syventää
niihin liittyvää asiantuntemusta.



Alue- ja paikallistuntemuksen merkitys on joissain ympäristötoimialan tehtävissä suuri ja vaikuttaa siihen, mitä tehtäviä voidaan hoitaa paikkariippumattomasti ja mitä ei. Myös Luovan monipaikkaisuuden hyödyntäminen sekä yhteistyö kunnan ja maakunnan kanssa on tärkeää paikallistuntemuksen ja läsnäolon varmistamisessa.



Varmistetaan, että asiaa käsittelevillä asiantuntijoilla on käytössään kaikki asian kannalta keskeinen asiantuntemus.

Asiantuntemuksen yhteiskäytöllä tarkoitetaan tässä raportissa yhtäältä sitä, että asian käsittelyyn
saadaan Luovassa paikkariippumattomasti kenen tahansa ympäristötoimialan asiantuntijan asiantuntemus. Asiantuntijoiden yhteistyöllä toiminnasta ja sen ympäristöstä saadaan parempi kokonaiskuva kuin yksittäisen asiantuntijan työpanoksella olisi mahdollista saada. Toisaalta asiantuntemuksen yhteiskäytöllä viitataan tiettyyn toimialaan, sektoriin tai prosessiin liittyvän osaamisen syventämiseen sisäisen asiantuntijaverkoston ja erikoisasiantuntijuuden avulla.
Asiantuntijatietokannan ja sisäisten verkostojen muodostamista voidaan suunnitella tarkemmin
vasta, kun Luovan sisäinen organisoituminen on varmistunut. Sisäiset verkostot kun muodostuvat
osittain jo organisaation eli yksiköiden ja niiden sisäisten ryhmien kautta. Niiden lisäksi tarvitaan
kuitenkin todennäköisesti myös yksikkö- ja ryhmärajat ylittäviä verkostoja. Luovassa on niin monia
erilaisia tehtäviä, että kaikille tuskin on syytä perustaa omaa yksikköä tai edes ryhmää. Lisäksi suuri
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osa asiantuntijoista saattaa tehdä Luovassakin monenlaisia tehtäviä ja kuulua siten asiantuntijuutensa perusteella moneen eri verkostoon.

3.5.1. Erikoisasiantuntijat
Valtakunnallisessa virastossa korostuu asiantuntemuksen yhteiskäyttö. Luovassa on myös henkilöitä, joilla on rajatun sektorin erikoisosaamista, jota tarvitaan tapauskohtaisesti. Tällaisia sektoreita
ovat esimerkiksi pinta- ja pohjavedet, melu- ja kemikaaliasiantuntemus, alueidenkäyttö- ja kaavaasiantuntemus sekä tietyt lajisuojelun poikkeusluvat. Erikoisasiantuntemuksen tarvetta voi lisäksi
syntyä lainsäädännön muutosten tai esimerkiksi uusien BAT-päätelmien vuoksi. Erikoisasiantuntijat voivat toimia osana sisäisiä verkostoja.
Valtakunnallinen virasto mahdollistaa erikoisasiantuntijoiden asiantuntemuksen hyödyntämisen matalalla kynnyksellä. Tavoitteena on, että heidän asiantuntemuksensa tunnistetaan ja että siitä tiedotetaan ja saadaan konkreettista hyötyä muille asiantuntijoille. Tärkeää on, että erikoisasiantuntijat
toimivat erikoistumistehtäviensä lisäksi substanssitehtävissä käytännön osaamisen säilymiseksi.
Heidän työkuormaansa tulee kuitenkin kiinnittää huomiota, sillä Luovassa toimialue laajentuu valtakunnalliseksi. Näin erikoisasiantuntijuutta vaativat tehtävät voivat lisääntyä samalla kun asiantuntijat
hajaantuvat ELY-keskuksista maakuntien ja Luovan palvelukseen. Kohtuullisen työkuorman säilyttämiseksi on tärkeää, että erikoisasiantuntijatehtävät sisällytetään tiettyjen henkilöiden tehtävänkuvaan ja heille varataan niiden tekemiseen tietty osuus työajasta. Tärkeä on myös turvata erikoisasiantuntijoiden osaamisen jatkuvuus, varmistaa monipuolisen asiantuntemuksen säilyminen esimerkiksi henkilöstön vaihtuessa sekä turvata sijaisjärjestelyt.
Erikoisasiantuntijat toimivat Luovassa vaihtelevissa rooleissa. Esimerkkejä näistä on kuvattu alla
olevassa tietolaatikossa.
Esimerkkejä erikoisasiantuntijan rooleista Luovassa:


Sisäisen verkoston asiantuntija tai vetäjä: Erikoisasiantuntija vastaa erikoisalaan liittyvän
asiantuntemuksensa ajantasaisuudesta ja jakaa sitä muille asiantuntijoille verkostoissa.



Asiantuntijanäkemyksen antaja: Vireille tulevan asian käsittelyssä tarvitaan spesifiä asiantuntemusta tietystä ympäristövaikutuksesta, jota ei asian käsittelijöillä ole. Kyse on tarkkarajaisesta tietotarpeesta, johon erikoisasiantuntijalta pyydetään tarkentava näkemys (esim. vapaamuotoinen sähköposti). Erikoisasiantuntija ei kuitenkaan ole asian käsittelijä tai asiantuntijatiimin jäsen.



Asiakkaan/kohteen tietyn ympäristövaikutuksen pysyvä asiantuntija: Joidenkin asiakkaiden
tai kohteiden osalta on tärkeää turvata pysyvä/pitkäkestoinen asiantuntemus. Tällainen kohde
voi olla esimerkiksi suurteollisuus- tai kaivosalue ja sen vesistövaikutukset, mihin liittyviä asioita on jatkuvasti vireillä. Erikoisasiantuntija on mukana asioiden käsittelyssä aina tarvittaessa.



Asian käsittelijä: Erikoisasiantuntijan asiantuntemus on asian käsittelyn kannalta niin keskeistä, että hänet nimetään asian käsittelijäksi.



Asiantuntijatiimin jäsen: Erikoisasiantuntijan nimetään asiantuntijatiimin jäseneksi ja hän
antaa sisäisen kirjallisen kannanoton.

3.5.2. Sisäiset verkostot
Sisäisten verkostojen avulla varmistetaan asiantuntemuksen ja toiminnan jatkuva kehittäminen, kun
kehitetään joko toimialakohtaisesti tai yleisesti yhteistä asiantuntemusta sekä valtakunnallisesti yhtenäisiä toimintatapoja, toimintamalleja ja linjauksia.
Ympäristönsuojelulain 527/2014 liitteen 1 mukaiset toimialakohtaiset sekä sektorikohtaiset
(esim. melu) sisäiset verkostot ovat tarpeen erityisesti sektoreilla ja toimialoilla, joilla asiakkaita tai
valvottavia kohteita ja siten myös asioita käsitteleviä asiantuntijoita on paljon. Tällöin toimintatavat
ovat aiemmin saattaneet olla hyvinkin erilaisia ja niitä on syytä yhtenäistää. Toisaalta yhtenäisyyttä
on tarpeen edistää myös yli sektori- ja toimialarajojen. Tähän tarvitaan ympäristötoimialan läpileik-
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kaavia prosessikohtaisia sisäisiä verkostoja. Esimerkiksi lupakäsittelyn, valvonnan ja ympäristönsuojelun tietojärjestelmien kehittämiseen tarvitaan monen sektorin tai toimialan asiantuntijoita. Prosessikohtaisilla verkostoilla voidaan vähentää siiloutumista sektorien tai YSL:n toimialojen välillä ja
varmistaa niistä riippumatta yhtenäinen asioiden käsittely.
Verkostoja muodostetaan erilaisiin tarpeisiin, joten ne toimivat erilaisella intensiteetillä ja laajuudella.
Verkostoon voivat kuulua kaikki sektorin, YSL:n mukaisen toimialan tai prosessin asiantuntijat tai
vain osa heistä. Verkostot kokoontuvat joko säännöllisesti tai vain tarvittaessa. Verkostosta voidaan
koota rajattuja ja määräaikaisia työryhmiä esimerkiksi työstämään ratkaisuja yksityiskohtaisiin lainsäädännön kehittämis- tai tulkinta-asioihin tai BAT-päätelmien soveltamiseen. Vaikka joissain tilanteissa nimettäisiin työryhmiä, joihin kuuluu vain osa sektorin tai prosessin asiantuntijoista, on muidenkin asiantuntijoiden ja ehkä myös asiakkaiden osallistaminen tärkeää. Näin varmistetaan aikanaan työn tulosten sujuvampi käyttöönotto.
Jo olemassa olevia ja Luovaan mahdollisesti tarvittavia sisäisiä verkostoja
Ympäristönsuojelulain 527/2014 liitteen 1 mukaiset toimialakohtaiset sisäiset verkostot
Olemassa olevia:

mm. eläinsuojat, energiantuotantolaitokset, jätehuoltotoiminnot, turvetuotanto, kaivannaistoiminnan ympäristöturvallisuus, kalankasvatuksen ympäristönsuojelu, metsäteollisuus ja sii hen
liittyvä kemianteollisuus, jätehuollon tuottajavastuu, jätevedenpuhdistamot ym. YSL liitteen 1
mukaiset luvanvaraiset toiminnot ja vesilain valvonta.
Tarvittaessa perustetaan verkostoja muillekin toimialoille.
Ympäristövaikutuksiin perustuvat (sektorikohtaiset) sisäiset verkostot
Olemassa olevia:

mm. melu ja meluntorjunta, pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamista koskevien
hallintopäätösten esittelijät ja ratkaisijat (HAPA -ryhmä), kemikaalilain valvonta, luonnonsuojelun toimeenpano, laji- ja luontotyyppien suojelu, Natura2000-verkosto
Tarvittaessa perustettavia:

muita ympäristövaikutuskohtaisia verkostoja (esim. ilmansuojelu, ilmastonmuutos, vesistöt,
pohjavedet, tarkkailut)

aluekohtaisia verkostoja (esim. vesistöaluekohtaiset verkostot, jotka arvioivat samalla alueella
toimivien laitosten yhteisvaikutuksia ja niiden lieventämismahdollisuuksia ja tekevät yhteistyötä
maakunnan kanssa vesienhoitosuunnitelmien tavoitteiden saavuttamiseksi)
Prosessikohtaiset sisäiset verkostot
Olemassa olevia:

mm. valvontapäälliköt, YLVA-yhdyshenkilöt, "eLupa-ryhmä", juristiverkosto, luonnonsuojelupäälliköt
Tarvittaessa perustettavia:

esim. lupakäsittely, ilmoitus - ja rekisteröintiasioiden käsittely, ympäristö- ja öljyvahinkoihin varautuminen, neuvonta, YVA- ja SOVA-yhteyshenkilöt, ympäristön tilan seuranta, yhteistyö kuntien ympäristönsuojeluviranomaisten ja muiden viranomaisten kanssa

kaavoitus- ja alueidenkäyttöasioihin liittyvä asiantuntijaverkosto
Erilliset YLVA-, eLupa- ym. tietojärjestelmäryhmät ehdotetaan Luovassa korvattavaksi yhdellä "ympäristönsuojelun tietojärjestelmät ja sähköinen asiointi" - kehittämisryhmällä

Kukin verkosto toimii ja työskentelee oman tarpeensa mukaisesti. Selvitysten perusteella voidaan
todeta, että toimintaohjeet sisäisten verkostojen muodostamiseen, käytännön toimintaan sekä työn
tulosten käyttöönottoon tarvitaan, että verkostojen työskentely on tuloksellista. Toimintaohjeet on
esitetty oheisessa tietolaatikossa sekä tarkemmin liitteissä 3a ja 3b.
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Sisäisten verkostojen ja työryhmien muodostaminen ja käytännön toiminta projektikokonaisuudessa tehdyn selvityksen tulosten perusteella
Järjestäytyminen: Verkostolle valitaan selkeä vastuuhenkilö. Verkoston jäseniksi valitaan henkilöitä, joilla on vahvaa sektorikohtaista asiantuntemusta. Jäsenistöstä valitaan sihteeristö, joka tekee
käytännön järjestelyt ja valmistelee kokousten aiheet yhdessä vastuuhenkilön kanssa.
Kokous- ja toimintakäytännöt: Kokoustiheys riippuu verkoston luonteesta. Kokouksille laaditaan
asialista ja sovitut asiat kirjataan ylös. Verkoston sisäinen tiedotus on aktiivista ja käytössä on sähköinen työtila. Verkosto esittelee työn tulokset johdolle, joka voi hyväksyä esimerkiksi uudet toimintatavat. Verkosto huolehtii työnsä tulosten tiedottamisesta henkilöstölle ja asiakkaille sekä tarvittaessa päivittää työn tuloksia saadun palautteen pohjalta.
Työn tulosten käyttöönotto: Onnistuneen viestinnän kannalta tehokkain tapa on tiedottaa uusista
käytännöistä läsnätilaisuuksissa tai mahdollisimman osallistavia mene telmiä käyttäen. Tarvittaessa
henkilöstölle tarjotaan koulutusta. Ensiarvoisen tärkeää on, että esimiehet edellyttävät uusien toimintatapojen käyttöönottoa ja että henkilöstö on valmis sitoutumaan niihin.

3.5.3. Paikasta riippuvaiset ja riippumattomat tehtävät
Kohteen, paikallisen ympäristön ja alueen tuntemus tai kohde- ja maastokäynnit ovat erittäin tärkeitä
joidenkin ympäristötoimialan tehtävien hoitamiseksi. Ne voidaan turvata ja toteuttaa osittain yhteistyöllä viraston sisällä ja muiden viranomaisten kanssa. Ympäristötoimialaryhmä on luokitellut ympäristötehtäviä alustavasti kokonaan, vahvasti tai osin paikkariippumattomiin/alueellisiin tehtäviin sen
perusteella, mikä merkitys toiminnan sijaintialueella on tehtävien hoitamisen kannalta. Esimerkkejä
tehtäväluokituksesta on esitetty taulukossa 1. Suurin osa tehtävistä on ympäristötoimialaryhmän luokittelussa todettu paikkariippumattomiksi tai osin paikkariippumattomiksi ja vain pieni osa kokonaan
tai vahvasti paikkariippuvaisiksi.
Taulukko 1. Esimerkkejä ympäristötoimialaryhmän tekemästä tehtäväluokituksesta.
Paikkariippuvaiset

Osin alueelliset

Paikkariippumattomat

 Säännöllistä paikallista läsnäoloa vaativat tehtävät

 Satunnaista paikallista läsnäoloa vaativat tehtävät

 Tehtävät, jotka eivät vaadi paikallista läsnäoloa

Ympäristönsuojelulain,
jätelain,
maa-aineslain mukaiset valvont atehtävät

Ympäristö- ja vesilupatehtävät

Tehtävät, joita nykyään hoidetaan
ELY-keskusten erikoistumistehtävinä

Luonnonsuojelulain mukaiset toimenpidekiellot, pakkokeinot
Öljyntorjuntaan ja ympäristövahinkojen torjuntaan liittyvät tehtävät
Ympäristönsuojelulain
hallintopakkoasiat

mukaiset

Eliölajien ja luontotyyppien suojelu (poikkeusluvat ja suojelupäätökset)
Vesilain mukaiset valvontateht ä vät

Jätehuoltorekisteriin hyväksymis menettelyihin kuuluvat tehtävät.
Maisemansuojelutehtävät

Luonnonsuojelun valvonta

Tuottajavastuutehtävät

Vesilain
ilmoitusmenettelyihin
kuuluvat tehtävät

Pilaantuneiden maiden kansallisen tutkimus- ja kunnostusohjelman toimeenpano

YVA-viranomaistehtävät
PIMA-ilmoitukset,
päätökset

lausunnot

ja

Suomen ympäristöolosuhteissa on merkittävää alueellista vaihtelua. Syvällistä pitkän ajan kohde-,
paikallis- tai aluetuntemusta tarvitaan tehtävissä, joihin liittyvään päätöksentekoon paikalliset ympäristöolosuhteet vaikuttavat merkittävästi. Esimerkiksi toiminnan vesistövaikutukset riippuvat toiminnan luonteesta, vesistöalueesta, sijainnista ja maastomuodoista. Myös luonnonsuojelutehtävissä
korostuu vahvasti paikallisten luonnonolojen tuntemus. Paikallistuntemus ei kuitenkaan ole aina henkilö- tai paikkariippuvaista, vaan sillä tarkoitetaan tietovarantoihin dokumentoitua tietoa esimerkiksi
vesistöihin, luonnonsuojeluun tai alueen muuhun toimintaan liittyen.
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Paikkariippuvaisia eli alueellisia ovat tehtävät, joiden hoitaminen edellyttää asiantuntijoiden jatkuvaa tai vähintään säännöllistä läsnäoloa alueella. Myös alueelliset sosiaaliset verkostot voivat olla
tärkeitä tehtävien sujuvan hoitamisen kannalta. Paikkariippuvaisia ovat myös tehtävät, jotka edellyttävät runsaasti ja usein tehtäviä maasto-, tarkastus- ja kohdekäyntejä sekä neuvotteluja asiakkaiden,
paikallisten viranomaisten ja muiden sidosryhmien kanssa. Tällaisissa tehtävissä on tarpeen turvata
asiantuntijan kohtuullinen matkustusmatka kohteeseen. Pelkästään ympäristöluvanvaraisten laitosten määräaikaistarkastuksia tehdään vuosittain lähes 2 000 eli keskimäärin yli kymmenen tarkastusta valvojaa kohden. Määräaikaistarkastustiheyteen vaikuttaa toimiala ja laitoskohtainen riskinarviointi: joillakin kohteilla käydään joka vuosi ja joillakin 4-10 vuoden välein.
Määräaikaistarkastusten lisäksi tehdään vuosittain tuhansia muita tarkastuksia liittyen ympäristö-,
vesi- ja luonnonsuojeluasioiden valvontaan ja toimeenpanoon. Esimerkiksi aktiivisessa rakentamisvaiheessa olevan kaivoksen tai suuren teollisuuslaitoksen ympäristö- ja vesitalousluvissa määrätyt
rakenteiden ja mittalaitteiden tarkastus- ja hyväksyntämenettelyt voivat edellyttää viikoittaisia käyntejä kohteella useiden kuukausien ajan. Samoin esimerkiksi hallintopakkomenettelyyn ja tutkintapyyntöön liittyen on usein tarve käydä tarkastuksella kohteella useita kertoja lyhyen ajan kuluessa.
Osin alueellisia ovat tehtävät, joiden hoitaminen edellyttää paikallista läsnäoloa satunnaisesti tai
säännöllisesti, mutta harvoin. Tällaisia tehtäviä voivat olla esimerkiksi lupa- ja ilmoitusasiat ja eräät
luonnonsuojelutehtävät, kuten laji- ja luontotyyppisuojelutehtävät. Osa tilanteista voi vaatia joskus
hyvinkin kiireellistä reaktiivista valvontakäyntiä ja siten asiantuntijan maantieteellistä läheisyyttä.
YVA-tehtävissä satunnaista läsnäoloa vaativat yleisötilaisuudet ja muu alueellisten sidosryhmien
osallistaminen.
Paikkariippumattomat tehtävät voidaan hoitaa lähes kokonaan esimerkiksi sähköisessä menettelyssä tai sähköisen asiointipalvelun kautta. Niiden hoitaminen ei yleensä vaadi maastokäyntejä tai
erityistä paikallista läsnäoloa. Tehtävien hoitamisessa korostuu alueellisen läsnäolon ja tuntemuksen sijaan substanssiin liittyvä syvällisen asiantuntemuksen tarve. Asiantuntemus voidaan varmistaa
osoittamalla paikkariippumattomat tehtävät Luovassa muutaman asiantuntijan muodostaman ryhmän käsiteltäväksi tai esivalmisteltavaksi oheisessa tietolaatikossa esitetyn mukaisesti. Tällaisia tehtäviä ovat esimerkiksi jotkin ilmoitus- ja rekisteröintitehtävät, tuottajavastuutehtävät, vakuuksien hallinnointi sekä konkurssimenettelyt. Osa tällaisista tehtävistä hoidetaan jo nykyisin keskitetysti, osa
hajautetusti. Paikkariippumattomien tehtävien määrät vaihtelevat suuresti. Esimerkiksi konkurssiasioita tulee vireille melko harvoin, jolloin on hyvä, että asiaan erikoistunut asiantuntija varmistaa menettelyjen oikeellisuuden.
Maastokäyntien ja tarkastusten toteuttamiseksi asian käsittelijä voi joko käydä itse paikalla tai hyödyntää Luovan monipaikkaisuutta. Tällöin lähimmässä Luovan toimipisteessä työskentelevä ympäristötoimialan tai muunkin toimialan asiantuntija käy paikalla ja välittää tekemänsä havainnot asian
käsittelijälle. Käyntien toteuttamisessa voidaan hyödyntää myös viranomaisten välistä yhteistyötä:
esimerkiksi kunnan ympäristösuojeluviranomainen voi toteuttaa reaktiivisen tarkastuksen tilanteen
kartoittamiseksi.
Asioiden käsittelyn sujuvoittaminen kootun esivalmistelun avulla
Jos samankaltaisia paikasta riippumattomia asioita tulee vireille hyvin paljon (esim. ruoppausilmoitukset, jotkin muut rekisteröinti- ja ilmoitusasiat), voidaan asioiden esivalmistelun avulla sujuvoittaa käsittelyä ja tehostaa resurssien käyttöä. Tällöin esivalmistelun jälkeen nostetaan varsinaiseen tarkempaan käsittelyyn vain ne, joissa tarvitaan syvempää substanssiosaamista, lain tulkintaa, paikallistuntemusta tai maastokäyntiä. Nykyisin as iakaspalveluasiantuntijoiden keskitetysti tekemä ruoppausilmoitusten esikäsittely on hyvä esimerkki kaksivaiheisen menettelyn hyödyistä.

Valtakunnallisena virastona Luova pystyy varmistamaan, että asian käsittelijöinä tai asiantuntijatiimissä on asiantuntijoita, joilla on riittävästi sekä asiaosaamista että paikallis- ja kohdetuntemusta ja
tarvittaessa myös alueellisiin sidosryhmiin ja muihin verkostoihin liittyvää tietoa. Tehtäviä hoitavan
henkilöstön suunnitelmallinen jakautuminen alueellisesti on toiminnan tehostamisen kannalta tärkeää.
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3.6.

Ympäristötoimialan yhteistyö Luovan muiden toimialojen
kanssa



Luovan muut toimialat ovat opetus- ja kulttuuri, sosiaali- ja terveys, sekä työsuojelu -toimialat. Lisäksi
virastossa on oikeusturvayksikkö sekä hallinto- ja kehittämispalvelut -yksikkö. Toimialojen välillä tehdään yhteistyötä.



Hallinto- ja kehittämispalveluiden on tarkoitus vastata substanssitoimintaan liittyvien tukitehtävien
kehittämistyöstä yhdessä toimialojen kanssa. Yhteinen kehittämistyö tukitehtävissä yhtenäistää organisaation sisäisiä ja ulkoisia toimintatapoja eri toimialojen välillä.



Edellytykset poikkihallinnollisuudelle varmistetaan toimivien ja tarkoituksenmukaisten asiakaspalvelun ja asiakkuuden hallinnan järjestelmien, yhteistyökäytäntöjen, toimintojen sekä tietovarantojen
avulla



Yhteistarkastusten tekeminen tarvittaessa työsuojelun toimialan kanssa ja mahdolliset yhteiset tietorekisterit ovat osa asiakkaan asioiden kokonaisvaltaista hoitamista



Tietoisuus toisen toimialan asiantuntijoista ja valvojista edistää tiedonvaihtoa ongelmakohteista ympäristövalvonnan ja työsuojelun välillä



Vesi-, jäte- ja ympäristönsuojelulain mukaisten vakuussitoumusten tallettaminen ja vakuussitoumuksen talletuksen vapauttaminen lupaviranomaisen tehtyä vapauttamispäätöksen sekä luonnonsuojelulain mukaisten riidanalaisten korvausten tallettaminen keskitetään oikeusturvayksikköön



Oikeusturvayksikkö antaa ympäristötoimialalle tarvittaessa juridista asiantuntija-apua ja taustatukea.
Mahdollinen yhteinen asiantuntijatyöryhmä syventää toimialojen juridista asiantuntemusta.

Ympäristötoimialan lisäksi Luovassa ovat opetus- ja kulttuuri, sosiaali- ja terveys, sekä työsuojelu toimialat. Lisäksi virastossa on oikeusturvayksikkö sekä hallinto- ja kehittämispalvelut -yksikkö. Ympäristötoimialan yhteistyö muiden yksiköiden kanssa koostuu yhteisistä toimintatavoista sekä mahdollisista substanssiasioita koskevasta käytännön yhteistyöstä.
Viraston substanssitoimintaa tukevat hallinto- ja tukitehtävät on suunniteltu koottavaksi hallinto ja
kehittämispalvelut -yksikköön, jonka toiminnan puitteissa on mahdollista erikoistua substanssikohtaisesti erityisiin tukipalveluihin. Hallinto- ja kehittämispalvelut -yksikkö vastaa mm. asiakirjahallintoon, strategiseen suunnitteluun, tietohallintoon, viestintään, toimitilahallinto- ja virastopalveluihin
sekä henkilöstöhallintoon liittyvästä kehittämistyöstä yhteistyössä toimialojen kanssa, mikä osaltaan
yhtenäistää organisaation sisäisiä ja ulkoisia toimintatapoja eri toimialojen välillä. Yhteistyötarve toimialojen välillä voi johtua lainsäädännöstä, yhteistyön tuomista synergiaeduista tai toimintojen keskittämisestä seuraavasta toiminnan tehostumisesta.
Työsuojelutoimiala toimii osittain samoissa kohteissa kuin ympäristötoimiala. Työsuojelussa havaitut ongelmat voivat heijastua ympäristönsuojeluun ja päinvastoin. Työsuojelulainsäädännön soveltamisala ja tarkoitus ovat erilaiset, minkä vuoksi ympäristölainsäädännön mukaisessa valvonnassa ja työsuojelutarkastuksissa tarkastellaan eri vaikutuksia, vaikutuslähteitä ja vaikutuksen kohteita. Pääsääntöisesti ympäristötoimialan lupamenettelyissä ei ole tarvetta pyytää lausuntoa työsuojelulta. Poikkeus tästä on ympäristönsuojelulain 221 a) §:n mukainen alusten purkaminen. Huolimatta työsuojelulainsäädännön ja ympäristölainsäädännön soveltamisalojen eroavaisuuksista, ympäristövalvonnan tarkastuskäynneillä voidaan havaita työsuojeluun liittyviä puutteita ja kehittämistarpeita. Toisaalta tarkastuskäynneillä on huomioitava ympäristövalvojan työturvallisuus. Myös työsuojelu voi havaita ympäristöasioihin liittyviä puutteita valvontakohteissaan. Tällaisten tilanteiden varalle tarvitaan yhteisesti sovittuja toimintatapoja ja –ohjeita.
Kohdekohtaisen toimialojen yhteisen valvojarekisterin perustaminen ja pääsy toisen toimialan valvojarekisteriin olisi Luovassa tarpeen sen varmistamiseksi, että tieto havaitusta puutteesta tai epäkohdasta on mahdollista toimittaa kohteen toisen toimialan valvojalle. Myös jätelain valvonnan alaan
kuuluvissa asioissa on mahdollista tiivistää yhteistyötä työsuojelun kanssa etenkin rakennus- ja purkujätteiden sekä asbestikohteiden osalta. Näillä aloilla voidaan tapauskohtaisesti tehdä yhteistarkastuksia sekä luoda yhteisesti käytettäviä tietojärjestelmiä, kuten jätehuoltorekisteri ja purkukohteiden ilmoitusrekisteri.
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Ympäristöterveyden tehtävistä suurin osa siirtyy kuntien ja maakuntien vastuulle. Sosiaali- ja terveys-toimialalla ei siten Luovassa tehdä käytännön valvontatyötä ympäristöterveydessä, vaan Luovan tehtävä on lähinnä ohjata ja tukea maakuntia niiden tehtävien hoitamisessa. Tämän vuoksi sisäinen yhteistyö Luovan ympäristöterveyden kanssa jäänee suhteellisen vähäiseksi, sillä yhteistyötarpeet ympäristöterveyden asioissa ovat lähinnä Luovan sekä kuntien ja maakuntien välisiä.
Luova antaa ympäristötoimialalle mahdollisuuden tehdä yhteistyötä oikeusturvayksikön kanssa,
jossa hoidetaan Luovan juridisia tehtäviä. Yhteistyö ei kuitenkaan poista tarvetta ympäristötoimialan
omiin juristeihin. Yhteistyö oikeusturvayksikön kanssa koostuisi mahdollisesti juridisesta asiantuntija-avusta tietyissä erityiskysymyksissä, vesilain ja ympäristönsuojelulain mukaisten vakuuksien tallettamisesta ja talletuksen vapauttamisesta sekä luonnonsuojelulain mukaisten riidanalaisten korvausten tallettamisesta.
Vakuuksia voidaan määrätä luvan saajan asetettavaksi vesilain, ympäristönsuojelulain ja jätelain
nojalla. Vakuudesta määrätään lupaa myönnettäessä. Vastuu vakuuden seurannasta, kuten voimassaolosta, määräaikaisuuksien katkeamattomuudesta ja vaihtuvan vakuuden riittävyyden varmistamisesta, on toiminnan vastuuvalvojalla. Oikeusturvayksikön tehtävä olisi tallettaa vakuussitoumus
sekä periä talletuksiin liittyvät maksut. Luonnonsuojelun toimeenpanotehtävissä valtiolle lunastustoimituksessa määrätty korvaus voidaan joutua riitauttamaan. Riidanalainen korvaus voidaan tallettaa oikeusturvayksikön toimesta. Samoin toimitaan, jos korvauksen saajan pankkiyhteystiedot eivät
ole tiedossa tai henkilöä ei tavoiteta. Oikeusturvayksikkö perii maksun lunastustoimituksessa määrättyjen korvausten tallettamisesta. Toisinaan vakuuksiin voi liittyä konkurssi- ja esineoikeudellisia
kysymyksiä, joiden ratkaisemisessa ympäristötoimiala voi tehdä oikeusturvayksikön kanssa yhteistyötä. Vakuuksiin liittyvien toimintojen keskittämisestä oikeusturvayksikköön voi olla tarpeen sopia
Luovan työjärjestyksessä. Vakuuksien tallettamisen ja vapauttamisen keskittäminen edellyttää mahdollisesti tiedonhallintajärjestelmien kehittämistä tai tietojen tallettamista YLVAan, kuten on suunniteltu.
Yhteistyö ympäristörikosasioissa oikeusturvayksikön kanssa on tärkeä mahdollisuus, mutta ympäristörikosasioissa tarvittavan substanssiosaamisen vuoksi vastuun pitäminen rikosprosessista tulisi
olla ympäristötoimialan ympäristölakimiesten vastuulla. Mikäli rikosprosessiin ei ole käytettävissä
ympäristötoimialan omaa ympäristölakimiestä, rikosprosessin koordinointi voidaan sopia oikeusturvayksikön tehtäväksi. Tällaisessakin tapauksessa ympäristötoimialan substanssiosaaminen on tärkeää.
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4.

Neuvonta


Luova antaa ympäristöasioista sekä yleisneuvontaa että syvällisempää asiantuntijaneuvontaa.



Neuvonnan tavoitteena on luoda asiakkaalle kokonaiskäsitys asian käsittelemisen edellyttämistä lainsäädännön vaatimuksista, viranomaismenettelyistä sekä aikataulusta. Neuvonta voi
olla ennakollista tai reaaliaikaista.



Yleisneuvontaa asiakas saa ensisijaisesti sähköisen asiointipalvelun ja verkkosivujen kautta.
Yleisneuvontaa antaa myös ympäristöasioiden asiakaspalvelukeskus sähköpostitse, puhelimitse ja chat-palveluna.



Asiantuntijaneuvonta jaetaan asiakohtaiseen ja yleisempään suunnitelmalliseen neuvontaan.

Luova antaa ympäristöasioista sekä yleisneuvontaa että syvällisempää asiantuntijaneuvontaa. Neuvonnan tavoitteena on luoda asiakkaalle kokonaiskäsitys asian käsittelyyn liittyvästä lainsäädännöstä, viranomaismenettelyistä sekä aikataulusta. Neuvonta voi olla ennakollista tai asian käsittelyn
aikaista. Ympäristötoimialan asiakkaille teetetyn kyselyn perusteella selvä enemmistö asiakkaista ei
ollut selvillä siitä, miten he itse voivat edesauttaa asioiden mahdollisimman sujuvaa etenemistä, joten oikea-aikaisen neuvonnan tärkeyttä on Luovassa korostettava.
Neuvonnan on tärkeää olla ennakollista. Prosesseja sujuvoitetaan alkuvaiheessa toteutetulla tiedon jakamisella sekä viranomaisen että asiakkaan puolelta. Näin vältetään parhaimmillaan asioista
jälkikäteen tapahtuva valittaminen tai oikeusprosessi. Ennakolliset yhteisneuvottelut ja tapaamiset
antavat asiakkaalle tietoa asian eteenpäin viemiseen ja saamansa tiedon avulla asiakas voi varautua
tuleviin vaatimuksiin. Neuvonnan avulla viranomaisten työskentely sujuvoituu ja selkeytyy, kun asiakkaan jättämät asiakirjat ovat heti laadittu riittävällä tasolla. Ennakollisessa neuvonnassa tulee
tuoda esille se, ettei ennakollinen neuvonta sido viranomaisen ratkaisua. Asiakkaalle tuodaan jo
ennakollisen neuvonnan vaiheessa selvästi esille oma vastuunsa siitä, että asia etenee mahdollisimman sujuvasti.

4.1.

Yleisneuvonta

Yleisneuvonnan tarkoituksena on antaa asiakkaalle yleisemmän tason tietoa ympäristöstä ja ympäristöluvan ja -valvonnan menettelyistä. Se antaa asiakkaalle vastauksen tietotarpeesta, jota asian
edistäminen vaatii. Yleisneuvonnan asiakaspalvelijoiden tehtävä on tunnistaa, tarvitseeko asiakas
asiantuntijaneuvontaa vai riittääkö hänelle yleisneuvonta. Yleisneuvonta edellyttää tiedonhakua
sekä asiakkaan kohtaamis- ja kuuntelutaitoja. Yleisneuvonta voi johtaa palvelutarpeen kartoitukseen, asian vireille tuloon tai asian siirtämiseen toimivaltaiselle viranomaiselle.
Yleisneuvontaa tarjotaan Luovassa ensisijaisesti sähköisen asiointipalvelun sekä verkkosivujen
(mm. ymparisto.fi) kautta, joista asiakas saa neuvoja asiansa hoitamiseen sekä löytää ympäristötietoa. Sähköisissä järjestelmissä järjestelmä neuvoo asiakasta lomakkeiden täyttämisessä. Verkkopalveluun linkittyy olennaisesti chat-palvelu, joka voi osin olla automaattinen tai asiakkaalla on mahdollisuus saada yhteys asiakaspalveluhenkilöön.
Asiakas saa yleisneuvontaa asiakaspalvelukeskukselta myös sähköpostitse ja puhelimitse. Asiakaspalvelu voi lisäksi tarjota yleisneuvontaa myös virka-ajan ulkopuolella ja se voidaan soveltuvilta osin
lisäksi automatisoida esimerkiksi chat-robotilla. Oheisessa tietolaatikossa on esitetty yleisneuvonnan toimintatavat.
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Yleisneuvonnan toimintatapoja ovat:
- Puhelin-, sähköposti- ja chat-neuvonta
- Asiantuntijaneuvontatarpeen kartoitus
- Ympäristötiedon tarjoaminen sähköisten järjestelmien kautta
- Sähköinen neuvonta asian hoitamiseksi
- Sähköinen neuvonta lomakkeiden täyttämiseksi

4.2.

Asiantuntijaneuvonta

Asiantuntijaneuvontaa tarvitaan, kun asiakkaan tarvitsema tieto ei ole yleisellä tasolla yleisneuvonnan annettavissa tai neuvonta edellyttää lainsäädännön soveltamista tai asia- tai aluekohtaista
yksilöityä tietoa. Asiantuntijaneuvonnassa on keskeistä, että asiaa hoitaa Luovan asiantuntija, joka
tuntee kyseessä olevan hankkeen/suunnitelman/laitoksen/toiminnan tai vähintäänkin kyseisen sektorin. Asiantuntijaneuvonnalle tyypillistä on ratkaisukeskeisyys ja se antaa asiakkaalle syvempää ja
tarkempaa tietoa kuin yleisneuvonta. Neuvonnan yhteydessä myös viranomainen saa tietoa asiakkaan asiasta. Asiantuntijaneuvonnassa saatetaan tarvita useamman asiantuntijan näkemystä asiasta, mikä mahdollistaa yhden luukun periaatteiden toteutumisen. Asiantuntijaneuvonta on etenevää
ja aktiivista toimintaa, mikä edellyttää asiakkaan ja asiantuntijan osallistumista. Neuvonnan haasteena voidaan pitää riskiä, että viranomainen muuttuu asiakkaan konsultiksi. Asiantuntijan tulee tunnistaa asiassa ilmenevät intressiristiriidat ja ottaa huomioon kaikkien osapuolten sekä ympäristön
etu. Ennakollisella neuvonnalla on merkittävä vaikutus asioiden sujuvaan etenemiseen. Asiakkaan
neuvonta jatkuu kuitenkin koko asiakkuuden ajan. Osa asiantuntijapalveluista on maksullisia, mikä
osaltaan korostaa laadukkaan ja asiakaslähtöisen neuvonnan merkitystä.
Asiantuntijaneuvonta jaetaan asiantuntijan itsenäisesti antamaan asiakohtaiseen neuvontaan sekä
suunnitelmalliseen, laajemmin erilaisia asiakasryhmiä tavoittavaan neuvontaan (Kuva 5).
Asiakohtaisen neuvonnan toimintatapoja ovat:
- Puhelin- ja sähköpostineuvonta tai neuvonta sähköisten järjestelmien kautta asian eri vaiheissa
- Asiakastapaaminen fyysisesti tai videolla asian eri vaiheissa
- Palautteen antaminen asiakkaalle

Asiakkaan saama asiantuntijaneuvonta jatkuu tarpeellisessa laajuudessa koko prosessin ajan sähköpostitse, puhelimitse tai tapaamisissa. Jatkossa neuvontaa voidaan antaa myös sähköisten
järjestelmien, kuten YLVAn ja eLuvan kautta. Ohjauksen keinona lupavalvonnassa eräs hyväksi koettu toimintatapa on käydä tuore lupapäätös läpi toiminnanharjoittajan kanssa ennen toiminnan aloittamista, jolloin saadaan keskusteltua esimerkiksi viranomaisen ja toiminnanharjoittajan lupamääräysten tulkinnasta. Keskustelu toiminnanharjoittajan kanssa voidaan tarvittaessa käydä lupakäsittelijöiden ja vastuuvalvojan yhteistyönä. Mahdollisuus keskustella lupamääräysten taustoista, perusteluista ja merkityksestä voi vähentää muutoksenhakutarpeita. Valvonnan aikana erityisesti päästöja vaikutustietoja raportoitaessa asiantuntijoiden on varattava riittävästi aikaa toiminnanharjoittajien
neuvontaan. Toiminnanharjoittajille on myös hyvä antaa henkilökohtaisesti rakentavaa palautetta
raporteistaan ja toiminnastaan. Palautteen antaminen on helppo toteuttaa, mikäli asiakas on muutenkin yhteydessä asiantuntijan kanssa.
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Suunnitelmallisen neuvonnan toimintatapoja ovat:
- Yhteistyöryhmiin ja verkostotapaamisiin osallistuminen
- Tiedotus yleisesti
- Tiedotus kohdennetusti
- Koulutuksen tarjoaminen

Luova antaa neuvontaa osallistumalla erilaisiin yhteistyöryhmiin sekä valtakunnallisiin ja alueellisiin tapaamisiin aktiivisesti. Neuvonta sisältää lisäksi tiedottamista ja viestintää ajankohtaisista
toimialaa koskevista asioista, kuten BAT-päätelmien julkaisusta ja lainsäädäntömuutoksista sekä
verkkosivuilla että erillisillä tiedotteilla. Tiedottamisessa tehdään yhteistyötä ympäristöministeriön
kanssa. Tiedotus tulee hoitaa ajantasaisesti ja avoimesti sekä viraston sisällä sekä asiakkaille. Asiakkaat voivat saada halutessaan tietoa ajankohtaisista ympäristöasioista (esim. YVA-, lupa- ja valvontaprosessien vaiheista sekä omista vaikutus- ja osallistumismahdollisuuksistaan) myös sähköpostitse tai tekstiviestillä. Uusia viestintä- ja tiedotusmuotoja tulee ottaa viraston käyttöön. Sosiaalisen median käyttö (Facebook, Twitter) antaa mahdollisuuksia ajantasaiseen ja reaktiiviseen neuvontaan ja ohjaukseen. Tiedotus voidaan tarjota yleisesti kaikille tai kohdentaa niille, joita asia erityisesti koskee käyttäen hyväksi ympäristötoimialan asiakasrekisteriä. Luova tiedottaa myös tiedotusvälineille ajankohtaisista asioista. Sisäiset asiantuntijaverkostot vastaavat tiedotuksesta omalla alallaan.
Asiakkaan ohjausta tehdään neuvonnan keinoin yhteistyössä kuntien kanssa, mutta myös kuntien
toimintaa ohjataan antamalla muun muassa lausuntoja. Asiakasta voidaan alusta asti ohjata valitsemaan toimintatapa, joka vähentää ympäristövaikutuksia ja -riskejä. Asiakkaan ohjaus jatkuu koko
asiakkuuden ajan, ja se voidaankin nähdä pitkäjänteisenä asiakkaan vierellä kulkemisena, kun taas
neuvontatehtävässä korostuu enemmän akuutti asia. Ohjaava tehtävä voi sisältää hankkeen kokonaisarviointia siihen liittyvien vaikutusten näkökulmasta. Tässä korostuvat yhteensovittaminen kohteeseen liittyvien erilaisten arvojen turvaamisen suhteen sekä ennakoiva neuvonta liittyen mahdollisiin riskitekijöihin, jotka voivat vaikeuttaa hankkeen prosesseja. Tällaisia riskitekijöitä voivat olla esimerkiksi suojelukohteet, pohjavedet, tulevat alueidenkäyttösuunnitelmat sekä elinympäristöihin liittyvät seikat.
Asiakkaille ja eri viranomaisille tarjottava koulutus on osa asiantuntijaneuvontaa. Lyhyet täsmäkoulutukset voidaan toteuttaa esimerkiksi lyhyillä videoklipeillä, chat-neuvontana tai Skype-koulutuksina. Luovan asiantuntijat voivat lisäksi toimia kouluttajina asiantuntijoiden ja hankkeesta vastaavien/toiminnanharjoittajien yhteisillä koulutuspäivillä, joilla hyödynnetään myös toiminnanharjoittajien omaa asiantuntemusta.

Kuva 5. Neuvonnan jakautuminen eri kanaviin Luovan ympäristötoimialalla.
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5.

Palvelut ja asiakkaat



Luovan ympäristötoimialan asiakkaat jaetaan kolmeen ryhmään: henkilöasiakkaat, yritykset ja yhteisöt sekä julkishallinnon organisaatiot. Lopullinen ryhmittely varmistuu Luovan asiakassegmentoinnin
myötä.



Luovan ympäristötoimialan asiakkuudenhallinta on suunnitelmallista ja se koostuu neljästä kokonaisuudesta: asioiden ja asiakkuudenhallinnan tietojärjestelmät, asiakaslähtöinen palvelujen korkea
taso, asiakaslähtöiset toimintatavat ja suunnitelmallinen sidosryhmäyhteistyö.



Ympäristötoimialan asiakkaalle tarjottavat palvelut on jaettu ympäristöasioiden palvelukokonaisuuden
sisällä viiteen palveluryhmään: 1) Neuvonta ja ympäristötieto, 2) Luvat, päätökset ja valvontapalvelut,
3) Ympäristövaikutusten arviointi, 4) Luonnonsuojelu ja 5) Tuet ja korvaukset.



Ensisijaisena palvelukanavana toimivat Luovan omat verkkosivut sekä sähköinen asiointi. Tämän
lisäksi asiakaspalvelukeskuksen neuvontapalvelut tarjoavat yleisen tason neuvontaa puhelimitse,
sähköpostitse ja chat-palveluna. Tarpeen mukaan asiakkaalle on tarjolla myös asiantuntijan antamaa
neuvontaa.



Palveluita tarjotaan yhden luukun palveluiden mukaisesti, jolloin asiakkaan palvelutarpeita tarkastellaan kokonaisuutena.



Asiakasvastaavatoimintatapa voidaan ottaa käyttöön, jos se nähdään tarpeelliseksi.

5.1.

Asiakasryhmät

Luovan ympäristötoimialan asiakkaita ovat yksittäiset henkilöasiakkaat, erilaiset yritykset ja yhteisöt
sekä julkishallinnon muut organisaatiot ja tiedotusvälineet. Toimialan monitahoisuudesta johtuen
sama asiakas voi toimia eri rooleissa. Asiakas voi hakea lupa-, ilmoitus- tai rekisteröintipäätöstä
toiminnalleen tai olla valvonnan kohteena. Asiakas voi myös tehdä yleisöilmoituksen toisen asiakkaan toimintaan liittyen. Asiakas voi myös olla asianosaisena käsiteltävässä asiassa esittäen kannanoton vireillä olevaan asiaan tai asiana voi olla tietopyyntö. Tyypillistä on, että yhdessä asiassa
on useita eri asiakasryhmiin kuuluvia asiakkaita, joiden intressit ja palvelutarpeet voivat olla hyvin
erilaisia. Myös ympäristö voidaan katsoa asiakkaaksi, jonka asiaa hoidetaan muun muassa yleisen
edun valvonnan kautta. Luovan tulee ottaa huomioon kaikkien asiakasryhmien sekä ympäristön tarpeet ja oikeudet tasapuolisesti.

Henkilöasiakkaat
Tämä asiakasryhmä käsittää yksittäiset ihmiset, jotka ovat Luovaan yhteydessä omassa, henkilökohtaisessa tai toisen asiakkaan hanketta, suunnitelmaa tai toimintaa koskevassa asiassa. Henkilöasiakkaalla ei välttämättä ole laajaa, koko asiakokonaisuuden kattavaa asiantuntemusta eikä hän
aina tiedä mille viranomaiselle asia kuuluu. Henkilöasiakkaan ensisijainen palvelukanava on itsepalveluna käytettävää verkkopalvelua, jota tuetaan hyvin toteutetulla asiakasohjauksella. Neuvonnan
ja ohjeistuksen on oltava selkeää ja toteutettu ensisijaisesti verkkopalvelujen ja sähköisen asioinnin
yhteydessä yksisuuntaisena (esim. infotekstit), mutta tarvittaessa myös vuorovaikutteisena palveluna, jonka yhteydessä asiakkaalle kerrotaan, mistä hän voi jatkossa löytää vastaavan asian itsepalveluna verkosta. Pieni osa henkilöasiakkaista tarvitsee henkilökohtaista tukea sähköisten palveluiden käyttöön tai mahdollisuutta asioida kirjallisesti tai tapaamisessa.

Yritykset ja yhteisöt
Ympäristötoimialan asiakasyritysten ja -yhteisöjen kirjo on laaja. Ne voivat olla kaupallisia tai yleishyödyllisiä ja edustaa eri suuruusluokkaa suurteollisuudesta pieniin yrityksiin tai järjestöihin. Asiakasryhmän sisällä asiantuntemuksen taso vaihtelee. Erityisesti yritysasiakkaan asia voi sisältää
useita eri menettelyjä ympäristötoimialan sisällä, jolloin yksittäisen asian sijaan muodostuu monimutkainen asiointikokonaisuus. Näitä asiakas ei aina voi hoitaa sähköisen palvelukanavan kautta
itsepalveluna, vaan tarvitsee hyvin toteutettua kaksi- tai useampisuuntaista neuvontaa, kuten yhteisneuvotteluja.
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Myös tiedotusvälineet tietopyyntöjä tekevinä tiedontarvitsijoina voidaan laskea Luovan ympäristötoimialan asiakkaiksi. Tiedotusvälineet ovat myös viraston yhteistyökumppani viestinnässä.

Julkishallinnon organisaatiot
Julkishallinnon muut organisaatiot eroavat muista asiakasryhmistä, koska organisaatiot voivat olla
sekä asiakkaita että läheisiä yhteistyökumppaneita. Eri organisaatioiden kanssa toimitaan yhteistyössä esimerkiksi lupa- ja valvontatehtävien hoitamisessa. Asiakkaina julkishallinnon organisaatiot
voivat olla esimerkiksi hakiessaan lupaa tai rekisteröintiä tai ollessaan valvonnan kohteina. Tunnistettuja julkishallinnon organisaatioita, jotka voivat olla sekä asiakkaina että yhteistyötahoina ovat esimerkiksi Tukes, Ruokavirasto, SYKE, Luonnonvarakeskus (Luke), Metsähallitus, Väylävirasto, kunnat, maakunnat, Poliisi, Puolustusvoimat, Tulli ja pelastuslaitokset.

5.2.

Asiakkuudenhallinta

Asioiden hoitaminen ympäristöhallinnossa on tukeutunut yksittäisten menettelyjen hallintaan asianhallintajärjestelmässä. Pelkkä asianhallinta ei mahdollista asiakkaan menettelyjen tarkastelua kokonaisuutena. Luovan ympäristötoimialalla tuodaan perinteisen asianhallinnan rinnalle myös suunnitelmallinen asiakkuudenhallinta. Asiakkuudenhallinnalla edistetään useiden asetettujen strategisten
tavoitteiden saavuttamista, kuten valtakunnallisesti yhtenäisiä palveluita, sujuvaa yhteistyötä, asiakkaiden palvelutyytyväisyyden parantamista ja menettelyiden yhteensovittamista. Erityisesti järjestelmällisellä asiakkuudenhallinnalla voidaan nykyistä paremmin toteuttaa asiointia yhdeltä luukulta
sekä asiakkaan kannalta sujuvia menettelyjä, kun asiakkaan asiointia ei tarkastella ainoastaan yksittäisinä menettelyinä, vaan laajempana kokonaisuutena. Asiakkuudenhallinnan näkökulmana on
myös lisätä palveluiden tehokkuutta ja laatua parantamalla niiden käytettävyyttä ja oikeaa kohdentumista.
Luovan ympäristötoimialan asiakkuudenhallinta koostuu neljästä kokonaisuudesta, jotka ovat:


Asioiden ja asiakkuudenhallinnan tietojärjestelmät



Asiakaslähtöinen palvelujen korkea taso



Asiakaslähtöiset, myös asiakkuuden huomioon ottavat yhtenäiset toimintatavat



Suunnitelmallinen sidosryhmäyhteistyö (sidosryhmäyhteistyö määritellään tarkemmin
osana koko Luovan asiakkuudenhallintaa)

Asioiden ja asiakkuudenhallinnan tietojärjestelmät
Tärkeänä kehityskohteena on ottaa asianhallintajärjestelmän rinnalle asiakkuudenhallinnan tietojärjestelmä. Asiakkaan asiointia voidaan tällöin tarkastella myös kokonaisuutena, joka mahdollistaa eri
asioiden (menettelyjen) tiiviimmän yhteen sitomisen ja yhteensovittamisen nykyistä paremmin. Yhden luukun palvelujen edistämiseksi asiakkaan vireille laittamien asioiden tarkastelu ja hallinta kokonaisuutena on tarpeellista myös muissa kuin asiakkaan hakemuksesta tehtävässä erillisessä yhteiskäsittelyn menettelyssä. Asiakastietoa kerätään suunnitelmallisesti asiakkuudenhallinnan tietojärjestelmään ja sitä hyödynnetään palvelujen oikeassa kohdentamisessa ja käytettävyyden parantamisessa.
Asiakkuudenhallinnan tietojärjestelmällä mahdollistetaan, että asiakkaan vireille laittamat asiat ja niiden etenemisen vaiheet ovat yhtäaikaisesti nähtävissä niin ympäristötoimialan asiantuntijoille kuin
asian vireille laittaneelle asiakkaallekin. Asioiden etenemisen seurantamahdollisuus tulee olla myös
asiakkailla, jotka ovat asiaan muussa suhteessa, kuten etsimässä tietoa tai esittämässä kannanottoaan. Oikealla asia- ja asiakaskohtaisella tiedon tallennuksella varmistetaan, että tieto kulkee sujuvasti Luovan asiantuntijoiden välillä ja myös asiasta vastaavan asiantuntijan vaihtuessa. Asiakkaan
eri asioita hoitavat virkamiehet voivat hoitaa niitä yhteisesti samoissa järjestelmissä. Asiakaskohtaisia vireillä olevia ja jo päättyneitä menettelyjä (asioita) tulee voida tarkastella myös kohdekohtaisesti.

42

Lähtökohtana on, että asiakkaan vireillä olevaan asiaan toimittamia tietoja yhteiskäytetään eri menettelyissä niin, että uutta tietoa, kuten esimerkiksi laskutus- ja yhteystietoja, yksittäisiä selvityksiä
tai tarkkailutietoja pyydetään asiakkaalta vain kerran. Poikkeuksena ovat tapaukset, joissa asiakas
jättää kannanoton tai esittää vaatimuksia toisen asiakkaan asiassa. Tältäkin osin asiakkuudenhallintaa voidaan parantaa siten, että tällaisella asiakkaalla olisi mahdollisuus nähdä aiemmat asiointinsa sekä seurata häneen liittyvien asioiden etenemistä.

Asiakaslähtöinen palvelujen korkea taso
Ympäristötoimialan palveluja kehitetään suunnitelmallisesti ja asiakkaat osallistuvat käyttämiensä
palvelujen kehittämiseen. Asiakasymmärryksen lisäämiseen panostetaan kaikissa asiakasryhmissä.
Asiakastietoa keräämällä ja hyödyntämällä panostetaan erityisesti palveluiden oikeaan kohdentamiseen. Keinoina voivat olla tarkempi asiakasprofilointi eri asiakasryhmissä (henkilöasiakkaat, yritykset
ja yhteisöt sekä julkishallinnon organisaatiot) sekä käytettyjen palvelujen määrien tutkiminen. Asiakastiedon kerääminen linkitetään muuhun tiedolla johtamiseen. Palvelujen käytettävyyttä parannetaan jatkuvasti ottamalla käyttöön ympäristötoimialalle soveltuva seuranta- ja palautejärjestelmä, keräämällä asiakaskokemustietoa, sekä erilaisin palauttein ja kyselyin. Asiaa on käsitelty tarkemmin
tämän raportin luvussa 8.3.
Keskeistä on, että Luovan ympäristötoimialan asiakasrajapinnassa olevat palvelut, kuten sähköiset
asiointipalvelut, kehitetään yhdessä asiakkaiden kanssa huomioiden eri asiakasryhmät ja niiden sisältä löytyvät keskeisimmät asiakasprofiilit. Asiakkaita osallistamalla parannetaan kokonaisvaltaisesti palvelujen käytettävyyttä, tehokkuutta ja vaikuttavuutta.

Asiakaslähtöiset, asiakkuuden huomioon ottavat yhtenäiset toimintatavat
Asiakkaan asioiden hallintaa yhtenä kokonaisuutena edistävät yhteinen, eri asiakasryhmiä palveleva
asiakaspalvelun palvelu ja -toimintamalli, sujuva sähköinen asiointi, yhtenäiset ja selkeät neuvontaja palveluprosessit sekä asiakaslähtöisyyden huomioon ottaminen myös muissa prosesseissa. Keskeistä on asiakaslähtöinen, yhteistyöhön perustuva toimintakulttuuri. Jokainen asiantuntija ymmärtää oman osuutensa ja vastuunsa asiakkaan asian käsittelyssä. Asiakkuudenhallinnan avulla asiantuntijat pystyvät olemaan selvillä asiakkaan asioinnista ympäristötoimialalla myös yksittäistä menettelyä laajemmin sekä välittämään tietoa tarvittaessa eteenpäin. Keskeisiä ovat myös muut yhden
luukun palveluihin kytkeytyvät toimintatavat, joita on käsitelty tarkemmin luvussa 5.5.

5.3.

Ympäristötoimialan palvelukartta

Palvelut jaetaan Luovassa kohderyhmän mukaan henkilöasiakkaiden, yritysten ja yhteisöjen sekä
viranomaisten palveluihin. Ympäristötoimialan palveluilla on muutamia erityispiirteitä; lähes kaikkia
toimialan palveluita voidaan tarjota kaikille asiakasryhmille ja asiakas voi tarvita yhden asiansa hoitamiseksi lukuisia eri palveluita. Asiakkaan asioinnista ja palvelutarpeista tulee muodostua selkeä
kokonaisuus, josta myös yksittäisen palvelun tulee olla helposti löydettävissä.
Luovan toimialoilla voi olla yksi tai useampia palvelukokonaisuuksia (Kuva 6). Palvelukokonaisuudet
koostuvat yhden tai useamman palvelun palveluryhmistä, jotka muodostavat loogisen kokonaisuuden. Toimialojen tekemää palvelujen ryhmittelyä tullaan käyttämään asiakaspalvelujen, verkkopalvelujen ja muiden digipalvelujen rakentamisessa. Se myös osaltaan vaikuttaa organisaation prosessien tarkempaan kuvaukseen. Ympäristötoimialalla on yksi palvelukokonaisuus: ympäristöasioiden
palvelukokonaisuus.
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Asiakkaat / Asiakasryhmät
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Palvelukokonaisuus 2
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Palveluryhmä
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Palvelu
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Palvelu

Palvelu

Palvelu

Palvelu

Palvelu

Palvelu

Palvelu

Palvelu
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Palveluryhmä

Palveluryhmä
Palvelu
1

Palvelu

Palvelu

Palvelu

Palvelu

Palvelu

Palvelu

Palvelu

Kuva 6. Luovan palveluhierarkia.
Ympäristötoimialan palvelukartan luonnos (Kuva 7) pohjautuu toimialalla tehtyihin organisaatioluonnoksiin, palvelukuvauksiin sekä tehtäväluokitukseen. Sen pääpaino on asiakkaan näkökulmassa;
miten asiakas helposti ja loogisesti löytää tarvitsemansa palvelun kaikkien toimialan tarjoamien palveluiden joukosta. On huomattava, että palvelukartassa ei kuvata viraston tehtäviä eikä prosesseja,
vaan ainoastaan palveluja, joita asiakas kokee tarvitsevansa ja jotka ovat asiakkaan valittavissa.

YMPÄRISTÖTOIMIALAN PALVELUKARTTA

Asiakkaat / Asiakasryhmät
Ympäristöasioiden palvelukokonaisuus

Neuvonta ja ympäristötieto
Luvat, päätökset ja valvontapalvelut
Ympäristövaikutusten arviointi
Luonnonsuojelu
2

2 Tuet

ja korvaukset

2
31.1.2017

Kuva 7. Luovan ympäristötoimialan palvelukartan luonnos palveluryhmien osalta.
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Palveluryhmien sisällöt on kuvattu tarkemmin kuvassa 8. Luovan ympäristötoimialan palveluryhmien
sisältämät palvelut, eli tarkemman tason palvelukartta sekä yksityiskohtaisemmat palveluiden kuvaukset, on esitetty liitteissä 4a ja 4b.

Kuva 8. Luovan ympäristötoimialan palveluryhmien määritelmät.

5.4.

Asiakaspalvelun palvelu- ja toimintamalli

5.4.1. Asiakaspalvelumallin lähtökohdat
Luovan asiakaspalvelulinjauksissa koko virastoa ja ympäristötoimialaa koskevana tavoitteena ovat
asiakaslähtöiset, sujuvat, helppokäyttöiset sekä esteettömät sähköiset palvelut. Luovan ympäristötoimialan asiakaspalvelumallin tavoitteita yleisneuvontapalveluissa henkilöstön, prosessien ja tietojärjestelmien osalta ovat muun muassa ammattimaisuus, helppokäyttöisuus, tehokkuus ja laatu
(Kuva 9).

Kuva 9. Asiakaspalvelulle asetetut tavoitteet yleisneuvonnan osalta.
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Projektikokonaisuus on laatinut palvelumalliluonnoksen, joka tulee sovittaa yhteen muiden Luovan
toimialojen asiakaspalvelutoimintojen kanssa. Luonnoksessa on otettu huomioon Luovan hyväksytyt
asiakaspalvelulinjaukset. Asiakaspalvelun suunnittelussa on otettu huomioon saatu palaute, jonka
mukaan asiakkaat toivovat erityisesti aktiivista ja monipuolista vuorovaikutusta sekä joustavuutta ja
sujuvuutta palvelun saamisessa. Saadun palautteen pohjalta tulee kiinnittää huomiota esimerkiksi
neuvonnan tavoitettavuuteen monikanavaisesti myös virka-ajan ulkopuolella. Asiakkaille on tärkeää
tarjota tilannetietoa palvelun etenemisestä, mikä pystyttäneen toteuttamaan täysimääräisenä vasta
palveluiden sähköistymisen seurauksena. Palautteen mukaan asiakkaat arvostavat asiakaspalvelun
muodoista eniten sähköpostia ja puhelinta. Seuraavaksi suosituimmat muodot ovat itsepalvelu verkkopalvelussa sekä asiantuntijatapaamiset kasvokkain. Myös omatoiminen tiedonhaku koetaan hyväksi asiakaspalvelun muodoksi. Sosiaalista mediaa asiakkaat seuraavat erityisesti viestinnän ja
tiedotuksen osalta. Tässä on kuitenkin otettava huomioon myös koko Luovan viestintää koskevat
linjaukset. Luovan ympäristötoimialalla voi olla esimerkiksi oma viranomaistili, jonka kautta asiantuntijat voivat muun muassa antaa neuvontaa niin sanotusti kasvottomina.
Asiantuntijapalveluiden osalta asiakkaat arvostavat suoraa yhteyttä asiantuntijaan, joka omaa myös
riittävän paikallistuntemuksen. Uusien ja vanhojen asiakkaiden palvelu- ja yhteydenottotarpeet ovat
erilaisia. Suuri osa esimerkiksi ympäristöluvanvaraisista laitoksista on vanhoja asiakkaita, joilla on
jo yhteyshenkilö, johon ottaa suoraan yhteyttä. Sen sijaan uusille asiakkaille, jollaisia ovat esimerkiksi rekisteröinti- ja ilmoitusvelvolliset asiakkaat tai asianosaiset, voi riittää yhteydenotto sähköiseen
palveluun tai keskitettyyn asiakaspalveluun yleisluontoisen neuvonnan saamiseksi. Tarvittaessa uudenkin asiakkaan tulee saada neuvontaa asiantuntijalta. Asiakaskontaktin kesto voi olla lyhyt ja kertaluontoinen, tai asiakassuhde saattaa kestää vuosia ja asiakaskokemus muodostuu virastossa ensimmäisestä kohtaamisesta aina mahdolliseen ympäristön tilan seurantavaiheeseen saakka.

5.4.2. Palvelukanavat
Projektikokonaisuus esittää, että Luovan ympäristötoimialla muodostetaan viisi palvelukanavaa:
verkkopalvelut, puhelinpalvelut, sähköpostipalvelut, chat-palvelu ja asiantuntijapalvelut (Kuva 10).

Kuva 10. Luovan ympäristötoimialan asiakaspalvelukanavat.
Ensisijaisena palvelukanavana (Kuva 11) tulevat toimimaan Luovan omat verkkosivut, jotka toimivat yhteistyössä suomi.fi -palvelun kanssa. Nykyisin käytössä olevan ymparisto.fi -verkkosivuston
tulevaisuus on vielä epäselvä, mutta ympäristötoimialalla on selkeä tarve vastaavalle palvelulle, sillä
mitä vaikeampaa palvelun tai tiedon saaminen verkkopalvelujen kautta on, sitä enemmän asiakas
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joutuu turvautumaan neuvontapalveluun. Mikäli sivusto jatkaa toimintaansa, tarjoaa se kanavan ympäristötiedon jakamiselle. Luovalla on lakisääteisiä tehtäviä pitää eräitä tietoja (esim. Vna1303/2015
26 §:n mukaiset tiedot jätteenpolttolaitoksista) saatavilla verkkosivuillaan. Sen lisäksi tavoitteena on
viranomaisen hallussa olevan muun julkisen tiedon löytyminen helposti verkkopalveluista. Ensisijaisesti asiakas ohjataan itse etsimään tietoa palveluista ja asioimaan sähköisen kanavan kautta itsepalveluna. Verkkopalvelut toteutetaan selkokielisinä ja siten, että verkkosivujen ohjeet ohjaavat asiakasta. Verkkosivuilla ja -palvelussa asiakas saa neuvontaa myös chat-palveluna ja löytää usein kysyttyjen kysymysten valmiit vastaukset. Luovan ympäristötoimialan asiakas pystyy hoitamaan lupa, valvonta-, ilmoitus- sekä kannanottoasiansa täysin sähköisesti. Kaikki asiakkaat eivät kuitenkaan
pysty asioimaan sähköisesti ja myös heidän on kyettävä hoitamaan asiansa esteettömästi muita
palvelukanavia käyttäen.
Luovan ympäristötoimialalla on verkkopalveluiden lisäksi käytössä asiakaspalvelukeskuksen neuvontapalvelut, jotka yhdessä verkkopalveluiden kanssa muodostavat neuvonta- ja tietopalvelukokonaisuuden. Asiakaspalvelun tehtävänä on ohjata ja antaa tukea asiakkaille eri palvelukanavissa
asioinnissa. Asiakkaan asiointia tuetaan yksisuuntaisena (esim. infotekstit) tai vuorovaikutteisena
palveluna. Asiakas saa asiakaspalvelusta yleisen tason vuorovaikutteista neuvontaa puhelimitse,
sähköpostitse sekä chat-palvelulla asiakaspalvelun ammattilaisilta. Asiakas saa asiansa hoidettua
ensikontaktissa, tai mikäli kyse on laajemmasta asiointikokonaisuudesta, asiakas ohjataan oikealle
palvelupolulle. Asiakaspalvelun kautta tulleet asiantuntijapalvelua vaativat palvelupyynnöt ja kyselyt
kanavoidaan asiantuntijoille ja asiakasvastaaville. Mikäli asia ei kuulu viraston palveluihin, ohjataan
asiakas oikealle viranomaiselle tai muulle asiaa hoitavalle taholle. Asiakkaalla ei aina ole tietoa siitä,
kenen viranomaisen vastuulle asian hoitaminen kuuluu ja aluehallintouudistuksen muutosvaiheessa
epävarmuus voi lisääntyä. Asiakaspalvelun käytössä olevan palautejärjestelmän kautta kerätään tietoa palvelun laadun kehittämiseksi. Ympäristöasioihin liittyvää yleisneuvontapalvelua voidaan tarjota
osana koko Luovan yleisneuvontapalvelua tai vaihtoehtoisesti koko viraston yleisneuvontapalvelun
rinnalle sijoittuvan ympäristötoimialan oman erillisen asiakaspalvelutoiminnon kautta. Asiakaspalvelukeskus voi tarvittaessa tarjota sisäistä palvelua Luovan ympäristötoimialan asiantuntijoille esimerkiksi esikäsittelemällä yksinkertaisia ilmoitusasioita. Sisäistä palvelua voidaan tarjota myös muissa
avustavissa tehtävissä, kuten esimerkiksi palautteiden käsittelyssä, ajanvarauspalveluissa sekä
suomi.fi -sivuston palveluiden ja palvelukuvausten ylläpitämisessä.
Tarpeen mukaan erikseen sopimalla asiakkaille tarjotaan palvelua myös asiantuntijan tai asiakasvastaavan toteuttamina neuvontapalveluina. Palvelu tarjotaan ajanvarauksella, videon välityksellä tai kasvokkain. Asiakasvastaavapalvelua tarjotaan asiakkaalle, mikäli asia vaatii tarkempaa
palvelutarpeen kartoittamista ja palvelusuunnitelman tekemistä. Palvelutarpeet kartoitetaan yhdessä
asiakkaan kanssa.
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Kuva 11. Luovan ympäristötoimialan monikanavaisen asiakaspalvelun ensisijaisuusjärjestys .

5.4.3. Asiakaspalvelun toimintamalli
Luovan ympäristötoimialan asiakaspalvelun toimintamalli on kuvattu alla yksityiskohtaisesti. Malli
pohjautuu osaltaan Luovan asiakaspalvelulinjauksiin ja sen tavoitteena on taata asiakkaalle sujuva
palvelukokemus yhdellä yhteydenotolla.
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Asiakas pyritään aina ohjaamaan ensisijaisesti itsepalveluna verkkopalveluihin ja sähköisiin asiointipalveluihin

Jos asiakas ei itse löydä tarvitsemaansa tietoa, voi hän kysyä neuvoa chat-palvelusta
Asiakas soittaa Luovan puhelinvaihteen numeroon:

Jos asiakas pyytää asiantuntijaa nimeltä, vaihde ohjaa puhelun kalenteritarkastuksen kautta
asiantuntijalle

Jos asiakas ei osaa pyytää asiantuntijaa nimeltä, asiakkaan puhelu ohjataan asiakaspalvelukeskukseen – jatkuu alla
Asiakas soittaa asiakaspalvelun numeroon tai puhelu ohjataan sinne vaihteesta:

Asiakaspalvelu hoitaa asian itse, mikäli kyse on yleisneuvontapalvelusta

Asiakaspalvelu selvittää asiantuntijarekisterin/asianhallintajärjestelmän ja kalenteritarkastuksen kautta sopivan asiantuntijan ja kysyy häneltä neuvoa hoitaakseen asian itse

Jos asian hoitaminen kuuluu asiantuntijan tehtäviin, asiakaspalvelukeskus selvittää asiantuntijarekisterin/asianhallintajärjestelmän ja kalenteritarkastuksen kautta sopivan asiantuntijan ja
ohjaa asian asiantuntijalle/esimiehelle, joka vastaa asiakkaalle perehdyttyään asiaan

Asiakaspalvelukeskus voi kartoittaa ja suunnitella asiakkaan palvelutarpeen yhdessä asiantuntijaverkoston kanssa (palvelun toteutuminen ja laajuus selkiytyvät suunnittelutyön edetessä)
Asiakas ottaa suoraan yhteyttä asiantuntijaan

Asian käsittelijöiden yhteystiedot saadaan asian asiakirjoista tai sähköisestä asiointipalvelusta
Asiakas ottaa yhteyttä Luovan asiakaspalvelukeskukseen sähköpostitse tai lähettää palautetta
verkkosivujen välityksellä

Asiakaspalvelu hoitaa asian itse, mikäli kyse on yleisneuvontapalvel usta

Asiakaspalvelu selvittää asiantuntijarekisterin/asianhallintajärjestelmän ja kalenteritarkastuksen kautta sopivan asiantuntijan ja kysyy häneltä neuvoa hoitaakseen asian itse

Jos asian hoitaminen kuuluu asiantuntijan tehtäviin, asiakaspalvelukeskus s elvittää asiantuntijarekisterin/asianhallintajärjestelmän ja kalenteritarkastuksen kautta sopivan asiantuntijan ja
ohjaa asian asiantuntijalle/esimiehelle, joka vastaa asiakkaalle perehdyttyään asiaan

Asiakaspalvelukeskus voi kartoittaa ja suunnitella asiakkaan palvelutarpeen yhdessä asiantuntijaverkoston kanssa (palvelun toteutuminen ja laajuus selkiytyvät suunnittelutyön edetessä)

Luovalle kuuluvat palautteet toimitetaan asianomaiselle taholle vastattavaksi

Muut palautteet toimitetaan asianomaiselle taholle (esim. kunta, maakunta, YM) vastattavaksi
Asiakas laittaa asiansa vireille sähköisten asiointipalveluiden kautta, sähköpostitse tai kirjeitse

Asiakaspalvelukeskus neuvoo tarvittaessa asiakasta asian vireille saattamisessa

Asiakkaan asia kirjataan asianhallintajärjestelmään

Kirjaamo tai järjestelmä siirtää asiakkaan asian sähköisesti esittelijälle tai esimiehelle, joka
siirtää asian esittelijälle
Asiakas varaa ajan yhteisneuvottelua varten

Asiakas lähettää neuvottelupyynnön sähköisen järjestelmän kautta. Pyyntö ohjautuu toimialakohtaisen yksikön päällikölle, joka ohjaa sen asiantuntijalle. Asiantuntija sopii yhteisneuvotteluajan asiakkaan kanssa ja tekee neuvotteluvarauksen muiden osallistuvien asiantuntijoiden
sekä tilaresurssin sähköisiin kalentereihin.


Asiakas tekee yhteisneuvottelupyynnön asiakaspalvelukeskukseen puhelimitse tai sähköpostitse. Asiakaspalvelukeskus ohjaa pyynnön toimialakohtaisen yksikön päällikölle, joka ohjaa
sen asiantuntijalle. Asiantuntija sopii yhteisneuvotteluajan asiakkaan kanssa ja tekee neuvotteluvarauksen muiden osallistuvien asiantuntijoiden sekä tilaresurssin sähköisiin kalentereihin.

Asiakas sopii yhteisneuvottelun pitämisestä asiantuntijan tai asiakasvastaavan kanssa


Asiakkaalle on jo aiemmin kuvatun mukaisesti syntynyt kontakti asiantuntijan tai asiakasvastaavan kanssa. Asiakas sopii ajan suoraan asiantuntijan tai asiakasvastaavan kanssa. Asiantuntija/asiakasvastaava tekee yhteisneuvotteluvarauksen muiden osallistuvien asiantuntijoiden
sekä tilaresurssin sähköisiin kalentereihin.

Asiakaspalvelun toimintamalli on monikanavainen. Kuvassa 12 on esitetty ympäristötoimialan asiakaspalvelun pääperiaatteiden mukainen asiakaspalvelumalli asiakkaan yhteydenoton näkökulmasta.
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Kuva 12. Luovan ympäristötoimialan asiakaspalvelu.
Tässä esitetty asiakaspalvelutoiminnan palvelu- ja toimintamalli perustuu kirjoittamisen aikaiseen
tietoon Luovan ympäristötoimialan asiakaspalvelun järjestämisestä. Tiedon puutteellisuudesta ja
yleisluontoisuudesta johtuen ei voida ottaa tarkemmin kantaa esimerkiksi siihen, löytääkö asiakas
ympäristötietoa jatkossa Luovan omilta verkkosivuilta vai mahdollisesti Luovalle siirtyvältä ymparisto.fi -sivustolta. Myöskään se ei ole tiedossa, tuleeko Luova hyödyntämään jatkossa suomi.fi palvelua vai jotain toista vastaavaa sivustoa.
Myöskään koko Luovan asiakaspalvelun järjestäminen ja rakenne eivät vielä ole selvillä. Esimerkiksi
on edelleen epäselvää, tullaanko Luovan asiakaspalvelu rakentamaan yhteisen asiakaspalvelukeskuksen varaan vai tuleeko rakentaminen olemaan vaiheittaista tai tuleeko eri toimialoilla olemaan
omat asiakaspalvelukeskukset. Mikäli Luovassa tukeudutaan yhteiseen yleisen tason asiakaspalveluun, ei sen voida välttämättä odottaa osaavan antaa ympäristöasioiden yleisneuvontaa sillä tasolla
kuin tässä esityksessä on kuvattu. Kuvatun kaltainen yleisneuvonnan taso pohjautuu nykyisen ympäristöasioiden asiakaspalvelun suoralle jatkumolle: koottujen tietojen sekä henkilökunnan substanssiosaamisen hyödyntämiselle. Mikäli Luovaan tulee yhteinen asiakaspalvelu, sen työntekijöillä
tuleekin olla mahdollisuus erikoistua eri toimialoille, jolloin asiakaspalvelukeskus palvelee paremmin
eri toimialojen tarpeita.
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5.5.

Palvelut yhdeltä luukulta



Järjestelmällinen asiakkuudenhallinta, suunnitelmallinen neuvonta ja ennakoiva viestintä ovat
keskeisessä asemassa yhden luukun palveluiden edistämisessä.



Valtaosa ympäristötoimialan asiakkaista tarvitsee palveluita kerrallaan vain yhdestä palveluryhmästä. Useampia palveluja käyttävän asiakkaan palvelupolun vaiheiden tulee kytkeytyä
toisiinsa tiiviisti ja muodostaa selkeä jatkumo.



Ennakollisissa toimintatavoissa keskeistä on oikealle palvelupolulle ohjaaminen ensikontaktissa, palvelutarpeen kartoitus yhdessä asiakkaan kanssa sekä asiaa hoitavan tiimin järjestelmälliset toimintatavat. Kun yhteisneuvottelu tarvittaessa järjestetään, hoidetaan se jo ennen vireilletuloa suunnitelmallisesti ja koordinoidusti. Ennakoiva viestintä on tärkeä osa suunnitelmallista neuvontaa.



Asioiden vireillä ollessa yhden luukun palveluita edistetään tietojen yhteiskäytöllä, asioita hoitavien
riittävän laajalla asiantuntemuksella ja koordinoinnilla. Muuttuviin tilanteisiin reagoidaan tarvittaessa
nopeasti, esimerkiksi päivittämällä ennakollisessa vaiheessa laadittu suunnitelma yhdessä asiakkaan
kanssa.



Jälkivalvontavaiheessa asiakkaan odotukset eri tehtävien yhteensovittamiseen ja yhden luukun
palvelujen toteutumiseen liittyen ovat vähäisimmät, kun vastuuvalvoja on selkeä yhteyshenkilö asiakkaan ja viraston välillä.



Ympäristötoimialalla on asiakasryhmistä riippumattomia useita erilaisia asiakasprofiileja. Asiakas voi
myös olla esittämässä kannanottoa tai yleisöilmoitusta toisen asiakkaan asiaan, tai olla etsim ässä
tietoa toisen asiakkaan asiaan liittyen, jolloin palvelut yhdeltä luukulta toteutuvat pääasiassa sähköisen asioinnin ensisijaisuuden ja yleisen asiakaspalvelun mallin kautta.



Edellytyksenä yhden luukun palveluille on toimivat yhteiset tietojärjestelmät, jotka mahdollistavat
asiakkaan asioinnin tarkastelun kokonaisuutena.



Osaltaan palvelut yhdeltä luukulta periaatetta toteuttaa myös lainsäädäntöhanke ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamisesta (HE 269/2018).

Luovan ympäristötoimialalla palveluja tarjotaan asiakkaalle yhden luukun periaatteen mukaisesti.
Yhden luukun periaatteella tarkoitetaan toimintatapaa, jossa asiakas asioi yhdellä asiointipisteelle
eli ”luukulla”, josta voi hakea kaikki asiakkaan tarvitsemat luvat ja muut menettelyt kerralla. Yhden
luukun periaatteella tarkoitetaan myös asiakkaan vireillä olevien asioiden tarkastelua kokonaisuutena. Tarvittaessa voidaan huomioida asiaan liittyvät Luovan muiden toimialojen sekä muiden viranomaisten menettelyt. Yhden luukun periaatteen toteutumiseen tähtää myös ympäristöministeriön
erillinen eräiden ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamista koskeva lainsäädäntöhanke
(HE 269/2018), jota on käsitelty erikseen luvussa 3.2.6. Yhden luukun palveluita toteuttaa osittain
myös lupa-, valvonta-, luonnonsuojelu- ja YVA-tehtävien hoitaminen samassa viranomaisessa. Työjärjestyksellä voidaan edistää edelleen periaatteen toteuttamista.
Valtaosa ympäristötoimialan asiakkaista tarvitsee palveluita kerrallaan vain yhdestä palveluryhmästä. Luovan asiakaspalvelulinjausten mukaisesti ensisijaisena palvelukanavana tarjotaan itsepalveluna käytettäviä verkkopalveluita, joka toteutuessaan on keskeinen osa yhden luukun palveluiden toteutumista suurimassa osassa asiointia. Suurin osa asiakkaista ei tarvitse laajempaa
asioiden yhteensovittamista saadakseen asiansa hoidetuksi.
Asiakas voi myös tarvita asiansa hoitamiseksi useiden eri palveluryhmien palveluita, joiden riippuvuus ja erillisyys toisistaan vaihtelevat. Useat eri menettelyt voivat näin myös muodostaa erilaisia
laajempia asiointikokonaisuuksia, jolloin yhden luukun palveluiden toteuttaminen on kaikista haasteellisinta.
Yhden luukun palveluissa tulee mahdollisimman varhaisessa vaiheessa tunnistaa eri menettelyiden
yhdyspinnat ja riippuvuus toisistaan. Tämä vaatii laajaa asiantuntemusta, jolloin vaativimmissa asioissa tarvitaan useamman asiantuntijan yhteistyötä. Lisäksi on tärkeää reagoida tarvittaessa nopeasti, esimerkiksi asiakkaan suunnitelmien muuttuessa asioiden jo ollessa vireillä. Asiakkaan asioinnissa voidaan suunnitelmallisella eri menettelyjen kokonaistarkastelulla sujuvoittaa käsittelyä ja estää eri menettelyiden väärästä ajoittumisesta aiheutuvat esteet asian etenemiselle. Eri viranomais-
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ten yhteisessä yhden luukun toteuttamisessa korostuu ennakollisten menettelyjen tarve. Kun alkuvaiheessa yhdessä selvitetään eri menettelyjen yhdyspinnat, kaikkien osapuolten työskentely helpottuu.
Menettelyjen oikea-aikaisuus keskeistä yhden luukun palveluissa
Hankkeen etenemiseen keskeisesti vaikuttavat ratkaisut (esim. edellyttääkö hanke YVA-menettelyä
tai Natura 2000 -alueisiin liittyvää arviointi- ja lausuntomenettelyä, onko kaavoitus ajan tasalla jne.)
tehdään niistä vastaavien viranomaisten ja asiantuntijoiden kanssa ja hankkeesta vastaa van/luvanhakijan näkemykset huomioon ottaen ajallisesti oikeassa järjestyksessä.
- YVA-menettelyn tarve tulee arvioida ja menettely toteuttaa hankkeen suunnittelun varhaisessa
vaiheessa.
- Luonnonsuojelulain mukaisen poikkeusluvan tarve tunnistetaan ajoissa. Yhteisneuvotteluissa pyritään hankevaihtoehtoon, jossa poikkeusluvan tarve pystyttäisiin ensisijaisesti välttämään.
- Natura-arviointi tehdään tarvittaessa jo osana YVA-menettelyä, tai mikäli YVA-menettelyä ei tarvita tehdään se erikseen ennen lupamenettelyä.

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 näiden vaiheiden tulisi kytkeytyä toisiinsa tiiviisti ja muodostaa selkeä jatkumo. Toisaalta palveluodotukset kanavoituvat vahvimmin vaiheeseen, jossa asiakkaan eri menettelyt ovat aktiivisesti vireillä, ja jossa niiden yhteensovittaminen tulisi käytännössä
tulla toteutetuksi. Asiakkaiden palveluodotukset eri tehtävien yhteensovittamisen kannalta ovat vähäisimmät jälkivalvonnan vaiheessa. Myös ympäristötoimialan puolelta vuorovaikutusta asiakkaaseen pidetään selkeimpänä jälkivalvonnan vaiheessa.
Yhden luukun palvelujen toteutuminen edellyttää järjestelmällistä asiakkuudenhallintaa, ennakollisia
toimintatapoja, asiantuntemuksen yhteiskäyttöä, huolellista koordinointia, suunnitelmallista neuvontaa sekä toimivia ja yhteiskäytettäviä sähköisiä järjestelmiä. Yhdyspintojen ja eri menettelyjen edellytyssuhteiden tunnistaminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa edellyttää järjestelmällisiä ennakollisia toimintatapoja. Asiakkaiden tarpeet ja odotukset sekä niihin liittyvät keskeiset toimintatavat
yhden luukun palveluiden toteuttamiseksi on koottu alla oleviin kuviin 13, 14 ja 15 odotuksiltaan
erilaisten vaiheiden mukaisesti. Kuvissa on kuvattu yhden luukun palvelut asiakkaan näkökulmasta.
Ympäristötoimialan sisäiset toimintatavat eri vaiheissa on käsitelty tarkemmin luvussa 3.
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Kuva 13. Ennakolliset toimintatavat ja niiden taustalla olevat tarpeet ja odotukset yhden luukun palveluiden toteutumiseksi.

Kuva 14. Asioiden vireillä olon vaiheeseen liittyvät toimintatavat ja niiden taustalla olevat tarpeet ja
odotukset yhden luukun palveluiden toteutumiseksi.
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Kuva 15 Jälkivalvonnan toimintatavat ja niiden taustalla olevat tarpeet ja odotukset yhden luukun
palveluiden toteutumiseksi.
Palvelupolun eri vaiheisiin sijoittuvien käytännön toimintatapojen lisäksi tärkeää on koko palvelupolun aikainen suunnitelmallinen neuvonta ja siihen kuuluva ennakoiva viestintä. Tästä on kerrottu tarkemmin neuvontaa koskevassa luvussa 4.
Ympäristötoimialalla on asiakasryhmistä (yksityishenkilö, yritys, yhteisö ja julkishallinnon organisaatiot) riippumattomia, useita erilaisia asiakasprofiileja. Vireille laittavan tahon lisäksi asiakas voi myös
olla esittämässä kannanottoa tai yleisöilmoitusta toisen asiakkaan asiaan, tai asiakas voi olla etsimässä tietoa toisen asiakkaan asiaan liittyen. Näissä tapauksissa palvelut yhdeltä luukulta toteutuvat pääasiassa sähköisen asioinnin ensisijaisuuden ja yleisen asiakaspalvelun mallin (luku
5.4) kautta.
Monimutkaisissa tapauksissa, joissa vaatimukset ja tiedon etsintä voivat liittyä laajempiin useiden
menettelyjen kokonaisuuksiin, on palveluiden tarjoaminen yhdeltä luukulta haastavaa asiakasryhmästä riippumatta. Tämä korostuu erityisesti henkilöasiakkailla, joilla ei välttämättä ole laajaa, koko
asiakokonaisuuden kattavaa, asiantuntemusta. Tarpeita ja odotuksia sekä keskeisiä toimintatapoja
erityisesti henkilöasiakkaan näkökulmasta monimutkaisissa asiakokonaisuuksissa on koottu kuvaan
16. Myös näissä tapauksissa järjestelmällinen asiakkuudenhallinta on yhden luukun ydin. Lisäksi
korostuvat tiedon helppo saatavuus, läpinäkyvyys ja ammattimainen viestintä, sekä tarvittaessa Luovan tekemä, eri osallistumismahdollisuuksien kokonaistarkastelu. Erityisen monimutkaisissa asiakokonaisuuksissa Luova on tarvittaessa valmis viestimään ennakollisesti sekä vastaamaan kyselyihin,
vaikka asia ei vielä olisi vireillä. Tarve laajemmalle ennakolliselle viestinnälle on kuitenkin harvinaista. Useampaa menettelyä vaativissa hankkeissa voi myös asiaa hoitavassa asiantuntijatiimissä
tai kokoonpanossa olla yksi henkilö (asiakasvastaava), joka ensi kädessä vastaa asiakokonaisuuksin liittyviin kyselyihin ja tiedusteluihin. Keskeisemmässä roolissa on toimijan oma viestintä ja vuorovaikutus.
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Kuva 16. Palvelut yhdeltä luukulta erityisesti henkilöasiakkaan näkökulmasta monimutkaisissa
asiakokonaisuuksissa.
Myös viranomaisasiakkaalle, esimerkiksi lausunnonantajana tai muuna kumppanina, on yhden
luukun palveluiden toteutuminen tärkeää. Myös näissä tapauksissa järjestelmällinen asiakkuudenhallinta on yhden luukun ydin. Lisäksi eri viranomaisten yhteisessä yhden luukun toteuttamisessa
korostuu ennakollisten menettelyjen tarve. Kun alkuvaiheessa yhdessä selvitetään eri menettelyjen
yhdyspinnat, kaikkien osapuolten työskentely helpottuu.

5.6.

Asiakasvastaava-toimintatapa

Luovan ympäristötoimialalla voidaan tarvittaessa ottaa käyttöön asiakasvastaavuus myös erillisenä
toimintatapana, mikäli se katsotaan tarpeelliseksi. Tästä päätettäessä tulee kuitenkin tarkkaan arvioida, mitä lisäarvoa asiakasvastaavuus tuo lopullinen organisaatiomalli huomioon ottaen asiakkaalle
ja virastolle itselleen. Asiakasvastaavuus koskee joka tapauksessa vain osaa asiakkaista. Asiakasvastaavuutta keskeisempää ovat ympäristötoimialan muut yhteiset toimintatavat ja toimenpiteet yhden luukun palveluiden toteuttamiseksi. Moniin asiakkaiden odotuksiin voidaan vastata esimerkiksi
jo viraston sisäisellä asioiden käsittelyn koordinoinnilla, tiiviimmällä yhteistyöllä, asiakkuudenhallinnan järjestelmällä tai projektinhallinnan työkalulla sekä organisaatiorakenteesta lähtevillä muutoksilla. Asiakasvastaavuus sopii ensisijaisesti sellaisille asiakkaille, joiden hankekokonaisuudet vaativat useita eri menettelyjä. Asiakasvastaavuuden tarpeet ja roolit liittyvät vahvimmin toimialan sisäiseen koordinointiin sekä yhteyshenkilönä toimimiseen asiakkaan suuntaan laajemmassa
asiakokonaisuudessa, jossa asiakkaan tarpeet eivät liity vain yksittäiseen menettelyyn. Asiakasvastaavaa voidaankin kutsua nimellä koordinaattori. Asiakkaiden ja ympäristötoimialan omista tarpeista nousevat asiakasvastaavuuden lähtökohdat ovat osittain yhtenevät (Kuva 17).
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Kuva 17. Asiakasvastaavuuden lähtökohdat asiakkaalle ja virastolle.
Asiakkaat odottavat palvelun olevan kokonaisuudessaan asiantuntevaa siten, että asiantuntemus
kattaa niin kyseessä olevan toimialasektorin kuin myös palvelun kohteen ja sen toiminnan käytännössä. Niin ennakollisissa toimintatavoissa kuin asioiden vireillä ollessa, asiakkaat haluavat yhteyden asiantuntijaan, joka toimii tai tulee toimimaan asian käsittelijänä. Osa asiakkaista näkee hyödylliseksi myös mallin, jossa asiakkaalla olisi yksi nimetty yhteyshenkilö Luovan ympäristötoimialan
suuntaan. Asiakkaat kuitenkin hahmottavat kyseisessä mallissa myös haittoja ja riskejä.
Asiakasvastaavuudella ei suositella korvattavan asiakkaan suoraa yhteyttä asiantuntijaan, joka hänen yksittäistä asiaansa hoitaa. Asiakasvastaavuuden elementtejä eri vaiheissa asiakkaan palvelupolkua on esitetty kuvassa 18.

56

Kuva 18. Ennakollisuuden keskeisyys ja asiakasvastaavuuden mahdolliset muut tarpeet muissa
vaiheissa palvelupolkua.
Muualla julkishallinnossa on käytössä hyvin erilaisia asiakasvastaavuuksia. Asiakasvastaavuuksien
ääripäissä ovat asiakkaan päivittäisten asioiden hoitaminen käytännössä sekä laajempi asiakkuuden
hoito ilman päivittäisten asioiden hoitamiseen liittyvää yhteydenpitoa. Kuvassa 19 on esitetty ympäristötoimialan asiakasvastaavuuden mahdolliset ääripäät pääpiirteineen. Mikäli asiakasvastaavuus
halutaan ottaa käyttöön, on suosituksena ensimmäiseen vaihtoehtoon perustuva malli, jolloin asiakasvastaava on ympäristöasiantuntija. Ensisijaisen vaihtoehdonkin sisällä on erilaisia elementtejä,
joita eri tavalla soveltaen voidaan päätyä toisistaan poikkeaviin lopullisiin vaihtoehtoihin. Näitä seikkoja, asiakasvastaavuuksia muualla julkishallinnossa sekä asiakasvastaavuuden mahdollisesti vaatimia resursseja ja tukitoimia on käsitelty tarkemmin erillisessä asiakasvastaavuutta käsittelevässä
raportissa sekä liitteenä 5 olevissa yhteenvetokalvoissa.
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Kuva 19. Asiakasvastaavuuden mahdolliset ääripäät, joista ensimmäisessä (VE1) hoidetaan
enemmän asiakkaan päivittäistä asiointia ja toisessa (VE2) lähinnä asiakkaan asiakkuutta.
Muiden julkishallinnon esimerkkien pohjalta asiakasvastaavuuden toimivimmat tavat löytyvät parhaiten kokeilemalla käytännössä. Toimintatavan kehittäminen tulisi olla joustavaa ja käytännöllistä
myös sen mahdollisen käyttöönoton jälkeen. Mikäli asiakasvastaavuus halutaan ottaa käyttöön, on
organisaatiosuunnittelun edetessä pohdittava mikä taho päättää asiakasvastaavan käyttöönotost a
yksittäisessä hankkeessa.
Mitä asiakasvastaava tekee?
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1.

Asiakas on yhteydessä ensisijaisesti asiakaspalveluun tai muuhun sovittuun tahoon organisaatiossa. Tämän jälkeen organisaatiossa tulee tunnistaa asiakasvastaavuuden tarve, jonka
jälkeen hankekokonaisuuden asiakasvastaavasta sovitaan tai määrätään Luovan sisällä.

2.

Asiakasvastaava ottaa yhteyttä asiakkaaseen.

3.

Asiakasvastaava kartoittaa asiakkaan palvelutarpeen asiakkaan kanssa.

4.

Asiakasvastaava järjestää tarvittaessa yhteisneuvottelun kokonaisuuden tarkemmaksi selvittämiseksi. Asiakasvastaava kokoaa tarpeelliset tahot yhteen.

5.

Asiakasvastaava voi laatia yhdessä asiakkaan kanssa ennakollisen suunnitelman asian
etenemisestä eri menettelyissä. Suunnitelman toteuttamisesta on vastuussa asiakas.

6.

Asioiden vireille tullessa asiakasvastaavalla on koordinoiva rooli. Asiakasvastaava voi vaihtoehdoista riippuen samanaikaisesti myös osallistua asiakkaan asioiden käsittelyyn, kuten olla
YVA- tai lupa-asian esittelijä tai vastuuvalvoja. Jos asiakkaan suunnitelmat muuttuvat, voi asiakasvastaava päivittää asiakkaan kanssa ennakollisen suunnitelman.

7.

Asiakasvastaava tarvittaessa neuvoo asiakasta oikeiden tahojen luokse. Asiakkaalla on
yhteys myös muihin asiantuntijoihin, jotka hankkeeseen liittyviä eri menettelyjä hoitavat.

8.

Asiakasvastaavuus voi päättyä tietyssä vaiheessa (esim. ennakollisen vaiheen jälkeen) tai
siirtyä asiantuntijalta toiselle (esim. menettelystä toiseen siirryttäessä).

6.
Ympäristötoimialan yhteistyö muiden
viranomaisten kanssa
Luovan ympäristötoimiala tekee laajasti yhteistyötä eri viranomaisten kanssa. Yhteistyötä tarvitaan
esimerkiksi kiireellistä puuttumista edellyttävistä toimissa, kirjallisissa kannanotoissa sekä neuvottelutilanteissa muiden toimijoiden asioissa ja viranomaisen omassa asiassa. Vuorovaikutus eri viranomaisten kanssa ennen ympäristömenettelyjä ja niiden aikana tuottaa kokonaisuuden kannalta paremman lopputuloksen sekä sujuvoittaa, tehostaa ja nopeuttaa asioiden käsittelyä. Eri viranomaisten
osallistuminen suurten hankkeiden yhteisneuvotteluihin auttaa kaikkia viranomaisia kokonaisuuden
hahmottamisessa ja asiakasta roolien ymmärtämisessä sekä tehostaa viranomaistyötä. Ympäristötoimialan yhteistyö on moniulotteista myös muiden sidosryhmien, kuten järjestöjen, yhdistysten ja
tutkimuslaitosten (mm. Säteilyturvakeskus STUK, Geologian tutkimuskeskus GTK, Ilmatieteen laitos, Teknologian tutkimuskeskus VTT, SYKE, Luke) kanssa. Järjestöjen ja yhdistysten yhteydenotot
Luovaan voivat lisääntyä aluehallintouudistukseen ja yleisen edun valvontaan liittyvän muutoksen
vuoksi.

6.1.

Ministeriöt

Luovaa ohjataan kahdeksan ministeriön (maa- ja metsätalousministeriö, oikeusministeriö, opetus- ja
kulttuuriministeriö, sisäministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, valtiovarainministeriö ja ympäristöministeriö) yhteisellä ohjauksella. Ympäristövastuualueen tehtävistä pääosa on ympäristöministeriön toimialalta. Käytännön yhteistyö ohjaavien ministeriöiden kanssa muotoutuu Luovan aloitettua toimintansa.
Yhteistyötä ohjaavien ministeriöiden kanssa tehdään mm. lakisääteisen yhteistyön, ohjeiden laatimisen ja koulutusten järjestämisen suhteen. Valtakunnallisen yhtenäisyyden edistämiseksi Luova
valmistelee ohjeistuksia ja tulkintalinjauksia, joiden laatimisessa yhteistyö ohjaavan ministeriön
kanssa on tarpeen. Ympäristöhallinnon valtakunnalliset substanssikohtaiset koulutus- ja neuvottelupäivät ovat olleet ympäristöministeriön järjestämiä. Luovassa on tärkeää jatkaa koulutus- ja neuvottelupäivien järjestämistä ja niihin osallistumista. Järjestäminen tapahtuu yhteistyössä Luovan ympäristötoimialan, ohjaavien ministeriöiden ja muiden tahojen, kuten Kuntaliiton ja maakuntien, kanssa.
Ympäristöministeriö hyödyntää Luovan asiantuntijoiden kokemuksia raportoidessaan EU:lle direktiivien toteuttamisesta käytännössä. Luova on merkittävin ympäristölainsäädännön soveltaja. Sen asiantuntijoiden tulee osallistua aktiivisesti lainsäädännön kehittämishankkeisiin, mm. erilaisiin ministeriöiden työryhmiin.
Kansainvälistä kuulemista edellyttävät YVA-hankkeet edellyttävät Luovan ja ympäristöministeriön
yhteydenpitoa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jotta voidaan varmistaa sujuva menettely.
Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) on YVA-lain mukaan toimivaltainen viranomainen ydinenergialaissa tarkoitettuja ydinlaitoksia koskevissa hankkeissa. Luova tulee olemaan yksi viranomainen,
joka osallistuu menettelyihin lausunnoilla ja TEM:in järjestämiin ennakkoneuvotteluihin. Ympäristöministeriöön sekä Suomen ympäristökeskukseen lähetetään tiedoksi merkittävät mm. YVA-päätökset, lausunnot ja perustellut päätelmät.
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6.2.

Maakunnat
Luova tekee maakuntien kanssa yhteistyötä monin eri tavoin:


yhteisneuvottelut, tapaamiset, ennakkoneuvottelut



lausuntopyynnöt ja lausunnot



yhteydenpito sähköpostilla, maakuntien asiantuntijoiden osallistuminen Luovan asiantuntijatiimeihin, yhteiset työtilat



yhteiset tietojärjestelmät, tiedon ylläpito ja jakaminen



yhteiset tarkastukset, katselmukset ja valvontakäynnit



yhteistyö verkostoissa, verkostojen kehittäminen mm. luonnonsuojelu-, vesienhoito ja ilmastoja kiertotalousasioissa.



ympäristövahinkoihin varautuminen



Yhteistyö korostuu seuraavissa maakuntien vastuulla olevissa ympäristötehtävissä: kalataloustehtävät, vesitaloustehtävät, ves ien ja merenhoito, luonnonsuojelun edistämistehtävät, ympäristöterveydenhuolto, kuntien alueiden käytön suunnittelun ja rakennustoimen järjestämisen
edistämistehtävät, ympäristötiedon tuottaminen, rakennusperinnön hoito ja maisemansuojelu,
maastoliikenne- ja ulkoilulain mukaiset tehtävät sekä maataloustukien valvonta. Yhteistyötä
tarvitaan myös Luovan vastuulla olevissa ympäristötehtävissä, joissa maakunnilla on tärkeää,
asian ratkaisemiseksi tarvittavaa asiantuntemusta.

Useissa Luovan toimivaltaan kuuluvissa tehtävissä on tarpeen pyytää lausuntoja maakuntien vastuulla olevien ympäristötehtävien ja niihin liittyvän asiantuntemuksen vuoksi. Lausunnot pyydetään
eri lakien, asetusten ja menettelytapasäännösten mukaisesti. Maakuntien lausunnoista on mahdollista saada sellaista asian käsittelyssä tarpeellista alueellista ja paikallista tietoa, joka ei muuten tule
viranomaisprosessissa esille. Lausunto voi olla tarpeen pyytää ympäristövaikutusten mukaisesti
maakunnan kalatalous-, ympäristöterveydenhuolto-, vesienhoito- tai tulvasuojeluviranomaiselta, joiden yleisen edun valvojana maakunnalla on puhe- ja valitusoikeus Luovan päätöksistä. Maakunnan
organisoituminen vaikuttaa siihen, että pyydetäänkö lausunnot erikseen eri yksiköiltä vai kootusti.
Lausuntopyyntöjen lisäksi ylläpidetään luontevaa yhteydenpitoa maakuntien ja Luovan asiantuntijoiden välillä. Sähköpostin ja muiden yhteyksien kuten esimerkiksi sähköisen työpöydän tai Yammerin
avulla hoidetaan yhteydenpitoa, kommentointia ja tiedonvaihtoa eri organisaatioiden asiantuntijoiden
välillä. Luovan ja maakuntien välille perustetaan aikaisempien yhteistyöryhmien ja verkostojen pohjalta tarpeen mukaan virallisia ja epävirallisia alueellisia ja valtakunnallisia yhteistyöryhmiä ja verkostoja esim. lajisuojeluun, suojelun toteuttamiseen, vesienhoitoon, alueiden käytön tehtäviin ja
YVA-tehtäviin liittyen. Yhteiskäyttöiset tietojärjestelmät koskien mm. vesien tilaa ja vesienhoitosuunnitelmia, laitosten päästö- ja valvontatietoja ja luonnonsuojelualueita mahdollistavat viranomaistyössä tarvittavan tiedon joustavan ja sujuvan käytön ja luovat pohjan yhteistyölle. Yhteisten tietojärjestelmien ansiosta tietoa ei tarvitsisi välittää erikseen viranomaiselta ja organisaatiolta toiselle.
Myös yhteiset sähköiset työtilat sujuvoittaisivat maakuntien ja Luovan välistä yhteistyötä. Yhteisten
työtilojen osalta helpoin ratkaisu on ottaa käyttöön esimerkiksi Office365-työtilat nykyisten Tiimerin
ja Taimin työtilojen jatkumona ja jakaa ne tarvittavien asiantuntijoiden käyttöön Luovassa ja maakunnissa. Koulutuksen avulla varmistettaisiin tietojärjestelmien ja sähköisten työtilojen käyttöönotto
ja sujuva käyttö sekä Luovassa että maakunnissa. Tietojärjestelmien ylläpitoon tulee varata riittävät
voimavarat Luovassa ja maakunnissa.
Luova kutsuu maakunnan tarvittaviin yhteisneuvotteluihin, ennakkotapaamisiin ja YVA-lain mukaiseen ennakkoneuvotteluun. Tarvittaessa Luova kutsuu maakunnan edustajan mukaan tarkastuksille
ja katselmuksille.
Luovan ja maakuntien välillä järjestetään myös yhteisiä neuvottelupäiviä. Erityisesti luonnonsuojelutehtävissä asiantuntijaverkostojen luominen on tärkeää, jotta niukkoja henkilövoimavaroja voidaan
hyödyntää tehokkaasti ja saadaan aikaan osaamiseen liittyviä synergiaetuja. Luonnonsuojelutehtävissä myös alueellisen, poikkisektoriaalisen yhteistyön edistäminen korostuu.
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Maakuntien organisaatiot ovat erilaisia. Luovassa tulee tunnistaa maakuntakohtaisesti yhteyshenkilöitä voi lisäksi olla perusteltua nimetä yhteyshenkilöitä maakunnille. Luovassa voisi esimerkiksi olla
substanssiasioiden yhdyshenkilöverkosto ja maakunnilla tarvittaessa yhteisiä, maakuntarajat ylittäviä substanssiyhdyshenkilöverkostoja.

Yhteistyö luonnonsuojelutehtävissä
Maakunnan ja Luovan välinen hyvä yhteistyö on edellytys erityisesti luonnonsuojelun toteutuksen
sekä laji- ja luontotyyppisuojelun tehtävissä. Tehtävien ja resurssien uudelleenorganisointi edellyttää
uusien yhteistyömuotojen ja työnjaon suunnittelua. Maakuntien ja Luovan menettelyjen ja asiasisältöjen yhteensovittamista ja tiedonvaihtoa edistetään ennakollisella ja yhteisesti sovitulla asiantuntijoiden yhteistyömallilla, mikä varmistaa lupahakemusten ja muiden suunnitelmien ja hankkeiden laadun (Ympäristöministeriö 2018). Riskinä on henkilövoimavarojen ja osaamisen epätasainen jakautuminen maakuntiin. Luonnonsuojelun keskeisten prosessien kuvauksissa on huomioitu Luovan ja
maakuntien välinen yhteistyö.
Luovan ja maakuntien työnjako luonnonsuojelutehtävissä
Luova vastaa luonnonsuojelulain mukaisista valtakunnallisista viranomaistehtävistä eli luonnonsuojelulain mukaisista päätöksistä, oikeusharkintaa edellyttävistä kysymyksistä sekä yleisen edun valvontaan liittyvistä tehtävistä. Näitä tehtäviä ovat mm. lausu ntojen antaminen hankkeista ja suunnitelmista, jotka saattavat vaikuttaa luonnonsuojelulailla suojeltuihin kohteisiin, luonnonsuojelualueita
koskevat toimenpiteet ja päätökset, luonnonsuojelulain toimenpidekiellot ja pakkokeinot, Natura verkostoa koskevat viranomaistehtävät sekä luonnonsuojelun toteuttamiseen liittyvät viranomaistehtävät.
Maakunnat puolestaan hoitavat yhteistyössä kuntien ja valtion viranomaisten kanssa luonnon monimuotoisuuden ja maisemansuojelun edistämistehtäviä. Näitä tehtäviä ovat muu n muassa vapaaehtoisuuteen perustuvien luonnonsuojelualueiden perustamiseen tähtäävät tehtävät, lajien ja luontotyyppien suojelun edistämistehtävät, luonnon monimuotoisuutta koskeva yleinen viestintä, neuvonta ja tietoisuuden lisääminen, lajien ja luontotyyppien esiintymis- ja seurantatiedon tuottaminen,
luonnonarvojen huomioon ottaminen ja vaaliminen sekä valtakunnallisten luonnonarvojen turvaaminen alueidenkäytön suunnittelussa ja luonnon monimuotoisuuden kestävän käytön tavoitteiden integrointi aluekehitystyöhön (Ympäristöministeriö 2018a).

Luonnonsuojelun toteuttamisessa korostuvat Luovan ja maakuntien säännöllinen ja sujuva yhteistyö
ja yhteiset toimintatavat. Yhteiset toimintaperiaatteet mahdollistavat maakunnan neuvottelijan edellytykset sopia suojelualueen perustamisedellytyksistä ja korvauksista maanomistajan kanssa. Lähtökohtana on, että asiakas asioi ns. yhdellä luukulla ja tieto liikkuu maakunnan ja Luovan kesken
sujuvasti osittain yhteisen suojelualuetietojärjestelmän kautta (Ympäristöministeriö 2018). Yhteisessä työtilassa voisi olla myös kommentointimahdollisuus. Jatkossa määräraha luonnonsuojelun
toteuttamisen hankintoihin ja korvauksiin osoitetaan ympäristöministeriöstä Luovan käyttöön, jolle
kuuluu päätösvalta määrärahan käytöstä yksittäisiin hankintoihin ja korvauksiin. Ympäristöministeriö
vastaa suojelun toteuttamisen tavoitteiden asettamisesta Luovalle ja osoittaa myös maakunnille tietyn tavoitteellisen vuosittaisen kiintiön, jonka puitteissa maakunta voi edistää luonnonsuojelun toteuttamista koskevia neuvotteluja. Ympäristöministeriö myös vahvistaa määrärahan käytön periaatteet vuotuisessa määrärahanjakokirjeessään sekä Luovan valtuudet toteuttamistehtäviin delegointipäätöksessään. Suojelualueiden toteuttamisen työnjako on kuvattu tarkemmin luonnonsuojelun prosessiliitteen (Liite 1c) yksityiskohtaisemmissa toimintavoissa.
Lajisuojelutehtävissä Luova ja maakunnat, sekä SYKE ja Metsähallitus, toimivat yhteistyössä. Maakuntien vastuulle kuuluvat erilaiset lajien ja luontotyyppien suojelun edistämistehtävät kuten lajitiedon ylläpito sekä lajien ja luontotyyppien esiintymien inventointi ja seuranta. Metsähallituksen luontopalvelut vastaa toimivaltansa puitteissa lajien ja luontotyyppien suojeluun liittyvistä tehtävistä valtion omistamilla suojelualueilla sekä muilla valtion alueilla. Luova vastaa erityisesti luonnonsuojelulain mukaisista päätöksistä ja oikeusharkintaa edellyttävistä kysymyksistä. Maakunnan vastuut painottuvat suojelualueverkoston ulkopuolelle (esim. suojelualueiden ulkopuolisten uhanalaisten lajien
esiintymispaikkojen seuranta ja hoito). SYKE:n koordinoimiin lajien suojelun alueellisiin priorisointineuvotteluihin osallistuvat maakunta, Luova ja Metsähallituksen luontopalvelut (Ympäristöministeriö
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2018). Luovassa erityisesti suojeltavien lajien rajauspäätösten teko helpottuu ja nopeutuu maakunnallisesti tai laajemmilla alueilla valmisteltujen prioriteettilistojen myötä.
Luova ja maakunnat tekevät yhteistyötä myös rauhoitettujen lajien vahinkoja koskevaan neuvontaan
sekä vahinkojen ennaltaehkäisyyn liittyvissä asioissa. Maakunta vastaa rauhoitettujen lajien aiheuttamia vahinkoja koskevasta neuvonnasta ja vahinkojen ennaltaehkäisyn edistämisestä ja kehittämisestä yhteistyössä maataloustoimijoiden kanssa, kun taas Luova myöntää rauhoitettujen lajien aiheuttamista vahingoista maksettavat korvaukset (Ympäristöministeriö 2018).
Luova, maakunnat ja Metsähallituksen luontopalvelut tekevät yhteistyötä Natura-alueiden ja muiden
luonnonsuojelualuiden hoitoon ja käyttöön liittyvissä asioissa. Metsähallitus on luonnonsuojelualueiden hoidon osalta pääasiallinen toimija ja maakunnilla on tärkeä rooli mm. perinnebiotooppien hoitajana tai rahoittajana maatalouden rahastoista. Luovalle kuuluu viranomaisomaisrooli mm. Naturaalueiden hoidon osalta. Luova vastaa Natura-alueiden tilan arvioinnista yhdessä Metsähallituksen ja
maakunnan kanssa.

Yhteistyö vesistöihin liittyvissä tehtävissä
Vesienhoidon osalta Luova osallistuu tarvittavissa määrin maakuntien vesien- ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain mukaiseen suunnitteluun pinta- ja pohjavesien sekä merialueiden osalta
ja tähän liittyvään maakunnalliseen yhteistyöhön. Vesienhoitosuunnitelmista tehdään ympäristöarviointi ja Luova on keskeinen osallistuva viranomainen SOVA-lain mukaiseen menettelyyn. Vesienhoitosuunnitelmien tavoitteet ohjaavat osaltaan lupakäytäntöä ja toisaalta muodostuva lupakäytäntö
tukee loogisesti suunnittelun tavoitteiden saavuttamista ja vesienhoidon toimeenpanoa.
Maakunta toteuttaa vesistökunnostushankkeita, kuten kalateitä, vesistökunnostuksia ja patojen kunnostuksia, joille saatetaan tarvita vesilain mukainen lupa Luovasta tai yhteistyötä vesistöön rakentamisen valvonnan kanssa. Hankkeista neuvotellaan ennakkoon maakunnan ja vesistöön rakentamisen valvojien sekä tarvittaessa muiden Luovan asiantuntijoiden kesken. Erityisesti virtavesiin ja pienvesiin liittyy luonnonsuojelun näkökohtia, jotka on tarpeen huomioida hankkeiden suunnittelussa.
Vesilain mukaisen luvan tarpeesta pyydetään tarvittaessa lausuntoa vesilain valvojalta.
Maakunta vastaa tulvariskien hallintatehtävistä sekä edistää, tarkistaa ja ohjaa säännöstelyjä. Näihin
liittyvässä suunnittelussa Luovan vesilain valvojat tekevät yhteistyötä maakuntien sekä SYKEn
kanssa. Keskeisessä asemassa tulvariskien hallinnassa on myös kuntien kaavoitus. Tulvariskien
hallintasuunnitelmista tehdään ympäristöarviointi ja Luova on keskeinen osallistuva viranomainen
SOVA-lain mukaiseen menettelyyn.
Maakunnille siirtyy maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan vesilain mukaisten lupien hallinta
kuten joidenkin vesistöjen säännöstelyn ja juoksutusten hoitaminen. Lupaehtojen tulkinnassa tarvitaan nopeaa yhteistyötä Luovan kanssa vesilain valvontaan liittyen. Tilanteet voivat olla hyvinkin
kiireellisiä ja Luovan valvoja saattaa joutua nopeasti reagoimaan maakunnan luvan vastaiseen toimintaan.
Myös maakuntien vastuulla olevien luonnonsuojelukohteiden hoito, kuten lintuvesien kunnostus ja
soiden ennallistaminen edellyttävät läheistä yhteistyötä vesilain mukaisia tehtäviä hoitavien Luovan
asiantuntijoiden kanssa.
Poikkeuksellisista luonnonoloista tai muusta ylivoimaisesta tapahtumasta aiheutuvan tulvan tai
muun vesiolojen muutoksen, josta voi aiheutua yleistä vaaraa, uhatessa on myös tarpeen nopea
yhteistyö Luovan ja maakuntien vesistöasiantuntijoiden välillä. Yhteistyö tulee hoitaa vastuuhenkilöiden yhteistyönä. Tarvittaessa vastuuhenkilöiden tulee päivystää. Poikkeuksellisen tulvan sattuessa Luovan on lupaviranomaisena määrättävä maakunta tai hankkeesta vastaava ryhtymään vaaran poistamiseksi tai vahinkojen vähentämiseksi välttämättömiin väliaikaisiin toimenpiteisiin. Hakemuksen määräyksen antamiseksi voi tehdä maakunta tai hankkeesta vastaava.
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Maakunnissa ja niiden vesistöissä on ominaispiirteitä, joiden tuntemus ja Luovan alueellinen paikallinen läsnäolo ovat edellytys yhteistyölle. Vesilain valvonnassa ja muissa vesistöihin liittyvissä asiantuntijatehtävissä Luovan ja maakuntien väliset verkostot ovat tärkeitä, koska Luovan asiantuntemus vesiasioissa voi aluksi heiketä osan vesiasiantuntijoista siirtyessä maakuntiin. Luovan alkuaikoina voidaan tarvittaessa tehdä maakunnan kanssa sopimus asiantuntemuksen käytöstä tai rekrytoida Luovaan tarvittava vesiasiantuntemus. Luovan tulee huomioida myös maakuntien toiveet yhteistyöstä.
Maakunnan kalatalousviranomaisen tehtävät linkittyvät Luovan vesistötehtäviin muun muassa yleisen kalatalousedun valvonnassa ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaisissa hankkeissa. Kalatalousviranomainen lisäksi valvoo ja ohjaa kalastuslain mukaisia kalatalousalueita, jotka laativat alueelleen käyttö- ja hoitosuunnitelmat. Näillä suunnitelmilla on usein merkitystä vesilain- ja ympäristönsuojelulain mukaisissa lupaprosesseissa, jolloin kalatalousviranomainen voi olla Luovalle merkittävä yhteys kalatalousalueiden suuntaan. Kalatalousviranomaiselle kuuluu lisäksi elinkeinokalatalouden, eli ammattikalastuksen, vesiviljelyn ja kalanjalostuksen edistämistehtäviä, ja osa näistä elinkeinoista on Luovan luvittamaa ja valvomaa luvanvaraista toimintaa.

Yhteistyö ympäristön tilan seurannassa
Maakunta vastaa ympäristön tilaan, uhanalaisten lajien ja luontotyyppien seurantaan sekä vesien
tilaan liittyvistä seurannoista. Maakunta kokoaa myös kuntien alueiden käytön seurantatiedot. Maakunta vastaa ajantasaisen lajien ja luontotyyppien esiintymis- ja seurantatiedon tuottamisesta, mitä
tarvitaan suojelutoimien suunnittelun lisäksi myös muun muassa maankäytön ja erilaisten hankkeiden suunnittelun yhteydessä. Seurantatiedot ovat oleellinen osa Luovan ja maakuntien yhteistyötä
laji- ja luontotyyppisuojelussa.
Pinta- ja pohjavesien tilaan liittyvät seurannat perustuvat lakiin vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä. Vesistöjen hydrologinen seuranta tuottaa puolestaan tietoa vedenkorkeuks ista, virtaamista, lämpötiloista, jäätymisestä ja jäänlähdöstä. Pohjavesien osalta mitataan mm. pohjaveden pinnankorkeuksia. Seurantaverkosto on jatkossa Suomen ympäristökeskuksen, maakuntien ja Ilmatieteen laitoksen ylläpitämä. Hydrologiset seurannat ovat tärkeä tietovaranto vesilain mukaisten lupahakemusten käsittelyn aineistona. Vesien tilaan liittyvät seurantaverkostot tulee huomioida tarkkailupäätöksiä tehtäessä, jotta ohjelmat tukevat toisiaan ja päällekkäisyydet vältetään. Jotta ympäristön
ja vesien tilasta saatava tieto on käytettävissä myös viranomaispäätöksiä tehtäessä, edellyttää se
yhteistyötä ja toimivia ympäristötietojärjestelmiä eri viranomaisten kesken.

Yhteistyö YVA- ja SOVA-tehtävissä
Maakunta on keskeinen YVA-menettelyyn osallistuva viranomainen. Maakunta tulee kutsua ennakkoneuvotteluihin ja antaa mahdollisuus osallistua muutoinkin YVA-menettelyn eri vaiheissa sekä
tehtäessä päätöstä YVA-menettelyn soveltamisesta yksittäistapauksessa. Maakunnan toimivallassa
on useita ympäristövaikutuksiin liittyviä aihealueita (esim. maakuntakaavoitus, liikenne, vesienhoito),
joten neuvottelu- ja lausuntopyynnöissä tulee yksilöidä, minkä aihealueiden kannat tai osallistuminen
ovat toivottavia. Hankkeen vaikutusalue voi ulottua useiden maakuntien alueelle, mikä yhteysviranomaisen on otettava huomioon osallistumisen suunnittelussa.
Hankkeen ympäristövaikutusten arviointi voidaan tehdä YVA-menettelyn sijaan kaavoituksessa.
Maakuntakaavan laadintaan voi siten liittyä Luovan YVA-lain mukaisen roolin ja maakunnan tiivis
yhteistyötarve, kuten kuntakaavoituksessakin. Maakuntakaavoituksen ja YVA-menettelyn ollessa
samanaikaisesti vireillä kuulemiset voidaan myös sovittaa yhteen. Viranomaisten tulee mm. laatia
yhteinen kuulutus ja sopia mielipiteet vastaanottavasta viranomaisesta ja sopia palautteen välittämisestä. Menettelyihin voi yhdistyä myös Natura-arviointi eli Luova antaa lausunnon Natura-arvioinnista perustellun päätelmän yhteydessä.
Maakuntaohjelman laadinnassa sovelletaan lakia viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista (SOVA) eli tehdään ympäristöarviointi. Kaikki Suomen maakunnat pyytävät Luovaa neuvotteluun tai lausuntoja SOVA-menettelyn eri vaiheissa tai harkitessaan SOVA-
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menettelyn tarvetta. Luovan työjärjestyksessä tulee selkeästi ilmetä, kuinka Luovan puhevaltaa neuvottelussa käyttävä viranhaltija määrätään. Maakuntien liitot ja ELY-keskukset ovat olleet aktiivisia
niin sanotuissa SOVA-yhteistyöryhmissä. Maakuntien osallistuminen ryhmiin on tärkeää myös aluehallintouudistuksen jälkeen.

Yhteistyö ympäristöterveydenhuollon kanssa
Kuntien ympäristöterveydenhuollon tehtävät siirtyvät aluehallintouudistuksessa maakuntiin. Yhteistyö ympäristöterveydenhuollon kanssa on tarpeen joissain Luovan ympäristötoimialan tehtävissä.
Ympäristöterveydenhuollon viranomaisilta pyydetään tarvittaessa lausunto ympäristölupahakemuksista sekä esimerkiksi rakennettaessa pilaantuneita maa-aineksia sisältäville maa-alueille, jotta rakennuksen sisäilman laatutarpeet voidaan huomioida. Luovan PIMA-asiantuntijat ja ympäristöterveydenhuollon viranomaiset tekevät yhteistyötä näissä tapauksissa. Lausuntojen lisäksi voidaan ympäristöterveydenhuollon kanssa pitää etukäteisneuvotteluja rakennushankkeissa, joissa tulee huomioida erityisesti sisäilman laatu.
Tiedonkulku ja yhteistyö Luovan ympäristötoimialan ja maakunnan ympäristöterveydenhuollon välillä on tarpeen tehtävissä, joissa vastuuta on sekä Luovalla että ympäristöterveydenhuollon viranomaisella. Luova myöntää vesi- ja ympäristölupia vesihuoltolaitoksille ja valvoo mm. vedenottoa.
Maakunta valvoo vesihuoltolaitoksia vesihuoltolain mukaisissa tehtävissä (nykyiset ELY-keskuksen
tehtävät) sekä talousveden laadun osalta (kunta/terveydenhuoltolaki). Lisäksi maakunnat mm. ylläpitävät vesitilannekuvaa. Esimerkiksi Luovan vedenottamoiden valvontaohjelma laaditaan ympäristöterveydenhuollon kanssa yhteistyössä.
Ympäristöterveydenhuollon viranomainen voidaan pyytää mukaan tarkastukselle joissain tilanteissa.
Esimerkiksi kaivoveden laaduntarkkailu on ympäristöterveydenhuollon viranomaisen vastuulla, jolloin tämän osallistuminen tarkastuskäynnille on perusteltua.

Yhteistyö eläinsuojien sekä kotieläintukien ja -tuotannon valvonnassa
Yhteistyökeinojen kehittäminen eläinsuojien ja kotieläintukien ja -tuotannon valvonnan välillä on tärkeää sujuvan tiedonvaihdon lisäämiseksi, toiminnan vaikuttavuuden kehittämiseksi ja päällekkäisyyksien välttämiseksi. Luova valvoo ympäristöluvanvaraisia eläinsuojia. Tähän voi liittyä yhtymäkohtia läänin- ja valvontaeläinlääkärien tekemän eläinsuojeluvalvontaan. Valtaosa ympäristöluvanvaraisista eläinsuojista on myös maakunnan valvonnassa kotieläintukien ja tuotannon osalta. Näiden
valvontojen yhteydessä valvotaan mm. nitraattiasetuksessa määriteltyjen ehtojen noudattamista.
Luovan eläinsuojavalvojat voivat määräaikaistarkastuksilla havaita kohteissa asioita, joilla voi olla
vaikutusta kohteen saamiin maataloustukiin. Tällöin havainnoista ilmoittaminen maakunnan kotieläintukien ja -tuotannon valvontaan on tärkeää. Kotieläintukien ja -tuotannon valvonnassa saadaan
tiloilla selville täsmällinen valvontahetken eläinmäärä ja tätä tietoa voidaan hyödyntää Luovan lupakäsittelyssä ja -valvonnassa. Lisäksi ympäristölupien valvonnan osalta on Luovassa tarpeen tietää
merkittävistä eläinmäärien muutoksista, koska muutoksesta voi aiheutua esimerkiksi luvanmuutostarve. Valvonnan taustalla oleva lainsäädäntö vaihtelee hiukan ympäristölupien ja maataloustukien
valvonnan osalta. Jotta valvontaa hoitavat asiantuntijat voivat huomioida toistensa tehtäviä ja esimerkiksi nitraattiasetuksen tulkintaa voidaan yhtenäistää, on yhteisten koulutus- ja neuvottelupäivien
järjestäminen perusteltua.

Yhteistyö ympäristövahinko- ja erityistilanteissa sekä varautumisessa
Ympäristövahinkotilanteissa on tärkeää arvioida nopealla aikataululla vahinkotapauksen mittasuhteita ja vaikutuksia ympäristöön. Nopean toiminnan varmistamiseksi mm. toimintamallien ja asiantuntijoiden yhteistietojen tulee olla ajan tasalla. Tilannekuvan muodostamisessa tarvitaan useimmiten monenlaista ympäristöosaamista, joten eri ympäristöasiantuntijoiden yhteistyö on välttämätöntä.
Vahinkojen vaikutukset kohdistuvat hyvin usein vesiin ja vesistöihin, joten on välttämätöntä varmistaa ja harjoitella saumaton yhteistyö maakunnan ja kuntien kanssa, johon keskeiset vesiasiantuntijat
siirtyvät. Maakuntien tehtäväksi tullee alueellisen varautumisen koordinointi, johon Luovan on syytä
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osallistua varmistaakseen, että ympäristövahingot tulevat huomioiduksi varautumisen suunnittelussa ja Luovan ympäristönsuojeluosaaminen käytettäväksi vahinkotilanteissa.

Yhteistyö alueidenkäytön suunnittelussa
Maakunnat vastaavat maakuntakaavoituksesta sekä kuntien alueiden käytön suunnittelun ja rakennustoimen järjestämisen edistämisestä. Luova on sektoriviranomainen maakuntakaavoituksessa.
Luova antaa lausuntoja maakuntakaavasta ja osallistuu maakuntakaavaa koskeviin viranomaisneuvotteluihin. Maakuntakaavoituksessa Luovan toimivaltaan kuuluvat substanssilakeihin liittyvät asiat
kuten pohjavesiin, ympäristönsuojeluun, mukaan lukien melu, sekä ympäristö- ja vesilupiin liittyvät
kysymykset sekä luonnonsuojeluun liittyvät arvot. Luova osallistuu maakuntakaavoituksen viranomaisneuvotteluun, jos kaavoitusmenettelyssä käsitellään valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkoittamia tai maakunnallisesti merkittäviä luonnonsuojeluasioita. Näitä ovat esimerkiksi Natura 2000- ja suojelualueisiin liittyvät asiat. Yhteistyö edellyttää riittäviä voimavaroja sekä Luovan
asiantuntijoiden riittävää alueellista läsnäoloa tai mahdollisuutta antaa tarvittavia asiantuntijanäkemyksiä eri maakunnille. Yhteistyötä ja tiedonvaihtoa on tehtävä jo osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa tunnistamisesta lähtien, jotta Luovan rajalliset henkilövoimavarat pystytään hyödyntämään
parhaalla mahdollisella tavalla. Maakuntakaava on suunnitelma, joka voi edellyttää Luovan Naturaarviointilausuntoa ennen hyväksymistä. Luovalla on mahdollisuus hakea muutosta kaavapäätökseen sille substanssilaeissa määritettyjen tehtävien perusteella.
Maakuntakaavaa laativassa viranomaisessa on aluehallintouudistuksen jälkeen enemmän alueidenkäytön asiantuntijoita. Maakuntia on kuitenkin enemmän kuin ELY-keskuksia tällä hetkellä, joten
henkilöstön sijoittuminen uudistuksessa ei ole ennakoitavissa. Myös Luovassa tarvitaan kaavoitukseen liittyvää osaamista niin maakuntien kuin kuntien kanssa tehtävää yhteistyötä ajatellen. Osaamistarve liittyy kaavojen sisällön tulkintaan, erilaisten ympäristönäkökulmien yhteensovittamiseen
sekä suunnitteluun osallistumiseen.
Yhteistyötä maakunnan kanssa tarvitaan rakennussuojelussa. Rakennussuojelupäätökset ja niiden
valvonta siirtyvät tehtävinä Luovaan. Ne ovat kuitenkin lukumääriltään harvalukuisia ja tarvittavan
alueellisten ominaispiirteiden asiantuntemuksen varmistamiseksi tarvitaankin yhteistyötä maakuntien kulttuuriympäristöasiantuntijoiden kanssa.

Yhteistyö ilmasto- ja kiertotalousasioissa
Ilmasto- ja kiertotalousasioissa Luovan, maakuntien ja kuntien yhteistyön merkitys on suuri. Yhteistyön tekeminen, sen kautta vaikuttaminen, tietoisuuden lisääminen ja esimerkiksi konkreettisten ilmastonmuutoksen hillintätoimien toteutumisen edistäminen yhteistyön keinoin ovat Luovan toimintatapoja. Yhteistyön edellytyksenä on, että Luovan jokainen asiantuntija tietää ja ymmärtää, mitä
ilmastonmuutoksen hillintä ja kiertotalouden edistäminen tarkoittavat osana tehtävien hoitoa sekä
minkälainen Luovan sisäinen yhteistyö edistää Luovan ja maakuntien sekä muiden toimijoiden välistä yhteistyötä.
Luova osallistuu ilmasto- ja kiertotalousasioiden edistämisessä alueelliseen ja valtakunnalliseen asiantuntijayhteistyöhön verkostojen kautta. Luova on esimerkiksi tiiviisti mukana alueellisten ilmastostrategioiden, toimenpideohjelmien ja tiekarttojen laatimisessa. Kiertotalousasioissa puolestaan
esimerkiksi jätelain mukainen osallistuminen valtakunnalliseen jätesuunnitteluun voisi toimia yhteistyökanavana.
Pitkän aikavälin vaikutustyössä on tärkeää kiinnittää huomiota yhdyskuntarakenteen kehittymiseen.
Luovan toiminnassa yhdyskuntarakenteen kehittyminen liittyy erityisesti laajojen hankkeiden kokonaisarviointiin sekä rajapintaan liikenneasioihin. Myös yhteistyö maakuntien sekä esimerkiksi MALtyöskentelyn kanssa on merkittävää sekä viraston oman työn vaikuttavuuden että tiedonsaannin
kannalta.
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6.3.

Kunnat

Luovan ja kunnan viranomaisten toimivalta on joidenkin lakien perusteella osittain rinnakkaista. Yhteistyötä tehdään seuraavin tavoin:


yhteisneuvottelut, ennakkotapaamiset, ennakkoneuvottelut



katselmukset ja yhteistarkastukset



valvonta, esim. yleisöilmoitusten käsittely, laitoksilla havaitut puutteet



lausuntopyynnöt ja lausunnot



ympäristövahingot ja erityistilanteet



kuntien viranomaisten paikallistuntemuksen hyödyntäminen



YVA-menettelyt, lupamenettelyt, kaavoitus



luonnonsuojelun ja maisemansuojelun edistäminen



Luovan antama neuvonta ja ohjaus, lainsäädännön soveltamiskysymykset



koulutukset kuntien viranomaisille



yhteiskäyttöiset tietojärjestelmät



kunta luvanhakija-asiakkaana



Luovaan nimetyt yhteyshenkilöt kunnille



Ilmasto ja kiertotalousyhteistyö verkostojen ja tiedonvaihdon kautta

Luova tekee yhteistyötä kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, rakennusvalvontaviranomaisen,
jätehuoltoviranomaisen sekä kaavoituksesta vastaavan kunnan viranomaisen kanssa. Seuraavassa
yhteistyön muodoista on kerrottu tarkemmin.

Ympäristö- ja vesiasiat
Luovan tulee tapauskohtaisesti kutsua kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset mukaan ennakkotapaamisiin, ennakkoneuvotteluihin ja muihin yhteisneuvotteluihin avoimen tiedonvaihdon turvaamiseksi. Tarvittaessa järjestetään laajoja hankekohtaisia ennakkotapaamisia, joissa kunnasta on
paikalla ympäristönsuojeluviranomaisen lisäksi esimerkiksi rakennusvalvonnan ja kaavoituksen asiantuntijoita. Myös yhteistyö katselmuksissa sekä reaktiivisessa ja suunnitelmallisessa valvonnassa
on tarpeen: kunnan viranomaiset kutsutaan tarvittaessa mukaan määräaikais- ja muille tarkastuksille.
Osassa Luovan toimivaltaan kuuluvissa tehtävissä on tarpeen pyytää kunnilta ja niiden viranomaisilta lausuntoja. Lisäksi kunnissa on nähtävillä Luovan päätökset kuulutusten yhteydessä. Luova
puolestaan antaa kunnille lausuntoja mm. kunnan ympäristönsuojelumääräyksistä ja jätehuoltomääräyksistä, ympäristölupahakemuksista, maa-aineslain mukaisista hakemuksista ja vesilain mukaisista asioista.
Luovalla ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella on osittain rinnakkainen toimivalta esimerkiksi
ympäristönsuojelulain, vesilain, jätelain ja nitraattiasetuksen valvonnassa. Molemmilla viranomaisilla
on velvollisuus ilmoittaa toiselle havaitsemistaan puutteista toimenpiteitä varten, jos kyse on toisen
toimivaltaan kuuluvasta asiasta. Ympäristövahingoissa ja erityisesti öljyvahingoissa Luovan yhteistyö kunnan ja maakunnan kanssa on tärkeää. Kiireelliset öljyntorjuntatehtävät kuuluvat maakunnalle
ja jälkitorjuntatehtävät kunnalle. Luovan tehtävänä on ohjata ja valvoa jälkitorjuntaa ja toimia ympäristönsuojelun asiantuntijana torjunnan eri vaiheissa.
Kuntien tehtäviin kuuluu ympäristön tilan seuranta. Ne toteuttavat ilmanlaadun, vesistöjen tilan ja
pohjaveden seurantoja joko kuntakohtaisiin seurantaohjelmiin perustuen tai alueellisina seurantoina.
Kunnat vastaavat paikallisten olojen edellyttämästä ympäristön tilan seurannasta kuten ilmanlaadun
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seurannasta. Ilmanlaadun seurannassa Luovalla on ohjaava rooli. Luovan on oltava selvillä ilmanlaadusta ja huolehdittava siitä, että alueellinen ilmanlaadun seuranta on järjestetty asianmukaisesti.
Luova varmistaa myös, että tarpeelliset alueelliset seurantatiedot toimitetaan merkittäviksi ympäristönsuojelun tietojärjestelmän ilmanlaatuosaan. Kuntien seurannat huomioidaan Luovassa tarkkailupäätöksiä tehtäessä.
Ympäristönsuojelun valvonnassa Luova ja kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset käyttävät samaa
ympäristönsuojelun tietojärjestelmää YLVAa, josta saadaan molempien viranomaisten käyttöön mm.
päästö- ja kuormitustietoja. Kuntien viranomaisilla on katseluoikeus oman toimialueensa kohteiden
tietoihin, vaikka toimivalta on valtion viranomaisella - ja toisinpäin. Kuntien tekemät ja Luovaan tiedoksi toimitetut viranomaispäätökset tallennetaan asianhallintajärjestelmään.
Yhteistyötä kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen ja Luovan välillä tehdään myös tilanteissa,
joissa Luovan viranhaltijalla on maantieteellisesti pitkä etäisyys asiakkaaseen ja kohteessa tarvitaan
välitöntä käyntiä. Tällöin kunnan ympäristönsuojeluviranomaista voidaan pyytää käymään paikan
päällä tarkastamassa tilanne. Kuntien viranomaisten paikallistuntemusta ja kohdehistoriatietoja hyödynnetään Luovan viranomaistyössä myös muutoin.
Luova tukee kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen toimintaa toimialaansa kuuluvissa asioissa.
Kunnat kokevat valtion ympäristönsuojeluviranomaisen antaman tuen ja neuvonnan tärkeäksi. Luovan asiantuntija ohjaa ja neuvoo kuntien ympäristönsuojeluviranomaisia muun muassa lausuntojen
ja yhteistarkastusten avulla. Luova tukee heidän työtään myös lainsäädännön soveltamiskysymyksissä koskien esimerkiksi maa-aineksen ottoa, ympäristönsuojelulakia, jätelakia, vesilakia ja ojituksia, nitraattiasetusta ja jätteiden hyödyntämistä maarakentamisessa. Kuntien ympäristönsuojeluviranomaisten asiantuntemus vesilain osalta vaihtelee, minkä vuoksi kunnat tarvitsevat valvonnassa
tukea Luovalta. Tarvittaessa neuvotaan kuntaa ja asian käsittely voidaan joissain tapauksissa siirtää
Luovaan, koska kunnilla ja Luovalla on osittain rinnakkainen valvontavastuu. Juridisen avun antaminen kunnille voidaan toteuttaa Luovassa erikoistumistehtävänä. Luovasta nimetään tarvittaessa yhteyshenkilöitä kunnille. Luova järjestää kuntien ympäristönsuojelun viranhaltijoille koulutuksia koskien mm. lainsäädännön muutoksia ja ympäristöhallinnon tietojärjestelmiä. Luovassa on tärkeää jatkossakin järjestää kuntien ympäristöviranhaltijoiden kanssa yhteistyössä ajankohtaispäiviä.
Ympäristönsuojelulain mukaan kunnalla ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella on oikeus valittaa Luovan päätöksestä ja Luovalla oikeus valittaa kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen päätöksestä. Kunta voi myös hakea ympäristölupaa Luovalta, esimerkkinä vesilaitosten jätevedenpuhdistamot.
Luovan ja kuntien välinen yhteistyö korostuu ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamis ta
koskevan lakiesityksen mukaisissa tilanteissa. Erityisesti yhteistyö korostuu tilanteissa, joissa kunta
on yhteen sovittava lupaviranomainen (maa-aineslain mukaiset ainesten ottamisluvat, kunnan vastuulla olevat ympäristönsuojelulain mukaiset luvat) ja joissa tarvitaan luonnonsuojelulain mukaista
poikkeuslupaa. Lupamenettelyjen yhteensovittamiseen liittyvät prosessit on kuvattu luvussa 3.2.6.

YVA-menettely ja sen tarve
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä olevan hankkeen toteuttaminen edellyttää yleensä kunnan hyväksymää kaavaa, koska hanke on vaikutusten merkittävyyden vuoksi mahdoton toteuttaa
suunnittelutarveratkaisuna. Lisäksi YVA-laki edellyttää ottamaan huomioon muussa yhteydessä tehdyt selvitykset ja sovittamaan yhteen muussa lainsäädännössä edellytetyt selvitykset. Kunta tulee
tunnistaa osalliseksi kaikissa YVA-menettelyissä ja aina YVA-menettelyn tarvetta harkittaessa.
Kunta tulee kutsua ennakkoneuvotteluihin. Kuntaa tulee kuulla YVA-päätösmenettelyssä ja YVApäätös kuulutetaan kunnassa. YVA-menettelyn vaiheista kuulutetaan vaikutusalueen kunnissa,
missä asiakirjat ovat nähtävillä.
YVA-menettelyn sijaan vaikutukset voidaan arvioida kaavoitusmenettelyssä. Tällöin menettely edellyttää kunnan ja Luovan yhteistyötä, mm. riittävien osallistumismahdollisuuksien turvaamiseksi. Kunnilla on erilaiset voimavarat ja organisaatiot kaavoitusasioiden hoitamiseen. Luovassa yhteisessä
menettelyssä tehtävässä kuulemisessa tulee ottaa huomioon kuntakohtaiset erot kokemuksessa,
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resursseissa ja toimintatavoissa. Luova on YVA-menettelyn vastuuviranomainen ja sen on tarkastettava ja tarvittaessa täydennettävä kunnan hoitaman kuulemisen oikeellisuus.

YVA-MENETTELY

YHTEISTYÖ, TIEDOTTAMINEN JA
VUOROVAIKUTUS

KUNTAKAAVOITUS

(Kesto yleensä n. 1 v tai kauemmin)

(Menettelyt erikseen)

(Kesto vaihtelee kuukausista vuosiin)

YVA-OHJELMAN LAADINTA

YVA-OHJELMA
YHTEYSVIRANOMAISELLE

YVA-OHJELMA
NÄHTÄVILLÄ

ENNAKKONEUVOTTELU

OHJAUS- /
SEURANTA
RYHMÄ

KUULUTUKSET (YVA, KAAVA)
PALAUTE
YLEISÖTILAISUUS

OSALLISTUMIS- JA
ARVIOINTISUUNNITELMAN
LAADINTA

KAAVAN
VIREILLETULOSTA
ILMOITTAMINEN
(OAS MUKANA)

ALOITUSVAIHE

Luova yhteysviranomaisena ja kaavoituksesta vastaava viranomainen voivat sopia, että kaavoituksen ja YVA-menettelyn kuulemiset yhteensovitetaan. Sopiminen ja molempien menettelyiden sujuvan etenemisen suunnittelu voi tapahtua neuvottelussa tai kirjeenvaihdossa sähköpostitse tai kirjeellä. Sopimisesta tulee jäädä kirjallinen dokumentti asianhallintaan. Kuvassa 20 on esimerkki Luovan ja kunnan vastuulla olevien menettelyiden yhteensovittamisesta.

VIRANOMAISNEUVOTTELU

MAHD.
KAAVANEUVOTTELUT

SELVITYKSET, KAAVAN
VAIKUTUSTEN ARVIOINTI
KAAVALUONNOSTEN
LAADINTA

YVA-SELOSTUS
YHTEYSVIRANOMAISELLE

ENNAKKONEUVOTTELU
YVA-SELOSTUS
NÄHTÄVILLÄ

KUULUTUKSET (YVA, KAAVA)
PALAUTE
YLEISÖTILAISUUS
(MAHD. TYÖPAJAT TMV.)

KAAVAN
VALMISTELUAINEISTO
NÄHTÄVILLÄ

KAAVAEHDOTUKSEN
LAADINTA

PERUSTELTU PÄÄTELMÄ

ENNAKKONEUVOTTELU
KUULUTUS

LUVITUSVAIHE
-PERUSTELLUN
PÄÄTELMÄN
AJANTASAISUUDEN
VARMISTAMINEN

KAAVAEHDOTUS
NÄHTÄVILLÄ

VIRANOMAIS
NEUVOTTELU
KUULUTUS

KUULUTUS

KAAVAN HYVÄKSYMINEN

KAAVAN VOIMAANTULO

YVA = YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI
PALAUTE = LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET TAI MIELIPITEET

Kuva 20. YVA-menettelyn ja kuntakaavoituksen vaiheet ja yhtymäpinnat.
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EHDOTUSVAIHE

YVA-SELOSTUKSEN
LAADINTA

OHJAUS- /
SEURANTA
RYHMÄ

HYVÄKSYMISVAIHE

SELVITYKSET,
VAIHTOEHTOJEN
VERTAILU JA
VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

VALMISTELUVAIHE

YHTEYSVIRANOMAISEN
LAUSUNTO

Luonnonsuojelutehtävät
Luonnonsuojelulain mukaan kunnan tulee eri toiminnoissaan edistää luonnon- ja maisemansuojelua
alueellaan. Yleisen edistämistehtävän lisäksi kunnan vastuulla on yksityismaalla olevan luonnonmuistomerkin rauhoituksesta/lakkauttamisesta päättäminen. Luonnonmuistomerkin lakkauttamisesta kunta pyytänee jatkossa Luovan lausunnon. Varsinkin suurimmilla kunnilla on omilla maillaan
myös yksityisiä suojelualueita, joiden hoito-, opastus- ja kunnossapito ovat usein kunnan vastuulla.
Näihin liittyy ajoittain myös poikkeuslupatarpeita sekä hoito- ja käyttösuunnitelmien vahvistamismenettelyjä, jotka tulevat Luovan tehtäväksi. Lisäksi kunnat ovat joissain tapauksissa panostaneet vieraslajien torjuntaan ja työssä on yhtymäkohtia Luovan toimintaan. Kuntien luonnonsuojelun edistämistehtävissä yhteistyö tapahtuu pääosin maakuntien kanssa.

Alueiden käytön tehtävät
Kunnalla on toimivalta useimmissa maankäyttö- ja rakennuslain mukaisissa asioissa. Luova osallistuu kuntien vastuulla olevaan kaavoitukseen asiantuntijalausunnoilla ja tarvittaessa kaavoituksen
viranomaisneuvotteluihin ja kaavaneuvotteluihin. Yhteistyötä ja tiedonvaihtoa on tehtävä jo kaavoituksen alkuvaiheessa. Merkittävät asiat tulisi tulla Luovan tietoon jo ennen kaavaehdotuksesta lausumista ja Luovan tulisi olla mukana tai toimittaa kantansa 1. viranomaisneuvotteluun, mikäli kaavassa käsitellään tai sillä on vaikutuksia Luovan toteuttamisvelvollisuuden kannalta tärkeään asiaan
tai valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden edistämisen tarkoittama asia. Kuntakaavoituksessa
Luovan toimivaltaan kuuluvat Natura 2000 -alueisiin, luonnonsuojelualueisiin ja suojeluohjelmien
alueisiin sekä laji- ja luontotyyppisuojeluun liittyvät kysymykset. Luovan toimivaltaan kuuluvat myös
pilaantuneisiin maa-alueisiin ja pohjavesiasioihin liittyvät kysymykset. Luova osallistuu kaavoitukseen, jos kaavoitus kohdistuu alueelle, jolle sijoittuu YVA-menettelyssä ollut tai YVA-menettelyn
mahdollisesti tarvitseva hanke tarpeen tai, jos YVA yhdistetään hankekaavoitukseen. Kunnan kaavoituksesta vastaava viranomainen tai sen palkkaama kaavan laatija tekevät tarvittaessa yhteistyötä
Luovan kanssa. Osallistumalla kaavoitusmenettelyyn voidaan vaikuttaa muun muassa luvanvaraisten toimintojen sijoittumiseen ja niiden ympäristövaikutusten huomioon ottamiseen kuntakaavoissa.
Luovalla on mahdollisuus hakea muutosta kaavapäätöksiin sille substanssilaeissa säädettyjen tehtävien perusteella.
Luovan tarkoituksenmukainen osallistuminen edellä mainittuihin menettelyihin edellyttää alueidenkäyttöasiantuntemusta ja myös paikallisten olosuhteiden tuntemusta. Yhteistyö kuntien kaavoituksesta vastaavien viranomaisten kanssa vaatii kunnan asioiden kokonaisvaltaisen hahmottamisen
lisäksi myös osaamista liittyen kaavojen sisältöön, selvityksiin sekä oikeudellisiin käytäntöihin
maankäyttö- ja rakennuslain mukaisissa asioissa.

Ilmastonmuutoksen hillintä, sopeutuminen ja kiertotalouden edistäminen
Luovan ja maakuntien lisäksi myös kunnilla on paikallistason toimijoina tärkeä vastuu ilmastonmuutoksen hillinnässä, sopeutumisessa ja kiertotalouden edistämisessä. Jotta ilmastotavoitteet saavutetaan, kunnissa tarvitaan aiempaa vahvempia ilmastotoimia. Niiden suunnittelussa Luovan asiantuntemuksella voi olla rooli suoraan tai välillisesti maakuntien kanssa tehtävän yhteistyön kautta.
Kuntien kanssa tehtävässä ilmasto- ja kiertotalousyhteistyössä keskeistä on aktiivinen ja tavoitteellinen osallistuminen erilaisiin verkostoihin ja työryhmiin, tiedon jakaminen ja -vaihto sekä kuntien
ilmasto- ja kiertotaloustyön sparraaminen.
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6.4.

Muut viranomaiset

Luova tekee yhteistyötä laajasti eri viranomaisten kanssa. Yhteistyö vaihtelee kiireellisistä, puuttumista
edellyttävistä toimista, kirjallisiin kananottoihin ja neuvottelutilanteisiin sekä muiden toimijoiden asioissa
että viranomaisen omassa asiassa. Toinen viranomainen voi myös olla hankkeesta tai suunnitelmasta
vastaava tai suunnitelmaa laativa taho.
Yhteistyö käytännössä:


asiantuntijaverkostojen muodostaminen ja hyödyntäminen sekä toimialoittain että hankekohtaisesti
edistää yhteistyötä



ajankohtais-, neuvottelu- ja koulutuspäivät



uusien sähköisten työkalujen hyödyntäminen



vaivaton ympäristötiedon käyttö helpottaa yhteistyötä



yhteistarkastukset



yhteisharjoitukset ja yhteiset toiminta- ja viestintäsuunnitelmat tehostavat yhteistyötä edellyttäviin
ympäristövahinko- ja poikkeustilanteisiin varautumista



yhteyshenkilöiden nimeäminen ja säännöllisiin tapaamisiin osallistuminen varmistaa ympäristörikosasioihin reagoimisen



ympäristöministeriön ja SYKEn kehittämis - ja seurantahankkeisiin osallistuminen



asiantuntijoiden osallistuminen lainsäädännön kehittämistyöhön

Luova tekee tiiviisti yhteistyötä muiden viranomaisten kanssa. Kuvassa 21 on kuvattu valtionhallintoa
1.1.2021. Luova on monialainen virasto, jolla on monipuolinen tehtäväkenttä ja joka toimii laajassa
yhteistyössä muiden virastojen kanssa. Tässä luvussa on kuvattu joitain keskeisiä yhteistyön keinoja
ja muotoja muiden viranomaisten kanssa ympäristötoimialan tehtävien hoitamiseksi.

Kuva 21. Valtionhallinto 1.1.2021. (Lähde Valtionvarainministeriö, Alueellistamispolitiikka ja -periaatteet 2020-luvulla selvityshenkilöhankkeen esitys 12.2.2019, Anna-Kaisa Ikonen ja Timo Reina)
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Luovan ja muiden viranomaisten välille on tarpeen perustaa yksilöityihin tehtäviin asiantuntijatason
ja/tai sektoritason vastinpareja tai tiiviitä asiantuntijaryhmiä. Viranomaisten välistä tiedonvaihtoa voidaan asiakohtaisten tapausten lisäksi edistää järjestämällä säännöllisesti viranomaisten yhteisiä
ajankohtais-, neuvottelu- ja koulutuspäiviä, joissa käsitellään esimerkiksi lainsäädäntömuutoksia,
valvontatapauksia, valvonnan suunnittelua ja toteutusta ja muita ajankohtaisia teemoja. Luonnonsuojelutehtäviin liittyviä yhteistyöryhmiä on esitelty oheisessa tietolaatikossa.
Asiakas, jolla on YVA- tai lupamenettelyä edellyttävä hanke, voi olla toinen viranomainen, esimerkiksi liikennehankkeissa Väylä. Luova neuvottelee, tekee päätöksiä sekä antaa lausuntoja ja perusteltuja päätelmiä muiden viranomaisten YVA- ja lupa-asioissa. Yhteysviranomainen on monilla tavoilla yhteydessä eri viranomaisiin hankkeiden ympäristömenettelyjen aikana. Yhteistyö on sekä vapaamuotoista asioiden selvittämistä, että YVA-lain mukaisia neuvotteluita ja kirjallisia menettelyitä.
Luonnonsuojelutehtäviin liittyvät yhteistyöryhmät ja verkostot
Luovassa on tarpeen perustaa sekä maakuntakohtaisia että val takunnallisia luonnonsuojelun yhteistyöryhmiä esim. laji- ja luontotyyppisuojeluun liittyen, m ukana esim. Luova, maakunnat, ympäristöministeriö, Metsähallitus, Suomen ympäristökeskus ja kunnat. Alkuvaiheessa tulee perustaa
myös luonnonsuojelutehtäviin liittyviä laajempia verkostoja, joissa voisi olla mukana luontojärjestöt,
maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK, kunnat seutukunnittain, Luova ja maakunta.
Esimerkkejä yhteistyöryhmistä:


Maakunnalliset ja maakuntia laajemmat Metso-yhteistyöryhmät: luonnonsuojelujärjestöt, MTK,
Luova, maakunnat, Metsäkeskus ja muut metsätoimijat.



Lajisuojelun priorisointineuvottelut: yliopistot, Metsähallitus, Luova, maakunta, SYKE.



Luonnontieteellisen tietoon liittyvä verkosto: luonnontieteelliset museot, yliopistot, lintutieteelliset yhdistykset ja muut tieteelliset seurat.

Uusi sähköinen työkalu: Luovan luonnonsuojeluasiantuntijoiden, lintujärjestön edustajien ja lintuharrastajien, Poliisin ja Tullin yhteinen whatsapp-ryhmä, johon luonnossa liikkujat voivat nopeasti
matalalla kynnyksellä ilmoittaa havaintojaan epäilyttävistä toimijoista (esim. linnunmunien varastaminen).

Luonnonsuojelulain mukaiset asiat korostuvat Tukesin käsittelemissä kaivoslain mukaisissa asioissa. Tukes pyytää kaivoslain mukaisesti malminetsintälupaa, kaivoslupaa ja kullanhuuhdontalupaa
koskevasta hakemuksesta lausunnon Luovalta. Luova ottaa lausunnossaan kantaa mm. siihen onko
suunniteltu toiminta luonnonsuojelulain mukaista. Luova tekee yhteistyötä Suomen metsäkeskuksen
kanssa luonnonsuojelun toimeenpanoon ja luonnon monimuotoisuuden edistämiseen liittyvissä tehtävissä. Metsäkeskus myös lähettää Luovalle tuhansia metsälain mukaisia metsänkäyttöilmoituksia
vuosittain. Tarkemmin metsänkäyttöilmoitusten käsittely Luovassa on kuvattu liitteen 1c prosessikuvauksessa ja alla olevassa tietolaatikossa.
Metsänkäyttöilmoitusten käsittely
Luova vastaanottaa tuhansia metsälain mukaisia metsänkäyttöilmoituksia vuosittain. Metsäkeskus
toimittaa metsälain mukaiset oikeusharkintaiset, luonnonsuojelulain mukaisia toimia edellyttävät
metsänkäyttöilmoitukset Luovaan. Maakunnan tehtävänä on metsänkäyttöilmoitusten lähettämisperusteisiin liittyvä neuvonta, hoito-ohjeiden antaminen, yhteisneuvottelu tai tietojen tallennus tietojärjestelmiin sekä muut tarkemmin sovittavat tehtävät. Prosessi edellyttää ennakoivaa ja joustavaa
yhteydenpitoa maakuntien, Luovan asiantuntijoiden sekä metsäalan toimijoiden kesken. Prosessis sa on tavoitteena sujuvat ja valtakunnallis esti yhtenäiset toimintatavat. Prosessin onnistuneen toteutumisen kannalta käsittelylle varattu aika muodostaa kriittisimmän vaiheen.

Viranomaisten (esim. YM, Poliisi, syyttäjälaitos, kunnat, käräjäoikeus, verohallinto) yhteistyötä ympäristö-, jäte- ja luonnonsuojelurikosasioissa tulee tiivistää sekä toteuttaa ympäristörikostorjunnan
strategiaa ja toimenpideohjelmaa (Ympäristöministeriö 2015). Luovassa on hyvät mahdollisuudet
kehittää valtakunnallisesti sujuvaa ja yhtenäistä yhteistyötä poliisin ja syyttäjäviranomaisten kanssa.
Ympäristörikostorjunnan alueellisten yhteistyöryhmien toimintaa (alueelliset yhteyshenkilöt, yhteys-
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tietolistat, yhteistyömallit, tapaamiset) varten nimetään yhteyshenkilöt. Näin varmistetaan mahdollisuus nopeaan toimintaan ja esitutkinnassa tarvittava ympäristöasiantuntemus. Lisäks i voidaan järjestää säännöllisesti viranomaisten yhteisiä ympäristörikostorjuntakoulutuksia sekä madaltaa ja yhtenäistää tutkintapyyntökynnystä. Tutkintapyyntöihin liittyen hyvä käytäntö olisi, että poliisi lähettäisi
syyttämättäjättämispäätökset aina tiedoksi Luovaan.
Jätekuljetusten ja kansainvälisten jätesiirtojen valvonnassa tehdään yhteistyötä mm. Tullin, rajavartiolaitoksen, Poliisin, kuntien, pelastuslaitoksen ja Liikenne- ja viestintäviraston (Traficom) kanssa.
Yhdessä voidaan tehdä tarkastuksia ja kehittää kampanjamuotoista jätekuljetusten valvontaa. Traficomin kanssa voidaan edistää yhden luukun periaatteen mukaista palvelua kehittämällä tavaraliikennelupien ja jätehuoltorekisteri-ilmoitusten käsittelyä yhdeltä luukulta. Yhteinen tietojärjestelmä
kuljettajista palvelisi niin asiakkaita kuin viranomaisia.
Ympäristövahinko- ja poikkeustilanteisiin varautumista ja niiden aikana tehtävää yhteistyötä voidaan
tehostaa järjestämällä säännöllisesti viranomaisten yhteisharjoituksia ja laatimalla yhteisiä toimintaja viestintäsuunnitelmia. Ajankohtaisista, keskeisistä lupa- ja valvonta-asioista tulee tiedottaa kuntiin
ja muille viranomaisille. Päätös- ja lausuntopohjissa tulee olla tiedoksi -kohdassa valmiina keskeiset
viranomaistahot, joista valitaan tarvittavat tapauskohtaisesti. Ajankohtaisista aiheista tarvitaan tiedotuspainotteisia viranomaisten yhteistyönä toteutettavia kohdennettuja kampanjoita.
Rakennussuojeluasioissa yhteistyö on keskeistä Museoviraston sekä niiden maakuntamuseoiden
kanssa, joille Museovirasto on delegoinut rakennussuojelun toimivallan.
Laatiessaan suunnitelman tai ohjelman ympäristöarviointia muut viranomaiset pyytävät Luovaa neuvotteluun tai lausuntoja SOVA-menettelyn eri vaiheissa tai harkitessaan SOVA-menettelyn tarvetta.
Luovan tulee antaa lausunnot ja osallistua neuvotteluihin. Luovan SOVA-asiantuntijan tulee osallistua maakunnittain tai muutoin muodostettuihin eri viranomaistahoista muodostuviin SOVA-ryhmiin,
jotka käsittelevät ympäristöarvioinnissa olevia suunnitelmia tai ohjelmia. Luovassa tulee olla nimettynä SOVA-asiantuntijoita.
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7.

Prosessit

Ympäristötoimialan prosessit jakautuvat ympäristövaikutusten arviointitehtäviin, luonnonsuojelutehtäviin, ympäristö- ja vesiasioihin, edistämis- ja erillistehtäviin, yhteisiin tehtäviin liittyviin prosesseihin
sekä kaikille yhteisiin palveluprosesseihin. Lisäksi on alustavasti tunnistettu toimialan yhteisiä tukitehtäviä.
Prosessien kuvaaminen jakautuu Julkisen hallinnon suosituksen (JHS) 152 mukaan neljään tasoon
(Kuva 22). Näistä ylin taso, prosessikartta, antaa yleisen kuvan organisaation toiminnasta (luvut 7.1
ja 7.2). Projektityössä tehdyt prosessikuvaukset laadittiin tason 3, prosessin kulku, mukaisesti. Laadituista kuvauksista keskeisemmät karkeistettiin JHS:n suosituksen tasolle 2, joka vastaa myös Luovan muutosohjelmassa laaditun osaprosessikirjaston tarkastelutasoa. Molempien tasojen prosessikuvaukset ovat raportin liitteinä 1a-e. Tason 2 prosessikuvaukset tallennetaan myös Luovan kokonaisarkkitehtuurin kuvaustyökalu QPR:ään.

Kuva 22. Julkisen hallinnon suosituksen 152 Prosessien kuvaaminen mukaiset kuvaustasot.

Toimialan prosessien suhteissa tunnistetut tekijät
Asiakkaan asiakokonaisuuteen voi liittyä useita ympäristötoimialan prosesseja eri vaiheissa asiakokonaisuuden etenemistä. Yksittäisen prosessin voi käynnistää esimerkiksi asiakkaan yhteydenotto
tai asian laittaminen vireille. Prosessin käynnistävänä tekijänä voivat olla kuitenkin myös hyvin muunlaiset syötteet, kuten aloite tai muualta saatu informaatio. Yksittäisen prosessin voi käynnistää myös
toisen prosessialueen (ympäristövaikutusten arviointi, luonnonsuojelu, ympäristö- ja vesiasiat) prosessi. Tällöin voi syntyä monimutkainen eri prosessien kokonaisuus, joka on aina tapauskohtainen.
Suurin osa asiakkaiden asioista hoidetaan kuitenkin yhdessä kertaluonteisessa prosessissa tai muutaman prosessin kokonaisuutena.
Haastavinta eri prosessien suhteissa on tunnistaa näiden yhdyspinnat ja riippuvuus toisistaan mahdollisimman varhain ja myös tilanteiden muuttuessa. Prosessien tulee käynnistyä suhteessa toisiinsa oikea-aikaisesti. Tämä on aina tapauskohtaista ja vaatii laajaa asiantuntemusta ja asiantuntijoiden tiivistä yhteistyötä. Tästä on kerrottu tarkemmin luvussa 3.1. ja 3.2. Eri prosesseihin kuuluvan
neuvonnan yhtenäisyys ja tähän liittyvä ennakollisuus ovat tärkeitä asiakkaan asian sujuvaksi hoitamiseksi. Neuvonta voi olla myös prosessien yhteistä.
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Case-kuvaukset
Luovan prosessien ja menettelyjen välisiä liittymäpintoja sekä Luovan toimintatapoja havainnollistetaan konkreettisten case-kuvausten avulla. Luovan sisäisiä toimintatapoja ja ulkoista yhteistyötä on
kuvattu laajasti kuvitteellisen hankkeen case-kuvauksessa Naavala Oy. Luonnonsuojelutehtävistä
on kuvattu METSO-rahoituksella toteutettavan yksityisen suojelualueen perustaminen, jossa korostuu Luovan ja maakunnan sujuva yhteistyö. Näiden lisäksi erillisessä case-liitteessä on yksityiskohtaisesti havainnollistettu Lappiin sijoittuvan tuulivoimahankkeen kaavoituksen, YVA-menettelyn ja
Natura-arvioinnin suhdetta sekä luonnonsuojelun poikkeusluvan suhdetta kaavoitukseen ja turvetuotannon ympäristölupaprosessiin ja luonnonsuojeluprosessien suhdetta yhdennettyyn lupamenettelyyn (liite 2).

7.1.

Yhteiset palveluprosessit

Palveluprosesseille on tyypillistä, että ne ovat sovellettavissa mihin tahansa menettelyyn, kuten esimerkiksi yhteisneuvottelu, joka soveltuu sekä yhteensovittamismenettelyiden mukaiseen tapaamiseen, että YVA-lain mukaiseen ennakkoneuvotteluun. Osaprosessit ovat myös osin sovellettavissa
muissa prosesseissa, kuten asiantuntijatiimin muodostaminen, jota voidaan tarvita ennen asian vireille tuloa sekä jälkivalvonnassa. Palvelun jatkuvan parantamisen prosessit puolestaan ovat sovellettavissa sekä asiakkaiden että sidosryhmien ja viraston sisäisen palautteen keräämiseen ja esikäsittelyyn. Palveluprosessikartta on esitetty kuvassa 23.

Kuva 23. Ympäristötoimialan palveluprosessikartta.
Viranomaisprosesseista voidaan tunnistaa keskeisiä vaiheita, joissa määrätyillä palveluprosesseilla
voidaan saavuttaa hyötyä sekä viranomais- että asiakasnäkökulmasta. Kuvassa 24 on kuvattu geneerisen viranomaismenettelyn prosessi sekä siihen liittyen neuvonnan, yhteisneuvottelun ja sisäisen yhteistyön tarpeet sen eri vaiheissa. Mainittujen kolmen palveluprosessin tavoitteet ja toimintatavat vaihtelevat viranomaisprosessin eri vaiheissa ja näitä voidaan tunnistaa substanssikohtaisesti
Palveluprosessit sitovat yhteen muita ympäristötoimialan prosesseja.
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Ennakolliset menettelyt
(sis. myös tiedonkeruu- ja hankintavaiheen)
NEUVONTA
(Yleis)neuvonta asian edistämisestä, voi johtaa esim.
palvelutarpeen kartoitukseen tai asian vireille tuloon
TOIMIALAN SISÄINEN YHTEISTYÖ
Tavoitteena tunnistaa sisäisen yhteistyön avulla hankkeen
edellyttämät ympäristölliset menettelyt.

ULKOINEN YHTEISTYÖ (ESIM. YHTEISNEUVOTTELU)
Tavoitteena tunnistaa hankkeen edellyttämät menettelyt ja
niiden aikataulut sekä niissä tarvittavat selvitykset ja arvioinnit

Vireilletulo

Tiedonkeruu ja -hankinta
Tiedon hankkiminen asiakkaalta ja muilta toimijoilta sekä
perustuen ympäristötoimialan omiin toimenpidetietoihin ja
havaintoihin

TOIMIALAN SISÄINEN YHTEISTYÖ
Esim. tiedonkeruu hankkeeseen ja/tai sijoituspaikkaan liittyvistä
aiemmista ympäristöllisistä menettelyistä sekä sijoituspaikkaa
koskevan muun ympäristötiedon kokoaminen

ULKOINEN YHTEISTYÖ
Tiedonhankina Luovan muilta toimialoilta ja ulkoisilta toimijoilta

Kuuleminen ja
tiedottaminen

Mahdollinen
täydennyspyyntö

(NEUVONTA,
YHTEISNEUVOTT
ELU)

(NEUVONTA,
YHTEISNEUVOTTELU)

Analyysi
TOIMIALAN SISÄINEN YHTEISTYÖ
Asiakirjojen tarkastaminen mahdollisen
täydennyspyynnön kannalta. Tavoitteena
tunnistaa täydennystarpeet ympäristötoimialan
eri asiantuntijoiden kesken kootusti

Harkintavaihe
TOIMIALAN SISÄINEN YHTEISTYÖ
Tavoitteena on varmistaa, että esim. annettavat
määräykset / kehotus ovat valvottavissa

Ratkaisun tekeminen (esim.
lupapäätöksen tekeminen)
Tiedon jakaminen
Tieto ratkaisusta asiakkaalle ja asianosaisille

Muut prosessit
Viestintä, tiedotus, laskutus

Vastine mahdollisesta
valituksesta hallinto-oikeuteen

ULKOINEN YHTEISTYÖ
Merkittävistä asioita koskeva tiedottaminen
substanssin ja viestinnän yhteistyönä

TOIMIALAN SISÄINEN YHTEISTYÖ
Vastineen laatiminen toimialan sisäisenä
yhteistyönä, näkemysten yhteensovittaminen

Valvonta
ULKOINEN YHTEISTYÖ (ESIM.
YHTEISNEUVOTTELU)
Esim. valvoja käy toiminnanharjoittajan kanssa
läpi lupapäätöksen määräykset ja varmistaen näin
yhtenevän tulkinnan

Kuva 24. Ympäristöllisen menettelyn yleisluontoinen prosessikuvaus, jossa on kuvattuna neuvonnan, yhteisneuvottelun ja yhteistyön tarpeita menettelyn eri vaiheissa.
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7.2.

Substanssiprosessit

Ympäristötoimialan substanssiprosessit jakautuvat ympäristövaikutusten arviointitehtäviin, luonnonsuojelutehtäviin, ympäristö- ja vesiasioihin sekä edistämis- ja erillistehtäviin liittyviin prosesseihin.
Lisäksi on kuvattu ympäristötoimialan yhteisiä prosesseja ja alustavasti tunnistettu toimialan yhteisiä
tukipalveluita (Kuva 25).
Kaikkia ympäristötoimialan tehtäväluokituksen mukaisia prosesseja ei ole voitu kuvata. Tarkemmin
kuvatut luonnonsuojelun prosessit on valittu seuraavilla kriteereillä: 1) prosessi on yleinen eli volyymiltaan suuri, 2) prosessilla on yhtymäkohtia muihin prosesseihin tai 3) prosessi käynnistyy maakunnasta. Vastaavasti ympäristö- ja vesiasioiden prosessialueen osalta kuvattaviksi valittiin prosesseja, jotka katsottiin 1) sellaisiksi, joihin Luova tuo muutoksia, 2) määrällisesti merkittäviksi, 3) asiakkaiden ja sujuvan palvelun kannalta keskeisiksi ja/tai 4) useita eri tehtäviä kattaviksi prosesseiks i.
Määrällisesti suurin osa Luovan ympäristötoimialalla käsiteltävistä ympäristö- ja vesiasioista hoidetaan muutamalla menettelyllä. Uudet toimintatavat ympäristö- ja vesiasioissa liittyvät ympäristö- ja
vesilupien luvituksen ja valvonnan hoitamiseen samassa virastossa, eri menettelyjen yhteensovittamiseen sekä muiden viranomaisten kanssa tehtävään yhteistyöhön.
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Ympäristötoimialan yhteiset tukipalvelut (alustava)
Kehittämistehtävät (prosessiryhmä)

Y-ASPA ja sen kehittäminen (prosessiryhmä)

Ympäristövaikutusten arviointi

Muut tukipalvelut (prosessiryhmä)

Ympäristö- ja vesiasiat

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA)
yhteysviranomaisena toimiminen

Lupakäsittely (prosessiryhmä)

Päätöksen antaminen ympäristövaikutusten
arviointimenettelyn(YVA) soveltamisesta
yksittäistapauksessa

-Lupahakemuksen käsittely

Viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien
ympäristövaikutusten arviointi (SOVA)

Ilmoitus- ja rekisteröintiasioiden käsittely (prosessiryhmä)

Neuvonta 1)

- Rekisteröintiasian käsittely
-Päätöksestä tehdystä muutoksenhausta annettava vastine

-Lupatarpeen ja luvan muutostarpeen arviointi
-Ympäristöllisten menettelyjen yhteensovittaminen

-Päätöksestä tehdystä muutoksenhausta annettava vastine
- Ilmoituksen käsittely

Luonnonsuojelu

Tarkkailusuunnitelman käsittely

Suojelun toimeenpano

Suunnitelmallinen ympäristö- ja vesiasioiden valvonta

Luonnonsuojelun poikkeuslupakäsittely

(prosessiryhmä)

Luonnonsuojelun valvonta (prosessiryhmä)

-Valvonnan suunnittelu

-Päätökset pakkokeinoista ja toimenpidekielloista
-Muutoksenhaku

-Suunnitelmallinen tarkastus
-Tarkkailujen, raportoinnin ja muiden velvoitteiden seuranta

-SYKEstä siirtyvät valvontatehtävät (luokitellaan siirron
varmistuttua)

Reaktiivinen valvonta (prosessiryhmä)

Natura-verkostoa koskevien erityissäännösten
toteuttaminen
Metsänkäyttöilmoituksen käsittely

-Reaktiivinen tarkastus
-Poikkeuksellista tilannetta luvanvaraisessa tai rekisteröitävässä
toiminnassa koskevan ilmoituksen käsittely
-Yleisöilmoituksen ja valituksen käsittely
-Huomautuksen/kehotuksen antaminen
-Hallintopakko (määräys/kielto)

Neuvonta 1)

Ympäristötoimialan yhteiset prosessit

-Ilmoituksen tekeminen esitutkintaa varten

-Lausunnot muiden viranomaisten asioissa

Ympäristö- ja öljyvahinkoihin varautuminen

-Hallintokanteluiden käsittely

Neuvonta 1)

-Asiantuntijatiimin toiminta
-Sisäinen kirjallinen kannanotto

Edistämis- ja erillistehtävät
Pilaantuneiden maiden tutkimus- ja kunnostusohjelman toimeenpano

Maastoliikennelain mukaisen kielto- tai rajoituspäätösten antaminen ja valvonta. Vesiliikennelain mukaisen päätöksen
valvonta
Rakennussuojelupäätökset ja niiden valvonta
Sektorikohtaiset edistämistehtävät (prosessiryhmä)
Kuntien ympäristönsuojeluviranomaisen tukeminen ja yhteistyö muiden viranomaisten kanssa
Ympäristön tila ja tietojärjestelmien ylläpito
Neuvonta 1)

SELITTEET

Liitteessä kaaviona kuvattu
prosessi

Tunnistettu prosessi,
ei kuvattu

1) Tunnistetaan osana substanssiprosessien keskeisiä vaiheita

Kuva 25. Ympäristötoimialan substanssiprosessikartta.
Tehtäväkohtaisten prosessikuvausten lisäksi substanssiprosessiliitteisiin on luonnosteltu yksinkertaistettuja yhdistelmäkaavioita, joissa on hahmotettu eri prosessien/tehtävien yhteyksiä toisiinsa.
Tehtäviä voidaan toteuttaa mahdollisuuksien mukaan samanaikaisesti, esim. suunnitelmallisen tarkastuksen prosessin aikana toteutetaan prosessiin liittyvät kemikaalilain, YSL:n ja JL:n mukaiset
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suunnitelmalliset tarkastukset. Prosesseissa on pyrittävä yhteensovittamiseen ja prosessista toiseen
siirrytään sujuvasti (esim. yleisöilmoituksesta reaktiiviseen tarkastukseen).
Luovan palveluiden sähköistämistavoitteiden mukaisesti ympäristötoimialan prosesseista monet pyritään hoitamaan jatkossa automatisoidusti ja sähköisesti. Prosesseista on tunnistettu osaprosesseja, joiden osalta osittainen tai kokonainen automatisointi on mahdollista. Osittainen automatisointi
liittyy joissain prosesseissa mahdolliseen koottuun esivalmisteluun, jossa runsaslukuisia tehtäviä pyritään esivalmistelemaan kootusti ennen niiden kohdistamista substanssiasiantuntijalle. Tunnistettuja osittain automatisoitavia ennakkovalvonnan prosessien osaprosesseja ovat hakemuksen tai ilmoituksen vireille tulo, jolloin asia ei voi tulla vireille ilman automaattista tarkastusta, onko kaikki
tarvittavat tiedot toimitettu. Lisäksi täydennyspyyntöpohjan ja päätöspohjan osalta voidaan hyödyntää osittaista automatisointia. Maksullisten tehtävien osalta myös laskutus on mahdollista toteuttaa
automatisoidusti. Ilmoitusmenettelyiden osalta on tehty automatisointitarkastelua, joka on esitetty
liitteessä 6.
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8.

Toiminnan seuranta ja kehittäminen

Toimintamallit ja linjaukset


Luovan ympäristötoimialalla käytännöt, toimintamallit eri tilanteissa, lain tulkinnat, linjaukset, arvioinnin kriteerit sekä asiakkaille toimitettavat asiakirjat pyritään muodostamaan valtakunnallisesti yhtenäisesti.



Kehittämistyö aloitetaan hyvissä ajoin ennen viraston toiminnan aloittamista.



Luovan johdon rooli on merkittävä yhtenäisten linjausten ja toimintatapojen jalkauttamisessa ja
omaksumisessa. Linjausten ja toimintatapojen valmistelu tehdää n esimerkiksi sisäisissä asiantuntijaverkostoissa.



Luovassa seurataan aktiivisesti oikeuskäytäntöä, ja tarkistetaan linjauksia ja toimintamalleja tarvittaessa.

Sisäisen toiminnan seuranta ja kehittäminen


Luovan sisäistä toimintaa seurataan erilaisilla mittareilla. Lähtökohtaisesti seurantatietoa kerätään
automatisoidusti sähköisten järjestelmien avulla. Esimerkiksi sähköistä työjonoa voidaan hyödyntää
toiminnan seuraamisessa.



Palautteen keräämisellä Luovan sisäisesti ja asiakkailta on keskeinen rooli toiminnan kehittämisessä
ja seurannassa. Myös tiedolla johtamista voidaan hyödyntää sisäisessä seurannassa ja kehittämistyössä.



Jatkuvan seurannan lisäksi Luovan toiminnan kehittämistä edistävää seurantaa voidaan tehdä kampanjaluontoisesti.

Palvelujen jatkuva asiakaslähtöinen parantaminen


Palvelujen asiakaslähtöisellä parantamisella lisätään tehokkuutta, jota ei voida saada aikaan vain
kehittämällä toimintaa sisäisesti.



Palvelujen jatkuvassa parantamisessa keskeistä on palautteiden suunnitelmallinen kerääm inen ja
hallinta osana asiakastiedon hallintaa.



Asiakkaiden osallistuminen palvelujen kehittämiseen on keskeistä mahdollisimman sujuvan asioinnin
luomiseksi. Palautteiden lisäksi käytetään myös muita asiakkaita osallistavia menetelmiä, erityisesti
sähköisen asioinnin kautta annettavissa palveluissa.

Henkilövoimavarat ja osaamisen kehittäminen


Riittävät henkilövoimavarat ja osaamisen kehittäminen ovat keskeisiä ympäristötoimialan toiminnan
kehittämiseksi.



Henkilöstölle mahdollistetaan osaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen sekä monipuolinen työnkuva.
Monipuolisuus ja osaamisen jatkuva kehittäminen voidaan varmistaa esimerkiksi tehtäväkierrolla,
työparityöskentelyllä tai osallistumalla asiantuntijatiimien työhön.



Osaamisen kehittämistä voidaan varmistaa es imerkiksi koulutussuunnitelmilla ja verkkomateriaaleilla.



Uusien virkamiesten osalta tarkastellaan mahdollisuutta toteuttaa "Luova -virkamieskoulutus".



Ympäristötoimialalla tunnistetaan Luovan kansainvälisten yhteistyötehtävien tuomat osaamistarpeet
ja varmistetaan edellytykset tehtävien hoitamiseen.

8.1.

Toimintamallit ja linjaukset

Luovan ympäristötoimialan toiminnan kehittämisessä olennaista on valtakunnallisesti yhtenäiset tavat toimia sekä periaatteet soveltaa lainsäädäntöä. Keskeisten yhtenäisten toimintatapojen ja linjausten kehittäminen on aloitettava hyvissä ajoin ennen viraston toiminnan aloittamista, sillä niiden
jalkauttaminen vie aikaa.
Toimintatapoja voidaan yhtenäistää toimintamallityöllä. Esimerkkejä tehtävistä, joihin tarvitaan yhtenäisiä toimintamalleja ja linjauksia, on kuvattu alla olevassa laatikossa.
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Luovan johdon tulee huolehtia siitä, että henkilöstö on tietoinen virastossa sovituista toimintatavoista
ja -malleista ja, että henkilöstö myös noudattaa niitä, koskivat ne sitten viraston palvelukulttuuria,
yhteistä asiakaspalvelua, asioiden käsittelyä kuin substanssikohtaisia menettelyjäkin. Uusien sekä
Luovassa jo työskentelevien asiantuntijoiden perehdyttäminen ja kouluttaminen ovat tärkeässä asemassa uusien toimintatapojen jalkauttamisessa. Luovaan siirryttäessä muutoksiin sopeutumista ja
uusien toimintatapojen ja -mallien suunnitelmallista omaksumista voidaan edistää esimerkiksi muutosohjelman avulla. Uusien tapojen omaksumiseen on varattava riittävästi työaikaa.
Luovan sisäisillä asiantuntijaverkostoilla on merkittävä rooli yhtenäisten laintulkintojen ja linjausten
muodostamisessa. Linjausvaihtoehtojen valmistelu voidaan antaa tehtäväksi sektori-, toimiala- tai
prosessikohtaiselle asiantuntijaverkostolle. Johto valitsee verkoston valmistelemista vaihtoehdoista
parhaat ja vastaa hyväksyttyjen linjausten yhtenäisestä soveltamisesta virastossa. Johto on myös
vastuussa siitä, että Luovassa seurataan aktiivisesti hallinto-oikeuksien ja EU-tuomioistuimen ratkaisuja ja ne otetaan huomioon sekä Luovan päätöksissä että päätöksiä koskevissa yleislinjauksissa. Luova osallistuu myös aktiivisesti lainsäädännön kehittämiseen muun muassa antamalla palautetta valmisteilla olevista lainsäädäntömuutoksista toimeenpanon näkökulmasta.
Yhtäältä asiakkaiden tulee saada saman tyyppisissä asioissa samanlaisilla perusteluilla ja laintulkinnoilla tehtyjä ratkaisuja ja kannanottoja. Toisaalta kaikkien ratkaisujen valtakunnallinen yhtenäisyys
ei ole mahdollista eikä tavoiteltavaakaan, sillä tarkastelu tehdään aina tapauskohtaisesti ja ratkaisuun vaikuttavat muun muassa toiminnan sijainti, alueen ympäristön tila ja päästöjen vaikutukset
siihen.
Eri menettelyihin ja niiden vaiheisiin liittyvillä Luovan asiakirjamalleilla varmistetaan kaikkien vaiheiden toteutus sekä asiakirjojen jäsennyksen ja tekstifraasien selkeys ja yhtenäisyys. Samalla tehostetaan viraston sisällä asioiden käsittelyä ja toimintatapojen jalkauttamista, kun voidaan helpommin hyödyntää aiemmin vastaavissa asioissa tehtyjä linjauksia. Tällaisia malleja tarvitaan esimerkiksi päätöksiin, kuulutuksiin, lausuntoihin ja muistioihin. Asiakasnäkökulmasta on tärkeää, että mallien tekstit on laadittu hyvällä ja selkeällä virkakielellä. Malleja tulee kehittää jatkuvasti asiantuntijoiden ja asiakaspalautteen perusteella ja huolehtia niiden lainsäädännöllisestä ja sisällöllisestä ajantasaisuudesta. Tästä voivat olla vastuussa Luovan sisäiset verkostot. Jäsennellyt asiakirjamallit eivät
estä sitä, että sisällön painopiste vaihtelee tarpeen mukaan. Kaikista asiakirjoista on tärkeä tallentaa
helposti saataville sähköisen arkistokappaleen lisäksi kopioitavissa oleva tekstimuotoinen asiakirja.
Asiakirjojen sähköistä käsittelyä edistetään sähköisten järjestelmien kehittämistyössä.

8.2.

Toiminnan sisäinen seuranta ja kehittäminen

Valtakunnallisen yhtenäisyyden edistämiseksi Luovan aloittaessa tarvitaan mahdollisesti uusia määrällisiä ja laadullisia seurantamittareita. Seurannasta saatavien tietojen avulla voidaan tehostaa
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pikkuhiljaa toimintatapoja sekä sujuvoittaa asiakkaiden asiointia (katso luku 8.3). Tämän takia on
tärkeää seurata esimerkiksi yhteisten toimintamallien toteutumista, asioiden käsittelyaikoja ja sisäisen yhteistyön sujuvuutta. Seurannassa voidaan hyödyntää esimerkiksi työjonojen seurantaa, ulkoista ja sisäistä palautetta, ryhmä- ja yksilökehityskeskusteluja sekä esimiestapaamisia. Tavoitteena on, että toiminnan kehittämisessä käytettävän tiedon kerääminen ja analysointi tapahtuvat
automaattisesti sähköisten järjestelmien avulla.
Sähköisen työjonon avulla voidaan arvioida työtehtävien jakautumista ja kohdentaa voimavaroja tehokkaasti. Työjonojen seuranta kuvaa kuitenkin vain osan ympäristötoimialan tehtävistä eikä sen
avulla voida täysin kuvata eri tehtäviin kuluvia työmääriä. Luovassa voidaan seurata asiakkaille järjestettyjen ennakkoneuvottelujen, tapaamisten ja muiden yhteisneuvottelujen sekä koulutus- ja infotilaisuuksien määrää. Viranomaisyhteistyön ja osaamisen kehittymistä voidaan seurata esimerkiksi
kartoittamalla ympäristötoimialan asiantuntijoiden osallistumista erilaisiin koulutuksiin, työryhmiin ja
asiantuntijaverkostoihin.
Luovassa palautteen keräämisellä tulee olla keskeinen rooli toiminnan laadullisessa seurannassa.
Palautetta voidaan kerätä sisäisesti ja ulkoisesti, toimiala-, sektori- ja tai prosessikohtaisesti, jatkuvasti tai kampanjaluonteisesti. Palautteiden avulla voidaan kartoittaa prosessien ja tehtävien hoitamiseen liittyviä käytäntöjä koko ympäristötoimialalla, esimerkiksi tarkastella tarkastusten, tarkastuskertomusten ja raporteista annettujen palautteiden laatua ja sisältöä sekä viestintää. Palautteen keräämisen ja tuotetun tiedon hyödyntämisen tulee olla helppoa ja olla Luovassa kokonaisuutena jonkin asiantuntijaryhmän vastuulla. Tulevaisuudessa palautteita voisi analysoida tekoälyn avulla ja palautteen keräämistä automatisoida.
Työajanseuranta on yksi perinteisesti käytetty määrällinen mittari. Sen avulla voidaan esimerkiksi
tarkastella tehtävien ja voimavarojen priorisoinnin tarvetta. Siitä kuitenkin saadaan hyötyä vain, jos
käytettävät seurantakoodit ovat Luovan tarpeisiin riittävän tarkkoja, selkeitä sekä vuodesta toiseen
samanlaisina jatkuvia ja niitä sovelletaan yhtenäisesti. Koodeja kehitettäessä tulee varmistaa, että
niiden avulla voidaan seurata riittävän kattavasti sekä maksullisten että maksuttomien tehtävien tekemistä. Muutoin työajan kohdentumisesta ympäristötoimialan eri osa-alueisiin ei saada todenmukaista kuvaa.
Luovan valtakunnallisuus mahdollistaa tehokkaan sisäisen toiminnan kehittämisen substanssiasioissa. Yhdessä virastossa on hajautunutta virastorakennetta paremmat mahdollisuudet yhtenäistää
säädösten tulkintoja ja linjauksia ja päätösten perusteluja sekä koko ympäristötoimialalla, että prosessi- ja sektorikohtaisesti. Kehittämisen jatkuvuuden turvaamiseksi on tärkeää, että joidenkin asiantuntijoiden tehtävänkuviin sisällytetään kehittämistehtäviä. Kuitenkin myös jokaisen asiantuntijan
vastuulla on noudattaa sovittuja toimintatapoja sisäisen toiminnan yhtenäistämiseksi.
Eräs mahdollinen työkalu jatkuvaan sisäiseen kehittämiseen on ns. tiedolla johtaminen. Sillä tarkoitetaan erilaisia keinoja, joita kehitetään johtamisen tueksi. Konkreettisesti tiedolla johtamista edistetään saattamalla ympäristötieto ja määrälliset seurantatiedot esimerkiksi työajankäytöstä, valvontakohteista ja vireillä olevista asioista helpommin käsiteltäväksi ja analysoitavaksi esimerkiksi graafien
avulla. Tavoitteena on, että seurantatietoja saataisiin jatkuvasti suoraan eri tietojärjestelmistä. Näin
tiedon laatu ja hyödynnettävyys sisäisessä kehittämisessä paranevat. Tiedolla johtamista visuaalisen analytiikan ohjelmiston avulla on jo pilotoitu ympäristövalvontatehtäviin liittyen. Luovassa tiedolla
johtamisen tulisi kattaa koko ympäristötoimialan tehtäväkenttä.
Vaikka Luovan sisäisen toiminnan kehittäminen on ensisijaisesti jatkuvaa, voivat myös määräaikaiset tiettyyn ongelmakohtaan pureutuvat kehittämishankkeet olla tarpeellisia. Hankkeiden aikana voidaan esimerkiksi pienimuotoisesti kokeilla uusia toimintatapoja ennen niiden laajempaa jalkauttamista. Jotta hankkeiden hyöty saadaan maksimoitua, tulee tulosten riittävälle jalkauttamiselle varata
tarpeeksi aikaa ja resursseja.
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8.3.

Palvelujen jatkuva asiakaslähtöinen parantaminen

Palvelujen asiakaslähtöisen parantamisen tarkoituksena on parantaa sellaista asiakasrajapintaan
sijoittuvien prosessien tehokkuutta, jota ei voida saada aikaan vain viraston omaa toimintaa sisäisesti kehittämällä. Tavoitteena on, että asiakas saa asiansa hoidettua mahdollisimman sujuvasti,
jolloin myös toimialan sisäinen työmäärä useimmiten vähenee.
Palvelujen jatkuvan parantamisen on oltava suunnitelmallista, ja se voidaan suunnitella yksityiskohtaisemmin vasta Luovassa. Julkishallinnon asiakkuusstrategiaan, digiperiaatteisiin, Luovan asiakaspalvelulinjauksiin sekä nykyisiin kokemuksin ja tarpeisiin perustuen voidaan kuitenkin esittää lähtökohtia palvelujen jatkuvaksi parantamiseksi. Yleisiä, koko Luovan yhteisiä palvelutyytyväisyyskyselyitä ei nähdä riittävän toimiviksi ympäristötoimialan palveluiden laaja-alaisuuden ja eri asiakasprofiilien moninaisuuden vuoksi. Johdon ja henkilöstön sitoutuminen palautteen käsittelyyn on olennainen osa palvelun jatkuvaa parantamista. Palvelujen jatkuvassa asiakaslähtöisessä parantamisessa on kyse toimialan yhteisestä toimintavasta.
Palvelujen jatkuva parantaminen kytkeytyy pitkälti palautteiden suunnitelmalliseen keräämiseen ja
hallintaan sen tehokkuuden vuoksi. Palautekyselyillä voidaan saada tietoa analysoituna ja vis uaalisesti sekä viestinnällisesti selkeänä. Palautekyselyillä voidaan saavuttaa kuitenkin vain osa asiakasymmärrystä. Erityisesti suoraan asiakkaan asiointiin liittyvässä kehitystyössä, on asiakkaiden osallistumista edistettävä syvempää ymmärrystä tuottavin keinoin (Kuva 26). Palautteiden keräämisessä
ja esikäsittelyssä keskeisintä on palautteiden tunnistaminen ja luokittelu, joka on prosessina kuvattu
liitteessä 1a.
Spontaani palaute

Suunnitelmallinen palautteen keräys

Asiakaspalvelukeskus
Verkkosivut
Sähköinen asiointi

Ulkoiset palautekyselyt

Sisäiset palautekyselyt

(Sosiaalinen media?)

Tunnistettava:
vaatiiko
välittömiä
toimenpiteitä
(esim. virheet
verkkosivuilla)

Välittömät
toimenpiteet

Tunnistettava:
vaatiiko
pidemmän
aikavälin
kehittämistä

Palautekysely
palvelutapahtuman jälkeen

Laajemmat
asiakastyytyväisyyskyselyt

(palvelutapahtumasta kulunut
aikaa)

Palautekysely
tapahtuman
jälkeen

(Aspan ja
asiantuntijoiden
välillä)

Sisäiset kyselyt

(laajat
hankkeet)

Pidemmän aikavälin kehittäminen

Kuva 26. Palautetyypit ja palautteen keräämisen tavat Luovan ympäristötoimialalla.
Päävastuu kehittämistyöstä on aina johdolla, mutta ympäristötoimialalla on oltava myös kehittämiseen vastuutettuja asiantuntijoita. Palvelujen jatkuvaa parantamista ei kuitenkaan voida erottaa toimialan omasta toiminnasta. Vastuuta on oltava prosessin kehittäjällä, joka voi olla myös useamman
asiantuntijan ryhmä. Kehittämisen on oltava osa toimialan sektoreiden omaa toimintaa tai substanssin on muutoin oltava siinä vahvasti mukana. Tämä on välttämätöntä myös vaikuttavuuden parantamiseksi, sillä useimmat palvelut tuotetaan käytännössä asiantuntijoiden toimesta. Palvelujen jatkuvassa parantamisessa keskeistä on, että työtä tehdään systemaattisesti ja siihen on varattu riittävät
resurssit.
Kehittämistarpeen tunnistaminen tapahtuu analysoidun pitkän aikavälin palautteen sekä lyhyen aikavälin palautteen perusteella. Toiminnan kehittäminen palautteiden perusteella vaatii muutoksia
ohjeistuksessa sekä joissakin tapauksissa teknisen toteutuksen (esim. järjestelmämuutokset ja –
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päivitykset). Muutokset tulee aina testata tai pilotoida. Käyttöönotto vaatii koulutusta, tiedon jakamista sekä henkilöstön ja johdon sitoutumisen muutoksen käyttöönottoon. Kehittämistarpeen tunnistaminen prosessina on kuvattu liitteessä 1a.
Palvelujen jatkuva asiakaslähtöinen parantaminen uutena toimintatapana liittyy keskeisimmin sähköisen asioinnin kautta annettaviin palveluihin sekä päätöksiin liittyviin palveluihin ja asiantuntijaneuvontaan. Sähköisen asioinnin kautta annettavia palautteita on kuvattu tarkemmin oheisessa tietolaatikossa. Yhteisellä asiakaspalvelulla on jo olemassa selvät toimintatavat palvelujen
jatkuvaan parantamiseen ja tätä kehitetään edelleen osana koko Luovan kehittämistä. Palvelujen
jatkuva parantaminen uutena toimintatapana on ympäristötoimialan asiantuntijatyössä laaja ja monimutkainen kokonaisuus, joka vaatii kokeiluja parhaiden menetelmien löytämiseksi.
Sähköisen asioinnin kautta annettavat palvelut
Asiakasraateja voidaan perustaa teemoittain kohdennetun ongelmanratkaisun tai tietyn asiakasryhmän asioinnin sujuvoittamiseksi. Asiakasraadit perustetaan lähtökohtaisesti määräajaksi kohdennetun yksilöidyn ongelman ratkaisuun tai kehittämiseen. Suuremmissa kehi ttämishankkeissa,
esimerkiksi sähköisen asioinnin kehittämisessä, ne voivat olla myös pidempiaikaisia. Asiakasraadeilla tulee kuitenkin olla aina tarkasti rajattu tehtävänanto.
Palvelumuotoilun menetelmät sopivat sähköisen asioinnin ulkoisten palvelujen l aajempaan kehittämiseen, kuten sähköiseen asiointiin liittyvän palvelupolun ymmärtämiseen sekä uusien ominaisuuksien kehittämiseen. Asiakas on aina vahvasti mukana palvelumuotoilussa. Palvelumuotoilussa
palvelu pyritään näkemään polku asiakkaan näkökulmasta ilman ulkopuolisia rajoitteita, jolloin pyritään tuottamaan mahdollisimman sujuva ja asiakaslähtöinen kokonaispalvelu.
Vapaaehtoisella palvelutapahtuman jälkeisellä palautekyselyllä voidaan tukea laajempaa kehittämistä tai korjata akuutteja ongelmia.
Spontaanin palautteen antamiselle tulee olla mahdollisuus sähköisen asioinnin yhteydessä sekä
muutoin esimerkiksi Luovan verkkosivuilla, jolloin ongelmia voidaan korjata tarvittaessa nopeasti.
Sähköistä asiointia tukevan asiakaspalvelun kautta voidaan palautetta saada myös muiden palvelukanavien kautta.

Päätösten jatkuvalla parantamisella tarkoitetaan päätösasiakirjojen ymmärrettävyyden parantamista eri asiakasryhmille, mutta myös päätökseen kiinteästi liittyvien muiden palvelujen parantamista. Päätösten jatkuvassa parantamisessa kehitetään toiminnan ja päätösten sisällöllistä yhtenäisyyttä laadun parantamiseksi. Asiakaskokemusta ja -tyytyväisyyttä tulee pyrkiä parantamaan sekä
asiakkaiden kannalta mieluisissa, että myös epämieluisissa päätöksissä. Päätöksen ja siihen liittyvien muiden palvelujen osalta on keskeistä tunnistaa kunkin asiakasryhmän asiakaskokemukseen
eniten vaikuttavat prosessien vaiheet, asiakkaalle eniten arvoa tuottavat prosessin vaiheet ja yleisemmin asiakkaiden suurimmat palveluodotukset. Tässä kuvatut toimintatavat kytkeytyvät muuhun
päätösten laadulliseen parantamiseen, kuten valitusasteiden päätösten seuraamiseen sekä toimintamallityöhön.
Yksinkertaisemmissa asioissa palautekyselyjä ja niiden tulosten käsittelyä voidaan automatisoida.
Luovan päätöksissä kyse on usein monen asiantuntijan yhteistyönä muodostuneesta kokonaispalvelusta, joka annetaan hyvin eri tyyppisille asiakkaille. Tämän vuoksi palautekyselyiden tekeminen
riittävän yksityiskohtaisesti kaikista palveluista ei aina ole mahdollista, vaan se voi olla myös teemoitettu määräaikaisesti. Palautekyselyjä voidaan määrältään vähäisemmissä palveluissa tehdä jatkuvasti jokaisen palveluun liittyvän pääprosessin päätyttyä (esim. YVAn perusteltu päätelmä).
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Palvelujen parantaminen: päätökset, asiantuntijaneuvonta ja palvelut yhdeltä luukulta
Päätöksistä voidaan tehdä systemaattisia palautekyselyjä spesifioituihin teemoihin liittyen päätöksen antamisen jälkeen. Palautekyselyt voivat olla esimerkiksi
-

sektorikohtaisia (esimerkiksi energiantuotantolaitosten ympäristölupapäätökset),

-

valittuun teemaan liittyviä (esimerkiksi päätöksen ymmärrettävyys tai valtakunnallinen yhtenäisyys)

-

tiettyyn asiakasryhmään tai -profiiliin liittyviä (henkilöasiakas asianosaisena, viranomaisasiakas lausunnonantajana) tai

-

sektoreittain läpileikkaavia

Palvelut yhdeltä luukulta -toimintatavan onnistumista ja jatkuvaa parantamista voidaan tehdä
asiakohtaisin palautekyselyin eri osapuolille. Toimintatavan onnistumista voidaan selvittää
myös asiakkaiden kanssa pidettävien yhteisneuvottelujen ja muiden tapaamisten yhteydessä.
Mikäli Luovassa otetaan käyttöön asiakasvastaavuus, on tämän palvelun jatkuva parantaminen
asiakasvastaavuuden tukiverkoston tehtävä.
Asiantuntijaneuvontaan liittyvän palautteen kerääminen on haasteellista verrattuna moniin muihin
neuvontatoimintoihin. Ympäristötoimialla neuvonta voi sijoittua useampaan vaiheeseen asiakaspolkua useiden asiantuntijoiden toimesta. Palautteen kerääminen voidaan kuitenkin kytkeä esimerkiksi päätöksen jälkeiseen aikaan tai kohdentaa vastaavasti johonkin toiseen prosessin vaiheeseen. Asiantuntijaneuvonnasta voidaan pyytää palautetta myös esimerkiksi valvontakäynnin jälkeisellä palautekyselyllä, yhteisneuvottelun jälkeisellä palautekyselyllä, tai eLuvan ja valvonnan tietojärjestelmän YLVA-järjestelmän yhteydessä. Koska asiantuntijaneuvonta on laajaa, on palautteen
kohdentaminen tärkeää, ja toisaalta myös tiedon hankkiminen kyselyillä haastavaa. Asiantuntijaneuvontaan voidaan mahdollisesti käyttää myös syvempää asiakkaiden osallistamista (esim.
asiakasraati tai sidosryhmätilaisuudet), mutta asia vaatii lisäselvitystä tai kokeiluja.

8.4.

Henkilövoimavarat ja osaamisen kehittäminen

Jotta yksittäisten asiantuntijoiden asiantuntemus saadaan osaksi koko Luovan yhteistä asiantuntemusta, tarvitaan selkeiden toimintatapojen lisäksi riittäviä henkilövoimavaroja. Henkilövoimavaratilannetta ja -tarvetta tulee tarkastella valtakunnallisesti ja alueellisesti. Viraston suorituskyvylle voi
aiheuttaa haasteita erityisesti hakemusten keskittyminen ruuhkanomaisesti tietyille asiantuntijaryhmille (esim. BAT/BREF-tarkistusten aiheuttama hetkellinen kuormituspiikki lupakäsittelyssä). Tärkeää on myös tunnistaa uusien toimintatapojen ja uuteen virastoon sopeutumiseen tarvittava aika.
Henkilövoimavarojen turvaamisen kannalta on tärkeää, että maksullisista palveluista, esimerkiksi
lupa- ja valvontatehtävistä peritään asiakkailta kohtuulliset maksut, jotka voidaan suhteuttaa työmäärään. Maksutulot tulee kohdistaa ympäristötoimialan tehtävien hoitamiseen.
Luovan asiantuntijoiden osaamisen suunnitelmallinen, monimuotoinen ja monipuolinen kehittäminen
on tärkeää ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi ja hyvän asiakaspalvelun turvaamiseksi. Osaamiskartoituksista saadaan kuva Luovaan siirtyvien asiantuntijoiden osaamisesta ja mahdollisista
osaamisen täydennystarpeista. Tavoitteena on turvata työssä tarvittava riittävä, monipuolinen ja
ajantasainen osaaminen.
Henkilöstöllä säilytetään mahdollisuus ylläpitää monipuolista tehtävänkuvaa sekä kartuttaa osaamistaan laaja-alaisesti. Monipuoliset samanaikaisesti hoidettavat työtehtävät sekä ajallisesti hajautetut tehtävät kehittävät asiantuntijan osaamista. Monipuolisuus ja osaamisen jatkuva kehittäminen
voidaan varmistaa esimerkiksi tehtäväkierrolla, työparityöskentelyllä tai osallistumalla asiantuntijatiimien työhön. Vaikka asiantuntijatiimin tehtävänä on ennen kaikkea tukea asian käsittelyä, on se
myös tiimin jäsenille mahdollisuus kartuttaa osaamistaan.
Henkilöstöä kannustetaan kouluttautumaan ja ylläpitämään osaamistaan. Osaamisen kehittäminen
voidaan varmistaa laatimalla ja noudattamalla koulutussuunnitelmia, joiden toteuttamis ta voidaan
seurata esimerkiksi ryhmä- ja henkilökohtaisissa kehityskeskusteluissa. Osaamisen ylläpitämiseksi
voidaan kehittää verkkomateriaaleja tukemaan tehtäviin perehtymistä. Verkossa tapahtuvan itseopiskelun edistämiseksi voidaan hyödyntää muun muassa valtion yhteistä eOppiva-oppimisympä-
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ristöä, johon on koottu sekä yleistä että substanssikohtaista verkko-opiskelumateriaalia. Ympäristötoimialan tehtävistä ympäristöministeriö on luomassa eOppivaan YVA-tehtäviä koskevan perehdytyspaketin. Vastaavia voidaan luoda myös muista ympäristötoimialan tehtävistä.
Uusien virkamiesten osalta tarkastellaan mahdollisuutta toteuttaa "Luova-virkamieskoulutus", johon
voidaan ottaa mallia esimerkiksi AVIen työsuojelun koulutusohjelmasta uusille työntekijöille. Ympäristölupien valvonnan kehittämishankkeessa (Lillunen 2017) tunnistettiin tarve systemaattiselle valvojien koulutusohjelmalle. Ideaa koulutuksesta voisi kehittää eteenpäin koko Luovan tarpeita palvelevaksi koulutukseksi.
Luovalla on kansainvälisiä tehtäviä. Muun muassa Euroopan Unionin sisäinen BAT-tiedonvaihto ja
IMPEL-yhteistyö ovat jatkuvia prosesseja, joihin osallistuminen edellyttää henkilöstöltä hyvän substanssiosaamisen lisäksi hyvää kielitaitoa ja valmiuksia edustaa Suomea eri valmistelu- ja yhteistyöfoorumeilla. Myös maan sisällä toimitaan yritysten kansainvälistyessä enenevässä määrin muiden
kuin suomalaisten ja suomea tai ruotsia puhuvien asiakkaiden kanssa. Henkilöstön koulutuksessa
ja ammattitaidon kehittämisessä tulee kiinnittää huomiota ja osoittaa voimavaroja myös tähän.
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9.

Sähköiset järjestelmät



Luovassa varmistetaan tietovarantojen ja -järjestelmien toim ivuus, yhteiskäyttö ja helppokäyttöisyys
sekä niiden sisältämien tietojen ajantasaisuus. Sähköisten järjestelmien kehittämisessä kiinnitetään
nykyistä enemmän huomiota asiakkaiden osallistamiseen. Sähköisten järjestelmien ja tietovarantojen
kehittämisessä otetaan huomioon myös kiristyneet tietosuojan säännökset.



Ympäristötoimialalla käytettävät tietojärjestelmät ovat välttämätön osa Luovan tehtäviin kuuluvaa ympäristötiedon hallintaa.



Luovan ympäristötoimiala vastaa toimialasidonnaisten tietojärjestelmien ja palvelukanavien, kuten
ympäristöasioiden lupapalvelun (eLupa) ja valvontatietojärjestelmä YLVAn kehittämisestä ja ohjesisällön ylläpitämisestä sekä osallistuu toimialariippumattomien järjestelmien kuten asianhallintajärjestelmän kehittämistyöhön. Järjestelmiä tulee edelleen kehittää käyttäjäystävällisemmiksi ja niiden toiminnallisuuksia tarvittavilta osin laajentaa.



Luovassa tullaan käyttämään myös monia muiden viranomaisten ylläpitämiä sähköisiä järjestelmiä,
kuten luonnonsuojelutehtäviin liittyvä Metsähallituksen ylläpitämä Uljas-tietojärjestelmä, SYKEn ylläpitämät tietojärjestelmät, erilaiset paikkatietojärjestelmät ja muiden valvontaviranomaisten järjestelmät. Luova osallistuu näiden ulkoisten tietojärjestelmien kehittämiseen. Luovassa tulee varmistaa,
että asiantuntijoilla on käyttöoikeudet kaikkiin näihin tehtävien hoitamisen kannalta keskeisiin tietojärjestelmiin. Sähköiset järjestelmät tulee Luovan, maakuntien ja kuntien osalta perustaa yhteisille alustoille tai kiinnittää huomiota siihen, että rajapintaratkaisut mahdollistavat järjestelmien yhteensopivuuden.

Luovassa varmistetaan tietovarantojen ja -järjestelmien toimivuus, yhteiskäyttö ja helppokäyttöisyys
sekä niiden sisältämien tietojen ajantasaisuus. Järjestelmistä vastaavilla tulee olla riittävät resurssit,
jotta ongelmatilanteet korjataan nopeasti ja järjestelmien käyttökatkokset minimoidaan. Tärkeää on,
että Luovan aloittaessa toimintansa kaikki nykyiset tai nykyisistä kehitetyt järjestelmät ovat edelleen
toiminnassa häiriöttömän siirtymisen varmistamiseksi. Luovaan tulee luoda toimintamalli, jolla varmistetaan Luovan omien sähköisten järjestelmien jatkuva kehittäminen. Luovassa tulee lisäksi luoda
toimintatavat muiden viranomaisten ylläpitämien ja yhteiskäytettävien tietojärjestelmien käyttämiseen.
Järjestelmien jatkuvaan kehittämiseen ja ylläpitoon tarvitaan selkeät pelisäännöt ja kehittämisryhmät, jotta vältytään tilanteelta, jossa järjestelmä vanhenee ja uuden kehittäminen on aloitettava
alusta. Sähköisten järjestelmien kehittämisessä on kiinnitettävä erityistä huomiota asiakkaiden osallistamiseen, jotta saavutetaan digitalisoinnin periaatteiden tavoitetila palveluiden asiakaslähtöisestä
kehittämisestä. Kaikkia julkisia palveluja koskevat digitalisoinnin periaatteet on esitetty oheisessa
tietolaatikossa. Myös nykyisten järjestelmien ja palvelukanavien (esim. eLupa, YLVA, USPA) kehittämis- ja yhdenmukaistamistyötä tulee jatkaa tiiviissä yhteistyössä, jotta ne saadaan toimimaan saumattomasti yhdessä asiantuntijan työn helpottamiseksi. Esimerkiksi lupa- ja muissa hakemusasioissa tarvittava, eri järjestelmissä oleva tieto, tulisi voida linkittää hakemuksiin niin, että asiakkaan ei
olisi tarpeen toimittaa tällaista tietoa erillisinä liitteinä. Asioiden käsittelyn ja sen vaiheiden seurantajärjestelmässä olisi tärkeää myös pystyä tarkastelemaan ja seuraamaan eri työvaiheisiin käytettyä
aikaa.
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Kaikkia julkisia palveluita koskevat digitalisoinnin periaatteet toimivat digitalisoinnin pelisääntöinä julkishallinnossa. Ne tukevat julkisten palveluiden tuottavuutta, asiakaslähtöisyyttä ja palveluiden ensisijaista digitaalisuutta. Digitalisoinnin yhdeksän periaatetta ovat:
-

Kehitämme palvelut asiakaslähtöisesti

-

Poistamme turhan asioinnin

-

Rakennamme helppokäyttöisiä ja turvallisia palveluita

-

Tuotamme asiakkaalle hyötyä nopeasti

-

Palvelemme myös häiriötilanteissa

-

Pyydämme uutta tietoa vain kerran

-

Hyödynnämme jo olemassa olevia julkisia ja yksityisiä sähköisiä palveluita

-

Avaamme tiedon ja rajapinnat yrityksille ja kansalaisille

-

Nimeämme palvelulle ja sen toteutukselle omistajan

Tietojärjestelmät ja sähköiset työkalut ovat koko viraston hankintoja ja niiden tulee tarvittaessa palvella kaikkia toimialoja. Tietojärjestelmien avoin käyttö viraston sisällä on tarpeen yhteistyön mahdollistamiseksi, niin ympäristötoimialalla kuin tarvittaessa muiden toimialojen kanssa. Esimerkiksi
tietojärjestelmiin tallennettujen julkisten tietojen tulee olla muidenkin kuin asian käsittelijöiden käytettävissä. Tietojärjestelmien lisäksi tarvitaan tietovaranto, johon kootaan tietoa esimerkiksi viraston
käsittelyyn tulleista asioista. Tietovarannosta voisi asiasanoilla hakea esimerkiksi vastaavanlaisia
tapauksia, joita olisi käsitelty muualla Suomessa. Tietovarantojen päivittäminen sekä asiakaspalvelusta että asiantuntijoiden toimesta luo viraston käyttöön tietoa, jonka avulla voidaan yhtenäistää
toimintatapoja ja menettelyjä koko virastossa.
Sähköiset järjestelmät tulee Luovan, maakuntien ja kuntien osalta perustaa yhteisille alustoille tai
mahdollistaa järjestelmien yhteensopivuus rajapintaratkaisuilla. Järjestelmiin tuotettu ympäristötieto
(esim. vesien tila, vesienhoitosuunnitelmat taustatietoineen, laitosten kuormitus-, vaikutus- ja valvontatiedot, laji- ja luontotyyppitieto) on avointa ja sitä tarvitsevien viranomaisten käytössä. Näin
varmistetaan sujuva tiedonhaku sekä viranomaisen että asiakkaiden osalta ja varmistetaan laadukas
ja valtakunnallisesti yhtenäinen ympäristöviranomaistehtävien hoitaminen. Kerättyjen tietojen hyödyntämiskelpoisuuden, yhteiskäytettävyyden ja ajallisen vertailukelpoisuuden vuoksi, tiedot on tärkeää luokitella yhtenäisesti ja varmistaa niiden luotettavuus. Asiakkaiden kannalta tietojärjestelmien
tulisi toimia niin, että lähes samoja tietoja ei tarvitse raportoida eri tietojärjestelmien kautta moneen
kertaan eri viranomaisille (esim. nykyisin lannoitevalmisteet ELY-keskus/Ruokavirasto, kemikaalit
ELY-keskus/Tukes). Luova tuottaa ja kokoaa tietoa mm. jätemääristä, teollisuudesta ja vedenlaadusta ja näiden tietojen tarjoaminen maakunnille voi olla tarpeen.
Luovassa tietojärjestelmien ja digitalisaation kehitystä tulee edistää myös asiakkaan asioinnin kokonaistarkastelun suhteen, mitä on avattu oheisessa tietolaatikossa. Sähköisten järjestelmien kehittämisessä käytetään täysimääräisesti suomi.fi -palveluita.
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Tietojärjestelmien ja digitalisaation kehitys on keskeistä niin asiakasrajapinnassa, kuin
viranomaisen omissa työkaluissa. Asiakkaan asioinnin kokonaistarkastelua tulisi edistää
seuraavien neljän vaatimuksen mukaisesti. Työtä tehdään jo osittain TEM:n luvat ja valvonta- kärkihankkeessa.
Vaatimus 1: Asiakkaan toimittamia tietoja tulee voida yhteiskäyttää eri menettelyissä myös
viraston sisällä helposti. Tätä toteutetaan osittain TEM:n luvat ja valvonta -kärkihankkeen
kautta. Tulevaisuudessa asiakas voi eri viranomaisten yhteisessä palvelukerroksessa esittää
hankkeen yhteiset tiedot, josta ne siirretään eri viranomaisten omiin järjestelmiin. Palvelukerrokseen ei tallenneta tietoa, eikä se täysin ratkaise edellä esitettyä vaatimusta ympäristötoimialan sisäisestä tarpeesta, mutta sen kautta voidaan tarkastella asiakkaan yhtä asiakokonaisuutta yleisellä tasolla.
Vaatimus 2: Asiakkaan vireillä olevia ja jo päättyneitä menettelyjä (asioita) voidaan tarkastella
myös kohdekohtaisesti pidemmällä aikavälillä. Palvelukerroksen kautta viranomaisella on
näkymä yksilöityyn asiointikokonaisuuteen, joka sisältää asiakkaan samaan hankkeeseen
liittyvät, eri viranomaisessa vireillä olevat asiat. Kussakin viranomaisessa yksi asiakokonaisuuden vastuullinen pystyy seuraamaan, miten asia etenee eri viranomaisissa. Näkymästä on
pois rajattu ei-julkinen tieto, joka ei koske kyseistä viranomaista. Historiatieto (esim. aiemmat
menettelyt) ei olisi ainakaan tämän hetkisten suunnitelmien mukaan nähtävissä. Kohdekohtaisesta tarkastelumahdollisuudesta ei ole vielä tarkempaa tietoa.
Vaatimus 3: Asiakkaan kaikki asiat ja niiden etenemisen vaiheet tulisi olla yhtäaikaisesti nähtävissä ja myös asiaan liittyvillä eri asiakasryhmillä tulisi olla mahdollisuus helposti tarkastella
eri menettelyiden etenemistä. Tämä ei toistaiseksi ole vielä mahdollista, mutta toteutunee
jossakin määrin luvat ja valvonta kärkihankkeen vaiheessa 2, kun määrittel yyn tulevat kuuleminen, kommentointi ja lausuntopalvelut.
Vaatimus 4: Kirjaamatonta asiakastietoa tulisi voida tarvittavilta osin järjestelmällisesti tallentaa asia- ja asiakaskohtaisesti palveluiden sujuvuuden varmistamiseksi. Tältä osin täytyy ensin ratkaista asiaan liittyvät julkisuus- ja tietosuojakysymykset. TEM:n luvat- ja valvonta kärkihankkeen kautta ei ole tulossa asiakaskohtaisen tiedon muuta tallennusmahdollisuutta.

Sähköisten järjestelmien ja tietovarantojen kehittämisessä on otettava huomioon kiristyneet tietosuojan säännökset. On oltava selvillä mitä tietoa voidaan ja toisaalta mitä ei voida tallentaa epävirallisemmissa yhteyksissä. Erityistä huolellisuutta vaaditaan henkilötietojen (mm. nimet ja osoitetiedot) käsittelyssä. Luovan hallinnoiman ympäristötiedon avoimuuden periaatteena on: ”Niin avointa
kuin mahdollista, niin salaista kuin välttämätöntä”. Luovan ympäristötietokantojen käyttöoikeudet
luokitellaan käyttötarpeen ja salaisuuden mukaan ja tietosuojasta huolehditaan. Käyttö- ja katseluoikeus Luovan salassa pidettäville tiedoille annetaan tarkoin harkiten. Salaisimpiin tietoihin (esimerkiksi uhanalaisten lajien pesimäpaikkojen sijaintitiedot) on katselu- ja muokkausoikeus vain niillä,
joille se on työtehtävien vuoksi tarpeen. Avoimen tiedon osalta arvioidaan, missä ja miten se on
saatavilla. Oletuksena on, että asiakas näkee vahvan sähköisen tunnistautumisen kautta kaikki itseään ja toimintaansa koskevat tiedot ja asiakirjat sekä pystyy hyödyntämään syöttämiään tietoja uudelleen. Muilla tiedonkäyttäjillä tulee olla mahdollisuus hyödyntää Luovassa koottua ympäristötietoa
salassapito- ja julkisuusperiaatteiden raameissa.
Sähköisten järjestelmien käyttämiseen tulee luoda ohjeet sekä varmistaa järjestelmien sujuva käyttö
riittävällä koulutuksella. Koulutuksia tulee järjestää sekä Luovalle että tarvittavilta osin maakunnille ,
kunnille ja muille viranomaisille sekä asiakkaille.
Luovan ympäristötoimialalla käytettävät tietojärjestelmät voidaan jakaa Luovan omiin tietojärjestelmiin ja ulkoisiin tietojärjestelmiin. Luovan omat tietojärjestelmät voidaan edelleen jakaa toimialasidonnaisiin substanssijärjestelmiin ja toimialariippumattomiin järjestelmiin (asianhallintaan ja asiointiin liittyvät). Riippuen organisoinnista Luovan ympäristötoimiala tai Luovan tietohallinto vastaa toimialasidonnaisten järjestelmien kehittämisestä ja ylläpidosta. Toimialariippumattomien ja ulkoisten
järjestelmien osalta Luovan ympäristötoimiala osallistuu järjestelmien kehitystyöhön (Kuva 27).
Useat ympäristötoimialalla käytettävät tietojärjestelmät ovat välttämätön osa Luovan tehtäviin kuukuuluvaa ympäristötiedon hallintaa.
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Kuva 27. Luovan muutosohjelman arkkitehtuurin ydintiimin luonnostelemat ympäristön tietojärjestelmät (versio 21.2.2019).

9.1.

Luovan omat sähköiset järjestelmät

Toimialasidonnaiset järjestelmät
Kaikille avoimessa vesi- ja ympäristölupien Lupa-tietopalvelussa voi selata ja hakea vireillä olevien
asioiden tietoja ja asiakirjoja sekä lukea hakemusten kuulutuksia ja julkisia asiakirjoja kuten päätöksiä. Jatkossa tulee selvittää, voisiko Lupa-tietopalvelua laajentaa myös muihin Luovan ympäristötoimialan lupiin ja rekisteröinteihin esimerkiksi luonnonsuojelun poikkeuslupiin tai jätteenkuljettajien rekisteröintitietoihin. Lupatietopalvelun kehittämisessä tulee ottaa huomioon myös kansalaisten ja kansalaisjärjestöjen näkökulma, jotta he saavat tiedon lupa-asian käsittelyvaiheista. Myös tietosuojaa
koskeva lainsäädäntö on otettava huomioon järjestelmän kehittämisessä, sillä kaikkea julkistakaan
tietoa ei voi julkaista internetissä. Muistutukset, mielipiteet ja lausunnot hakemuksista voi jo nykyisellään toimittaa viranomaiselle erillisellä sähköisellä lomakkeella.
Ympäristöasioiden sähköisen lupapalvelun Beta-versio (myöhemmin eLupa-järjestelmä) otettiin käyttöön toukokuussa 2017, jonka jälkeen järjestelmää on jatkokehitetty ja pilotoitu. Jatkossa
Luova kehittää omistajan roolissa eLupa-järjestelmää ja siihen liittyviä ohjeita. Tällä hetkellä eLupajärjestelmässä asiakas voi tuottaa ja lähettää lupahakemuksen, täydentää hakemustaan ja seurata
hakemuksen käsittelyvaiheita ja viranomainen lähettää hakemusta koskevan täydennyspyynnön.
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eLupa-järjestelmän jatkokehittäminen:
1.

Palvelussa on jatkossa mahdollista toimittaa myös lausunnot ja muistutukset sekä pyytää hakijalta vastine niihin.

2.

Selvitetään mahdollisuus tallentaa järjestelmään jatkossa Luovan sisäiset kirjalliset kannanotot
sekä tehdä järjestelmässä tarvittaessa niihin liittyvä vastinepyyntö .

3.

Kehitetään viranomaisen järjestelmäpuolen toiminnallisuuksia niin, että päätös voidaan tuottaa
rakenteellisena ja sen tekemisessä voidaan hyödyntää malliratkaisuja ja -lupamääräyksiä.

4.

Samalla toteutetaan myös asiakkaan asiointipuolen toiminnallisuusparannuksia.

5.

ELupa-järjestelmään liitettävästä ratkaisupankista löytyy tulevaisuudessa sektorin tavanomaisimmat lupamääräykset.

6.

Lähitulevaisuuden kehityskohteisiin kuuluu viestinvälitystoiminnallisuuden kehittäminen niin,
että asiakkaan ja viranomaisen välinen yhteydenpito järjestelmien välillä on sujuvaa, sekä selvitys-/vastinevaiheen sähköistäminen.

7.

Toteutetaan kaikille toimialoille räätälöidyt hakemusasiakirjapohjat ja ohjeet.

8.

Pitkän tähtäimen suunnitelmana on kaikki valtion ns. konsolidoidut tai reaaliaikaiset luvat kattava palvelukanava. Konsolidoitu lupa sisältäisi nykyiset lukuisat erillispäätökset kuten lupien
muutokset, tuomioistuimien tekemät muutokset, mahdollisesti viittauksia muuttuneisiin toimintaa koskeviin säädöksiin sekä viranomaisten tulkintoja ja valvojan toiminnanharjoittajan kanssa
sopimia asioita.

9.

Toiminnanharjoittajalle voitaisiin myös asettaa velvollisuus ylläpitää toiminnan ajantasaista
kuvausta sähköisessä järjestelmässä, mikä helpottaisi luvan tarkistamistarpeen jatkuvaa arviointia.

10. eLupa- ja YLVA-järjestelmät siirretään samaan kehityskaareen, jolloin ne toimivat paremmin
yhteistyössä siten, että esimerkiksi lupavaiheessa toimitettavat tiedot ja luvan rapor tointimääräykset muodostavat raportointilomakkeita, joilla toiminnanharjoittajat jatkossa raportoivat toiminnastaan. Järjestelmään laadittu hakemus toimii päätöksen kertoelmaosan pohjana, jota
esittelijän on mahdollista edelleen muokata. Järjestelmän kehittyessä on mahdollista sisällyttää siihen myös päätöspohjan tuottava osio.

Lupa-, ilmoitus- ja rekisteröintivelvolliset asiakkaat voivat toimittaa raportointitietonsa valtion ja kuntien viranomaisille valvontatietojärjestelmä YLVAan siihen linkittyvän sähköisen asiointipalvelun
(SPAV2) kautta. Lisäksi YLVAn avulla mm. laskutetaan maksullinen valvonta, ylläpidetään kohdetietoja ja laaditaan tarkastuskertomukset ja valvontaohjelma. YLVAa kehitetään siten, että se palvelee yhä paremmin sekä lupa- että valvonta-asioita sekä tuottaa tietoa myös muiden viranomaisten
ja esimerkiksi SYKEn ja Tilastokeskuksen käyttöön. SPA-järjestelmä toimii samassa aluehallinnon
asiointipalvelussa kuin eLupa ja on perusteltua kehittää niitä niin, että molemmat käyttävät samaa
tietovarantoa ja paikkatietoaineistoa. Ilmoitus- ja rekisteröintivelvolliset asiakkaat voivat täyttää ja
lähettää toimintaa koskevan ilmoituksen palvelussa.
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YLVA-järjestelmän jatkokehittäminen
1.

Maaperän tilan tietojärjestelmä MATTI ja jätehuollon tuottajavastuun valvonnan järjestelmä
TURRE sisällytetään osaksi YLVAa.

2.

Tiedonsyöttöä helpotetaan vertailutiedoilla, toimiala- ja sektorikohtaisilla raportointiohjeilla ja automaattisilla muistutuksilla raporttien määräajoista.

3.

YLVAn valvonta- ja raportointitiedot välittyvät lupavalmisteluun.

4.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella on katseluoikeus sekä kuntien että valtion valvomien
kohteiden tietoihin. Myös tieto esimerkiksi tarkastustuloksista ja yleisö - ja häiriöilmoituksista voidaan välittää YLVAn/SPAV2:n kautta.

5.

YLVAn riskinarviointi- ja valvontaohjelmatyökaluilla yhdenmukaistetaan ja tehostetaan valvontaa
ja sen toteutumisen seurantaa.

6.

Valvontakohteiden merkitsemiselle ja luokittelulle luodaan selkeät yhteiset pelisäännöt YLVAan,
esimerkkinä ympäristönsuojelulain liitteen 1 mukaisen päätoimialan ja direktiivilaitoksen määrittely (BAT/BREF-merkitys), useiden toimintoja ja lupia sisältävien kohteiden merkintätapa ja toimintansa lopettaneet jälkiseurantavelvolliset laitokset.

7.

Ilmoitus- ja rekisteröintivelvolliset asiakkaat voivat täyttää ja lähettää toimintaa koskevan ilmoituksen palvelussa.

Nykyisellään ymparisto.fi -palvelussa oleva YVA-hankkeiden tietokanta sisältää kaikki YVA-menettelyt ja niiden asiakirjat sekä YVA-menettelyn soveltamistarvetta koskevat päätökset. Tietokannan jatkuvuus tulee taata niin, että myös vanha aineisto säilyy palvelussa. Ymparisto.fi –palvelulle
tai vastaavalle palvelulle on tarve jatkossakin ja siirryttäessä uuteen virastoon on varmistettava, että
palvelussa oleva aineisto säilyy kokonaisuudessaan sellaisenaan.

Toimialariippumattomat järjestelmät
USPA-asianhallintajärjestelmä on käytössä koko Luovan ympäristötoimialalla. USPAn kirjaamiskäytäntöjä tulee Luovassa kehittää vastaamaan paremmin asiantuntijoiden erilaisiin tarpeisiin esimerkiksi luomalla yhteisiä työlistoja vireillä olevista asioista, kehittämällä hakutoimintoja siten, että
asiakkaasta/kohteesta saa nopeasti kokonaiskuvan aikajanalla sekä erottamalla valmistelua vaativat asiat työlistalla paremmin tiedoksi tulevista asioista. Asiantuntijatiimin käyttöönotto saattaa edellyttää uusien roolien lisäämistä USPAan. Tavoitteena on, että vireille tulevat asiat ja tehtävien tekeminen luokitellaan ja kirjataan yhtenäisesti. Päätökset, lausunnot ja muut ratkaistavat asiakirjat voidaan valmistella ja hyväksyä sähköisesti USPAssa. Tämän edistämiseksi Luovan malliasiakirjapohjat (ks. luku 3.6) voisi tallentaa nykyistä kattavammin USPAan. Perusteltua olisi, että luonnostilassa
oleva asiakirja olisi vain käsittelijöiden nähtävissä. USPAa voidaan käyttää myös tilastointiin ja Luovan toiminnan sisäisen seurantaan. USPAn käyttöä voidaan lisätä myös sisäisen viestinnän dokumentoinnissa ja epävirallisemman tiedon ja yhteydenottojen säännönmukaisessa kirjaamisessa.
Tämä edellyttää, että sen käyttöä sujuvoitetaan ja toiminnallisuuksia parannetaan.

9.2.

Ulkoiset sähköiset järjestelmät

Ympäristötiedon hallintajärjestelmä Hertta, koostuu useista osajärjestelmistä. Hertta on SYKEn
ylläpitämä selainpohjainen käyttöliittymä ympäristötiedon tallennukseen ja käyttöön. Hertta-järjestelmään kootaan ympäristöhallinnon keräämää ja tuottamaa tietoa ympäristöstä esimerkiksi vesivaroista, vesistötöistä, pintavesien tilasta, koekalastuksista, pohjavesistä, eliölajeista, ympäristön kuormituksesta. Järjestelmän tietosisältö karttuu edelleen toteutustyön edistyessä. Käyttöoikeus Herttaan tulee jatkossa olla myös luovalaisilla. Hertta ja sen alainen Vesty tarvitsevat päivitystä käytettävyyden osalta, sillä esimerkiksi tietojen hakeminen ja hyödyntäminen vaativat runsaasti manuaalista työtä.
Valvontatehtävien kannalta tärkeitä tietojärjestelmiä ovat esimerkiksi Ruokaviraston ja turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin järjestelmät, lakitietopalvelu EDILEX, säädöstietopalvelu Finlex ja
kuntien omat valvonnan tietojärjestelmät. Erityisesti kunnilla on oltava mahdollisuus käyttää Luovan
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tietojärjestelmiä ja toimittaa tietoa niiden kautta. Mikäli kunnilla on käytössä omia järjestelmiä, tulee
rajapintaratkaisut järjestää toimiviksi.
Luovassa linkitetään nykyiset ja tulevat tehtävien kannalta keskeiset tietovarannot ja –järjestelmät,
esimerkiksi KemiDigi- järjestelmä lupa- ja valvontatietojärjestelmiin. Yleisesti ympäristöhallinnossa
tulee kehittää ympäristön seurantaa siten, että kokonaiskuva ympäristön tilasta paranee, tuotetun
tiedon vaikuttavuus paranee ja seurantatieto tukee raportointivelvoitteiden täyttämistä ja päätöksentekoa sekä vastaa asiakkaiden tietotarpeisiin. Näitä teemoja on avattu tarkemmin oheisessa tietolaatikossa.
Lisäksi Luovan asiantuntijat käyttävät muun muassa seuraavia tietojärjestelmiä: kiinteistötietopalvelu KTJ, väestötietojärjestelmä VTJ, yritys- ja yhteisötietojärjestelmä YTJ, Geologian tutkimuskeskuksen GTK:n tietokannat, Kemikaalitieto, ja yhteystietojen hakupalvelut (esim. Fonecta). Osa näistä
järjestelmistä on maksullisia. Luovassa tulee varmistaa, että asiantuntijoilla on käyttöoikeudet kaikkiin tehtäviensä hoitamisen kannalta tärkeisiin tietojärjestelmiin.
Sähköisen järjestelmien kehittäminen edellyttää laajaa viranomaisten välistä yhteistyötä. S ähköisiä
järjestelmiä on kehitetty seuraavissa mm. hankkeissa:
KemiDigi (2017-2019) kokoaa kemikaalitiedon yhteen palveluun. Kyseessä on hallituksen kärkihanke, jonka tavoitteena on luoda sujuva sähköinen palvelu yritysten kemikaaleihin liittyvien ilmoitusvelvoitteiden hoitamiseen. Palvelun ytimen muodostavat kemikaalirekisteri ja ainerekisteri. Tulevaisuudessa yritys hoitaa kemikaaleihin liittyvät ilmoitusvelvollisuudet KemiDigin kautta, ja tiedot
ovat yhdessä paikassa tietoa tarvitsevien saatavilla. KemiD igin valmistelussa on ollut mukana eri
viranomaisten ja yritysmaailman edustajia, joiden kanssa on haettu yhteistä pohjaa ja tarpeita palvelulle.
MONITOR2020 (2013-2020) - ympäristöseurannoista informaation yhdistämiseen. Hankkeen tavoitteena on uudistaa ympäristön seurannat asiakkaiden tarpeiden mukaisiksi mukaan lukien toiminnanharjoittajat, kolmas sektori ja kansalaiset. Tavoitteena on myös poistaa erillisten seurantojen päällekkäisyydet, yhdentää erillisseurannat toiminnallisesti yhtenäiseksi kokonaisuudeksi ja
muuttaa parhaiksi havaitut käytännöt seurannan yleisiksi toimintatavoiksi. MONITOR2020-ohjelman ja siihen kuuluvan MONITOR 2015 -hankkeen asetti ympäristöministeriö keväällä 2013. MONITOR2020-ohjelmasta ja MONITOR 2015 -hankkeen koordinaatiosta vastaa Suomen ympäristökeskus.

Luova sekä maakunnat ylläpitävät ja tuottavat luonnonsuojeluun liittyviä tietoaineistoja ja olemassa olevat tietojärjestelmät ovat yhteistyön perusta. Tietoaineistoja tuotetaan yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen, Metsähallituksen ja Luonnontieteellisen keskusmuseon Lajitietokeskuksen kanssa. Luovan viranomaistyö perustuu pitkälle tähän tietoaineistoon, mikä korostaa ympäristötiedon systemaattisen tallentamisen ja kartuttamisen sekä tiedon jakamisen tärkeyttä ajantasaisen
yhteiskäyttöisen tietojärjestelmän kautta. Luovan, maakuntien, SYKEn ja Metsähallituksen ympäristötiedon tuottamiseen ja ylläpitoon liittyvät tehtävät tulee yhteen sovittaa ja sopia käytännön työstä
tarkemmin. Maakunnilla on erityisesti luontotyyppien ja lajien suojelun seurantaan liittyvien tietoaineistojen tuottamiseen ja ylläpitoon liittyviä tehtäviä. Sähköisen asiakirjaliikenteen tulee toimia
Luovan ja maakuntien välillä ja yhteisessä tietojärjestelmässä olisi hyvä olla yhteys diaariin.
Metsähallituksen ULJAS-tietojärjestelmää käytetään luonnonsuojelun paikkatietoalustana ja Luovassa tulee olla käyttöoikeus tietojärjestelmään. Luonnonsuojelulain mukaisissa tehtävissä Uljas tietojärjestelmän etäkäyttöön voi Luovassa liittyä riskejä, jotka täytyy etukäteen selvittää sujuvan
työskentelyn varmistamiseksi. Uljas tullaan avaamaan myös maakunnille ensin selauskäyttöön ja
sitten muokkauskäyttöön. Myös kunnille tulisi luoda suorakäyttömahdollisuus laji- ja luontotyyppisuojeluun sekä monimuotoisuuden edistämiseen liittyviin tietojärjestelmiin. Luonnonsuojelun luontotyyppejä koskevat tiedot (mm. inventointitiedot) tallennetaan ja niitä hallinnoidaan yhteiskäyttöisen
Lulu-tietojärjestelmässä. Tietojärjestelmässä on yhteys Uljas-tietokantaan. Natura 2000 tietokantasovelluksessa hallinnoidaan Natura-alueita koskevia tietoja ja raportointia. Mikäli Lulu-tietojärjestelmä ja Natura 2000 -tietokantasovellus liitetään jatkossa ULJAS-tietojärjestelmään, tulee varmistaa, että järjestelmiin tallennetut tiedot siirtyvät kokonaisuudessaan uuteen järjestelmään.
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Suomen Lajitietokeskus kerää ja yhdistää suomalaisen lajitiedon yhtenäiseksi ja avoimeksi kokonaisuudeksi. Jatkossa eri järjestelmissä olevaa lajitietoa sekä luonnontieteellisissä museoissa olevia
näytetietoja voidaan sujuvasti välittää toimijoille Lajitietokeskuksen kautta (Laji.fi). Uhanalaisten lajien ja muiden seurattavien lajien tiedot tallennetaan Hertan Eliölajit-tietokantaan. Jatkossa tulee
selvittää mahdollisuus sähköistää uhanalaisten lajien havaintolomakkeet, joista vastaa Suomen ympäristökeskus. Metsähallituksen ULJAS-järjestelmän yhteydessä toimivat LajiGIS-järjestelmä on
niin ikään tarpeellinen lajitiedon tallentamis- ja hyödyntämispaikka luonnonsuojelutehtävissä. Joidenkin eliöryhmien tietoja tallennetaan myös muihin tietojärjestelmiin, kuten uhanalaisten lintujen
tiedot BirdLife Suomen ylläpitämään ja alueellisten lintuyhdistysten hallinnoimaan Tiira-järjestelmään. Luovassa luonnonsuojelun asiantuntijoilla tulee olla riittävät käyttöoikeudet lajitietoon liittyviin
järjestelmiin. Esimerkiksi Tiira-järjestelmään tulee tehdä käyttöoikeussopimus/sopimuksia BirdLifen
jäsenjärjestöjen kanssa. Jatkossa eri lajitietojärjestelmien rooleja tulisi selkeyttää tai selvittää mahdollisuus kehittää kaikki järjestelmät kattava lajitiedon yhteinen tietojärjestelmä esimerkiksi ULJAS tietojärjestelmän yhteyteen. Sekä Luovassa että maakunnissa tulee olla riittävät käyttöoikeudet lajitietojärjestelmiin. Uhanalaisten lajien esiintymispaikkojen tiedon käyttöön tulee luoda yhdessä sovitut periaatteet ja toimintatavat, sillä tiedot on usein merkitty salassapidettäviksi.
Luovassa hyödynnetään eri tahojen tuottamaa avointa paikka- ja ympäristötietoa ja näihin liittyviä järjestelmiä monipuolisesti. Nykyisin käytettävät paikkatietojärjestelmät on oltava jatkossakin
Luovassa käytössä. Esimerkiksi YLVAan voidaan tuoda lupakäsittelyn ja valvonnan avuksi tietoa
sijaintiin liittyvistä riskitekijöistä kuten pohjavesi- ja luonnonsuojelualueista sekä asutuksen läheisyydestä. Järjestelmien käyttöosaamista kehitetään asiantuntijoiden koulutusten ja paikkatietovastuuhenkilöiden avulla. Luovassa hyödynnetään ”uusia” paikkatietoaineistoja kuten ilma- ja satelliittikuvia, laserkeilaus- ja maanpeiteaineistoja ja muita kaukokartoitusmenetelmiä eri toimialojen ympäristövaikutusten arvioinnissa, lupa-, ilmoitus- ja rekisteröintimenettelyissä sekä valvonnassa. Paikkatietoon sidottuja järjestelmiä, josta käy ilmi ympäristön piirteet, tulee edelleen kehittää, jotta niitä voi
nykyistä paremmin hyödyntää ilman tarkkaa paikallistuntemusta: esimerkiksi ympäristöhallinnon
karttapalvelu Karpalo ei ole tällä hetkellä kaikilta osin kattava järjestelmä. Luovassa myös kehitetään
luonnonsuojelun paikkatietoaineistoja ja otetaan nämä aktiiviseen käyttöön. Kartalle voidaan kuvata
esimerkiksi Natura-alueille tai niiden läheisyyteen kohdistuvat hankkeet ja suunnitelmat sekä poikkeusluvat. Lisäksi luodaan tietokanta toteutuneista Natura-arvioinneista karttapalveluna.
Aluehallintovirastoissa käytössä olevaa ja ELY-keskuksissa pilotoitua Tableau-sovellusta voidaan
hyödyntää Luovassa tiedolla johtamisessa (esim. lupakäsittelyjen ja valvontakäyntien seuranta) ja
myös ympäristötiedon keräämisessä ja raportoinnissa. Tableaun avulla voidaan edistää tietojen yhtenäisyyttä ja sisäistä tiedonvaihtoa.
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10.

Suositukset jatkotoimenpiteiksi

Edellä esitetyn sekä projektien ja toimialaryhmän valmistelutyön pohjalta on laadittu suositukset jatkotoimenpiteiksi. Koska valtakunnallisen viraston valmistelu projektikokonaisuuden toimikauden lopussa keskeytettiin, on tähän lukuun päädytty jättämään ne toimenpiteet, joiden toteuttaminen on
tärkeää nykyisessä virastorakenteessa. Luovaa koskevat suositukset on koottu erilliseen dokumenttiin.
Valtion ympäristöhallinnon valtakunnallisen yhtenäisyyden ja asiakaslähtöisyyden edistämiseksi
sekä toiminnan kehittämiseksi ja tehostamiseksi tarvittavat jatkotoimenpiteet tulee suunnitella ja aikatauluttaa viipymättä, varata niiden toteuttamiseen riittävät resurssit ja nimetä vastuut. Vastuu jatkotoimenpiteiden toteutuksesta jakautuu karkeasti neljälle taholle: 1) ELY-keskusten ja AVIen johto
(jatkotoimenpiteiden toteutus nykyisessä virastorakenteessa), 2) ympäristöministeriö ja muut ohjaavat ministeriöt (lainvalmistelu, ohjauksen kehittäminen, yhtenäisyyden edistäminen, kehittämishankkeet ja niiden rahoitus), 3) KEHA / HAKE/ Valtori (sähköisten järjestelmien kehittäminen, käytännön
toteutus ja ylläpito).
Yhteenveto - projektikokonaisuuden keskeisimmät suositukset tärkeysjärjestyksessä
Sähköiset järjestelmät ja automaatiotarpeet
Asioiden käsittelyn ja niiden etenemisvaiheiden seurantaan (ml. eri käsittelyvaiheiden kestot) tulee
saada järjestelmä, joka mahdollistaa asiakohtaisen, asiakaskohtaisen ja kohdekohtaisen seurannan sekä tietojen tallentamisen. Järjestelmään tarvitaan käyttöliittymät asiakkaille ja virkamiehille.
Ympäristötoimialalle tulee saada käyttöön substanssitehtäviin (esim. lausunnot, päätökset, yhteisneuvottelut) kytkeytyvä palautejärjestelmä, joka mahdollistaa palautteen keräämisen sekä hyödyntämisen toiminnan kehittämisessä ja tiedolla johtamisessa.
Tehtäviä ja niiden osia, joissa se on tarkoituksenmukaista, tulee automatisoida tekoälyä hyödyntäen. Automaatiokokeilut on tärkeä aloittaa jo vuonna 2019.
YVA- ja luonnonsuojelutehtäviin tulee saada järjestelmä, joka mahdollistaa sähköisen asioinnin.
Valtakunnallisen yhtenäisyyden varmistavat toimintatavat ja -mallit
Toimintamallityötä tulee jatkaa viipymättä etenkin ELY-keskusten keskeisten tehtävien osalta. Toimintamallityö tulee tehdä asiakaslähtöisesti ja siihen sisältyy myös asiakirjapohjien laatiminen /
päivittäminen. Toimintamallityöhön ja toimintamallien jalkauttamiseen tulee varata riittävät resurssit.
Osana toimintamallityötä tulee laatia yhden luukun lainsäädännön toimeenpanon toimintamalli,
jossa kuvataan lupamenettelyjen yhteensovittamisen toimintatavat.
Palvelut yhdeltä luukulta -periaatteen toteutumiseksi tulee ottaa käyttöön yhtenäiset, ennakolliset
toimintatavat (esim. yhteisneuvottelu, palvelutarpeen kartoitus ) ja asiakaspalvelun toimintamalli.
Palvelut yhdeltä luukulta edellyttävät toimivia sähköisiä järjestelmiä. Johdolla on keskeinen rooli ja
vastuu asiakaslähtöisen toimintakulttuurin luomisessa.
Lupa- ja valvontaviranomais ten yhteistyötä tulee lisätä nykylainsäädännön ja nykyisten organisaatioiden puitteissa. Raportissa ehdotettua toimintamallia siihen, miten asiantuntemuksen yhteiskäyttö varmistetaan ratkaistavien asioiden käsittelyssä, tulee syventää ja kehittää nykyisiin virastoihin sopivaksi.
Nykyinen ELY-keskusten ympäristöasioiden asiakaspalvelu (”Y-aspa”) tulee laajentaa valtion ympäristöhallinnon yhteiseksi.
Verkostot ja yhteistyö
Nykyisiä ELY-keskusten ja AVIen sisäisiä asiantuntijaverkostoja tulee kehittää virastojen yhteisiksi
ja yhteistyötä sekä yhtenäisyyttä edistäviksi.
Yhteistyötä muiden viranomaisten kanssa tulee lisätä ja parantaa hyödyntäen raportissa tunnistettuja keinoja.

Projektikokonaisuuden työn jatkoksi suunnitellussa, ympäristöministeriön rahoittamassa ”OHKE II” valmisteluhankkeessa toteutettavat toimenpiteet ja kokeilut on koottu erilliseksi tietolaatikoksi.
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Sähköiset järjestelmät ja automaatiotarpeet
Sujuvan tiedon kulun, valtakunnallisen yhtenäisyyden, hyvän asiakaspalvelun, yhden luukun palvelujen ja sisäisen ja ulkoisen yhteistyön edellytyksenä ovat toimivat ja helppokäyttöiset yhteiset tietovarannot ja -järjestelmät ja sähköiset työtilat ja asiointipalvelut.
Automatisoinnin avulla tulee tehostaa tehtävien hoitoa niiltä osin, kuin se on mahdollista ja perusteltua. Tämä vapauttaa resursseja niihin tehtäviin, jotka eivät ole automatisoitavissa. Tehtäviä tai niiden
osia, joita voitaisiin automatisoida, voisivat olla esimerkiksi ilmoitusten ja rekisteröintien käsittely,
seurantatietojen keruu ja analysointi, raportointitietojen tarkistaminen (esim. jäteraportointi), osa
luonnonsuojelun valvontatehtävistä sekä toimitettujen tietojen tarkistaminen lupa- ja YVA-tehtävissä
(YVA-päätöksenteko yksittäistapauksissa). Lisäksi neuvonnan yhtenäisyyttä tulisi edistää lisäämällä
automaatioita yleisneuvonnassa.
Sähköisten järjestelmien kehittäminen painopiste tulee ajoittaa vuosille 2019-2020 ja kehittämistyötä
jatkaa systemaattisesti. Järjestelmiä tulee kokeilla asiantuntijatyössä ja ottaa käyttöön jo nykyisessä
virastorakenteessa.
Suositukset:
1. Asioiden käsittelyn ja niiden etenemisvaiheiden seurantaan (ml. eri käsittelyvaiheiden
kestot) tulee saada helppokäyttöinen järjestelmä, jonka mahdollistaa asioiden seurannan
visuaalisessa muodossa (esim. infograafit). Järjestelmän tulee olla sekä viranomaisten että
asiakkaiden käytössä (eri käyttöliittymät) ja mahdollistaa seuranta sekä asiakas- että kohdekohtaisesti (kaikki asiakkaan vireillä olevat asiat). Yhden luukun ja yhteistyön kannalta on
tärkeää, että järjestelmään voidaan tallentaa käsittelyvaihetiedon lisäksi myös muuta asiakaskohtaista tietoa. Järjestelmän käyttöönoton yhteydessä tulee arvioida, voisivatko edellä
mainitut ominaisuudet sisältyä asiakkuudenhallinnan tietojärjestelmään (CRM).
2. Ympäristötoimialalla tulee ottaa käyttöön toimialan substanssitehtäviin (esim. lausunnot,
päätökset, yhteisneuvottelut tmv.) kytkeytyvä palautejärjestelmä. Systemaattisesti kerättävän palautteen lisäksi järjestelmän sisällytetään spontaani sekä kampanjamuotoinen palautteenanto ja asiakaskokemuksen kartoittaminen. Palautteen käsittelyn ja analysoinnin
tulee olla automatisoitua, helposti muokattavissa sekä tulostettavissa erilaisiksi visuaalisesti
selkeiksi raporteiksi / graafeiksi, jotta sitä voidaan hyödyntää tiedolla johtamisen ja toiminnan kehittämisen välineenä.
3. Yhden luukun palvelun mahdollistamiseksi keskeisten tehtävien hoitoon tulee saada
viipymättä niitä tukevat sähköiset järjestelmät, jotka mahdollistavat myös sähköisen
asioinnin. Tavoitteena tulee olla asioiden hoitaminen paikkatietopohjaisesti sekä eri tehtävien ja menettelyjen kokonaisuuden hahmottaminen visuaalisesti. Etenkin YVA-tehtävien,
vesilain valvonnan ja luonnonsuojelun valvonnan tehtävien hoitoon sekä luonnonsuojelun
poikkeuslupien hallintaan tarvitaan toimivat sähköiset järjestelmät. Vesilain valvonnan sähköistäminen tulee toteuttaa liittämällä valvonta osaksi YLVA-järjestelmää.
4. Automatisoidaan mitä voidaan ja mikä on tarkoituksenmukaista. Automaatiotarpeet ja
-mahdollisuudet sekä tekoälyn hyödyntäminen eri tehtävissä selvitetään tarkemmin ja käynnistää tunnistettujen tarpeiden osalta automaatiokokeilut vuoden 2019 aikana. Automaatio
soveltuu etenkin tehtäviin ja niiden osiin, jotka ovat volyymiltaan suuria eivätkä vaadi harkintaan perustuvaa tarkastelua.
5. Otetaan käyttöön sähköinen järjestelmä, johon voidaan tallentaa esimerkiksi YVA-menettelyistä ja Natura-arvioinneista kertyvää, paikkaan sidottua tietoa ympäristövaikutuksista ja niiden lieventämistoimenpiteistä sekä seurannasta ja sen tuloksista. Järjestelmän tulisi myös mahdollistaa sähköinen ja paikkatietopohjainen asiointi YVA- ja luonnonsuojeluasioissa, kuten esimerkiksi luonnonsuojelulain mukaisten poikkeuslupien hakeminen. Järjestelmän tulee mahdollistaa tietojen tallentaminen ulkopuolisten tahojen
(esim. YVA-konsultit) toimesta. Siihen voidaan harkita tallennettavan myös tehtyjä ratkai-
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suja ja käytettyjä perusteluja (”perustelupankki”). Kehitystyön lähtökohdaksi tulee ottaa nykyisten sähköisten järjestelmiä (esim. eLupa) laajentaminen tai – jos luodaan uusi sähköinen järjestelmä – varmistaa rajapinnat nykyisiin sähköisiin järjestelmiin (esim. YLVA,
eLupa).
6. Paljon tilaa vievien suurten tiedostojen käsittelyyn ja jakamiseen luodaan toimivat ja luotettavat järjestelmät.
7. Edistetään AVIen ja ELYjen yhteistyötä ja tiedonvälitystä sähköisten järjestelmien yhteiskäytöllä.

Valtakunnallisen yhtenäisyyden varmistavat toimintatavat ja -mallit
Ympäristöhallinnossa tehtyä toimintamalli-, laatu- ja benchmarking-työtä hyvien käytäntöjen kartoittamiseksi ja menettelyjen yhdenmukaistamiseksi jatketaan jo ennen Luovaa. Valtakunnallisesti yhtenäisten toimintatapojen varmistamiseksi on tärkeä käynnistää etenkin ELY-keskusten keskeisiin
tehtäviin liittyvä yhteinen toimintamallityö sekä asiakirjapohjien laadinta sen osana (mm. päätös- ja
lausuntopohjat). Työhön tulee sisältyä tulkinta- ja linjauserojen tunnistaminen ja yhtenäistäminen
mahdollisuuksien mukaan. Yhtenäisistä toimintatavoista tulee sopia ja ottaa niitä käyttöön mahdollisimman laajalti jo nykyisessä virastorakenteessa. Tähän tähtäävät myös AVIen ja ELY-keskusten
yhteistyönä toteutettavat kokeilut (OHKE II -hanke). Henkilöstön perehdyttäminen uusiin toimintatapoihin varmistetaan ohjeistuksella ja koulutuksella. Toimintatapojen käyttöönotosta huolehtiminen
on johdon ja esimiesten vastuulla.
Asiakas- ja käyttäjälähtöisyyden varmistamiseksi toimintamallityöhön ja valmisteltavien dokumenttien (esim. asiakirjapohjat) suunnitteluun on tärkeä ottaa dokumenttien käyttäjät eli asiakkaat sekä
ELY-keskusten ja AVIEn asiantuntijat mukaan. Asiakirjojen tulee olla sisällöltään ja rakenteeltaan
helppolukuisia ja asiakkaan ymmärrettävissä. Sisällöllistä kehittämis- ja yhtenäistämistarvetta on läpileikkaavasti kaikissa tehtävissä.
Suositukset
8. Valtakunnallisen yhtenäisyyden toteutumiseksi jatketaan toimintamallityötä etenkin keskeisten ELY-keskusten tehtävien osalta. Työn tulee pohjautua aiemmin tehtyyn toimintamalli- ja kehitystyöhön sekä projektikokonaisuuden suosituksiin. Toimintamallityössä linjataan, mitkä toimintatavat vakiinnutetaan valtakunnallisesti yhteisiksi. Niiden jalkauttaminen
varmistetaan koulutuksilla, ohjeistuksella ja asiantuntijaverkostotyöllä. Toimintamallityön ja
toimintamallien jalkauttamiseen tulee varata riittävät resurssit.
9. Syvennetään ja kehitetään lupa- ja valvontaviranomaisten yhteistyötä nykyorganisaatioissa
ja nykyisen lainsäädännön puitteissa. Taustana kehittämistyölle käytetään raportissa ehdotettua toimintamallia siihen, miten valtakunnallisen ympäristöviraston sisäinen asiantuntemus sekä menettelyjen ja päätöksenteon läpinäkyvyys voidaan varmistaa ratkaistavien
asioiden käsittelyssä, asian käsittelijöiden nimeämisessä, kokoonpanojen muodostamisessa, asiantuntijatiimimenettelyllä sekä lausunnoilla/sisäisillä kirjallisilla kannanotoilla.
10. Valtakunnalliset, sisällöltään ja rakenteeltaan yhtenäiset asiakirjapohjat laaditaan ja otetaan käyttöön. Toteutus tulee tehdä osana toimintamallityötä ja yhteistyössä asiakkaiden
kanssa.
11. Asiakirjojen tekninen toimivuus varmistetaan yhteistyössä ELY-keskusten ja AVIen keskitetyn hallinnon (KEHA, HAKE) kanssa. Pohjat tulee saada käyttöön jo nykyisiin tekstinkäsittely- ja asianhallintajärjestelmiin (esim. Wordin Kameleon ja USPA). Asiakirjapohjien ylläpitoon ja kehittämiseen nimetään päävastuutaho, joka reagoi käytännön kokemusten kautta
tulleisiin kehittämisehdotuksiin.
12. Yhteisneuvottelujen toimintamalli, joka pohjautuu aiempien raporttien ja selvitysten
tuloksiin ja työkaluihin, otetaan ympäristötoimialalla yhtenäisesti käyttöön. Huomioidaan suunnittelussa tämän raportin sekä aiempien selvitysten suositukset ja suunniteltujen
kokeilujen tulokset.
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13. Laaditaan yhden luukun lainsäädännön toimeenpanoa palveleva toimintamalli, jossa
kuvataan lupamenettelyiden yhteensovittamisen toimintatavat. Varmistetaan, että työn
edellyttämä yhteinen toimiva digitaalinen työalusta/palvelukerros on käytettävissä, ja eri viranomaiset voivat käyttää kaikkea tarvittavaa toistensa hallussa olevaa tietoa.
14. Luodaan toimintamalli ympäristövahinko- ja poikkeustilanteisiin sekä valvontakohtei-

den tekemien häiriöilmoitusten käsittelyyn. Toimintamalliin tulee sisällyttää nopea tiedonvaihto sekä yhteistyömalli kuntien kanssa esimerkiksi reaktiivisiin tarkastuksiin ja kohdekäynteihin liittyen tapauksissa, joissa paikan päällä on käytävä nopeasti. (Toimintamallin
työstäminen on aloitettu erillisessä hankkeessa. Hankkeen väliyhteenveto, johon on koottu
keskeiset johtopäätökset ja ehdotukset toiminnan järjestämiseksi sekä alustavat prosessikaaviot, valmistuu maaliskuussa 2019.)
15. Otetaan käyttöön tehtäväkierto, mentorointi- ja työparit, yhteistarkastukset, opinto-

piirit sekä muut keinot jakaa asiantuntemusta, aluetuntemusta ja hiljaista kokemusperäistä
tietoa sekä edistää yhteistyötä ja kokonaisuuksien ymmärrystä virastorajat ylittäen.
16. Luodaan yhtenäiset toimintatavat ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen
sekä vähähiilisyyden edistämiseen, ottaen huomioon Pirkanmaan ELY-keskuksen valmisteleman tiekarttatyön tulokset sekä kansalliset tavoitteet. Ilmastonmuutoksen hillinnän
kokonaisuus tulee vastuuttaa ja resursoida siten, että sen toteutuminen ja vaikuttavuus vastaavat asetettavia tavoitteita.
17. Tarkennetaan asiakkaan palvelutarpeiden kartoittamisen sekä eri vaiheiden yhteen sitomisen toimintamallia.
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OHKE II - käytännön kokeilut projektikokonaisuuden työn pohjalta
Ympäristöministeriön rahoittaman ohjaus- ja kehittämishanke ”OHKE II – valtakunnallinen toimintakulttuuri ja pilotoinnit” hankkeen tavoitteena on uusien toimintatapojen kokeileminen käytännössä ja
yhteistyön lisääminen nykyvirastoissa. Kokeilut pohjautuvat projektikokonaisuuden (OHKE I) tässä
raportissa esittämiin toimintatapoihin.
OHKE II -hankkeessa on lisäksi tarkoitus tarkentaa asiakaspalvelumallia, asiakkuuden toimintamallia ja luonnonsuojelun toimintamalleja. Palvelujen osalta kokeillaan asiakaspalautteen keräämistä
substanssitehtävistä ja ympäristöhallinnon keskitettyä asiakaspalvelua (Y-aspa) aluehallintovirastojen palvelukanavana.
Uusien toimintatapojen kokeilu jo nykyvirastoissa on tärkeää niiden toimivuuden varmistamiseksi ja
parhaiden käytäntöjen tarkentamiseksi. Kokeilut tuottavat myös tietoa toimintamallityön pohjaksi.
Hankkeessa on suunniteltu kokeiltavan seuraavia, uusia toimintatapoja:
1.

Asiakasvastaavamallien kokeileminen käytännössä

2.

Ennakkosuunnitelman laatimisen kokeilut asiakkaan ja viranomaisen yhteistyönä (osana palvelutarpeen kartoitusta)

3.
4.

Asiantuntijatiimin kokoaminen asian käsittelijöiden tueksi
Lupakäsittelyn kokoonpanon laajentaminen ELY-keskuksen asiantuntijoilla
(esim. luonnonsuojeluasiantuntija) jo asian vireille tullessa

5.
6.

Lupahakemuksen alkutarkastukseen ja täydennyspyynnön laadintaan liittyvä yhteistyö
Päätöksen ja/tai lupamääräysten laadintaan liittyvä yhteistyö

7.
8.
9.

Päätöksen läpikäynti yhteistyössä lupa- ja valvontaviranomaisen kesken päätöksen
antamisen jälkeen
Valvontakohteiden määräaikaistarkastukset valvojien ja lupakäsittelijöiden yhteistyönä
Valvojien ja lupakäsittelijöiden yhteistyö luvan muutostarpeen arvioinnissa

10.
11.

BAT-päätelmien soveltamiseen liittyvä yhteistyö
Lupapäätösten tarkempi perustelu huomioiden yleisen edun valvonta

12.
13.

Osaamisen ja voimavarojen hyödyntäminen yli organisaatiorajojen
Luonnonsuojelun poikkeuslupakäsittely yhdessä ympäristö- tai vesilupakäsittelyn kanssa.

14.
15.

YVA-menettelyn huomioon ottam inen lupakäsittelyssä ja -päätöksessä (käytännön kokeilut).
Lupapilotti-mallin kokeileminen: kuuleminen lupapäätösluonnoksesta

Palvelut, asiakkaat ja neuvonta
Asiakaslähtöisyyden edistämisen tavoitteena on asiakkaiden palvelutyytyväisyyden parantaminen
sekä toimialan sisäisten prosessien tehostuminen, kun asiakkaan asiointi sujuvoituu. Tämän edistämiseksi asiakasymmärrystä on lisättävä. Jotta asiakaslähtöisyyttä voidaan edistää, on sen oltava
selkeää ja ymmärrettävää koko henkilöstön näkökulmasta.
Suositukset:
18. Palvelut yhdeltä luukulta -periaatteen toteutumiseksi lisätään ennakollisia toimintatapoja (esim. yhteisneuvottelu, palvelutarpeen kartoitus, ennakkosuunnitelma) ja otetaan käyttöön koko organisaation huomioon ottava asiakaspalvelun toimintamalli.
Johdolla on keskeinen rooli ja vastuu asiakaslähtöisen toimintakulttuurin luomisessa.
19. Asiakkaiden osallistamisesta palvelujen kehittämiseen huolehditaan, ottaen huomioon
erilaiset osallistumisen muodot. Asiakkaiden osallistaminen palvelujen kehittämisessä varmistaa asiakkaan näkökulman tehokkaan huomioinnin palvelujen käytettävyydessä.
20. Selvitetään ympäristöhallinnon nykyisen asiakaspalvelun, Y-aspan käytettävyys aluehallintovirastojen asiakaspalvelukanavana. Tarvittaessa suunnitellaan yhteydenottokanavat
ja reitit, joiden avulla aluehallintoviraston asiakkaat löytävät Y-aspan.
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21. Laaditaan ympäristötoimialan palveluista, kattava palvelulistaus, jonka avulla asiakas pystyy paremmin ennakollisesti hahmottamaan tarvitsemiaan palveluja mm. niiden yhdyspintojen kartoittamiseksi ja ennakkosuuunnitelman tekemiseksi.
22. Asiakassegmentointia ja asiakasprofilointia tarkennetaan. Asiakastiedon keräämistä ja
hyödyntämistä suunnittelemalla voidaan parantaa palveluiden oikeaa kohdentamista ja käytettävyyttä asiakasryhmittäin. Erityisesti tulisi saada lisätietoa siitä, millaisen asiakastiedon
kerääminen tuottaa suurimman lisäarvon sekä panostaa asiakasymmärryksen lisäämiseen
erityisesti henkilöasiakkaiden osalta, joka on vähiten tunnettu asiakasryhmä.
23. Sosiaalisen median laajemman käytön mahdollisuudet tulee selvittää ja ympäristöhallinnon toimintatavat linjata. Henkilöstö tulee kouluttaa tarvittavilta osin sosiaalisen median käyttöön. Otetaan käyttöön uusia viestinnän välineitä, esimerkiksi viranomaistili, jonka
kautta asiantuntijat voivat muun muassa antaa neuvontaa.

Verkostot ja yhteistyö
Verkostojen avulla parannetaan ELY-keskusten ja AVIen välistä sekä niiden ja muiden viranomaisten välistä yhteistyötä ja tiedonvaihtoa ympäristöasioissa.
Suositukset
24. Nykyisiä virastojen sisäisiä, asiantuntijaverkostoja kehitetään virastojen välisiksi, nykyistä yhteistyötä ja valtakunnallista yhtenäisyyttä edistäviksi. Kehittämistyössä hyödynnetään verkostoissa hyviksi koettuja käytäntöjä ja selvityksiä verkostoista ja niiden toiminnasta.
25. Luodaan toimintatavat valtakunnalliselle yhteistyölle erikoisasiantuntemuksen hyödyntämiseksi.
26. Keskeisten yhteistyötahojen, kuten Tukesin, tutkimuslaitosten (esim. SYKE), Väyläviraston,
ministeriöiden ja kuntien kanssa kehitetään ulkoisia yhteistyöverkostoja sekä yhteistyön
muita muotoja. Järjestetään mm. yhteisiä koulutus- ja neuvottelupäiviä, tarkastuksia ja valvontakampanjoita.
27. Parannetaan asiantuntijoiden mahdollisuutta osallistua kansainvälisiin yhteistyötehtäviin ja verkostoihin.
Jatkotoimenpidetarpeet - luonnonsuojelu
Selvitetään, voidaanko joidenkin luonnonsuojelun toimeenpanoon liittyvät tehtävät koota muutamalle erikoisasiantuntijalle. Esimerkiksi toimenpidekieltoasiat, toimitusmenettelyt ja korvausasiat
sekä ELY-keskuksissa keskitettyinä käsitellyt tietyt luonnonsuojelun poikkeusluvat.
Natura-verkostoon kohdistuvien vaikutusten seurantaa kehitetään arviointimenettelyssä tehtyjen
johtopäätösten oikeellisuuden ja lieventävien toimenpite iden onnistumisen näkökulmasta.
Toteutuneet Natura-arvioinnit tulee tallentaa tietokantaan, josta luodaan yhteys karttapalveluun.
Karttapalvelussa voidaan esittää Natura-alueille tai niiden läheisyyteen kohdistuvat hankkeet ja
suunnitelmat sekä poikkeusluvat.
Metsänkäyttöilmoitusten käsittelyyn tulee luoda tarkemmat toimintamallikuvaukset ja as iakirjapohjat
(erityisesti liito-oraviin liittyvät ilmoitukset).
Luonnonsuojelun paikkatietoaineistoja hyödynnetään ja kehitetään aktiivisesti yhteistyössä muiden
toimijoiden kanssa.
Kuntakaavoihin liittyvät luontoselvitykset on saatava tietorekistereihin. Tietojärjestelmän on oltava
helppokäyttöinen ja kaikkien käytettävissä.
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Jatkotoimenpidetarpeet - jälkivalvonta
Laaditaan ELY-keskusten yhteinen, eri lakien mukaisen valvonnan kattava valvontasuunnitelma ja
-ohjelma.
Tehostetaan luvanvaraisten toimijoiden valvontaa tekemällä suunnitelmallisen valvonnan rinnalla
kampanjamaista ja yllätysvalvontaa (esim. yllätystarkastukset, kontrollinäytteet).
Yhdenmukaistetaan eri lakien mukaisten valvontatehtävien hoitamista suunnitelmallisesti ja riskiperusteisesti. Esimerkiksi luonnonsuojelulain mukaisten poikkeuslupien seurantavelvoitteet yhtenäistetään, kehitetään valvonnan automaatiota ja tehdään systemaattista ilmakuvavalvontaa.
Hyödynnetään valvonnassa paikkatietoaineistoja. Esimerkiksi metsäkeskuksen paikkatietopalvelussa olevaa ajantasaista tietoa metsänkäyttöilmoituksista hyödynnetään luonnonsuojelun valvonnassa ja Vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelman VELMUn ainestoja
vesilain valvonnassa.
Yksityisiä luonnonsuojelualueita koskevat päätökset ja määräykset julkaistaan sähköisesti ELYkeskusten Internet-sivuilla (vertaa kalastuskieltoalueiden karttapalvelu).
Kehitetään valvontayhteistyötä kuntien ja muiden viranomaisten kanssa ja otetaan yhtenäisesti
käyttöön uusia yhteistyön keinoja ja välineitä. Kartoitetaan ja otetaan käyttöön muiden viranomaisten hyviä valvontakäytäntöjä (esimerkiksi Tukesin tarkistuslistat, viestintä sosiaalisessa mediassa
ja konsultaatiotyyppiset tarkastuskäynnit).

Suositukset lainsäädännön kehittämiseksi
Suositukset pohjautuvat projektityön aikana tunnistettuihin kehittämistarpeisiin. Lainsäädännön kehittämistarpeita ei ole systemaattisesti käyty läpi eikä lista siten ole kattava.
28. Yhdenmukaistetaan vesilain ja ympäristönsuojelulain menettelyt. Tällä hetkellä vesilaissa on useita säännöksiä, joiden mukaan valvontaviranomainen saattaa hakemuksella
asian vireille lupaviranomaisessa. Ympäristönsuojelulain mukaan valvontaviranomainen voi
ratkaista itse vastaavia asioita. Pykälämuutosten tarve on huomioitu hallintovaliokunnalle
lähetetyssä vastineessa hallituksen esitykseen (HE 14/2018). Vastineessa on muun muassa esitetty vesilain (VL 14:2 § ja 14:4 §) sekä ympäristönsuojelulain (YSL 175 § ja 176 §)
mukaisten hallintopakkomenettelyiden yhdenmukaistamista. Vesilakiin on jo tehty yhtenäistämistä edistäviä pykälätäsmennysehdotuksia.
29. Selvitetään mahdollisuus säätää luonnonsuojelulaissa siitä, että yleistä etua valvovat
ELY-keskukset käyttäisivät luonnonsuojelua koskevassa rikosasiassa asianomistajan puhevaltaa. Tämä muutos yhdenmukaistaisi sääntelyä suhteessa ympäristönsuojelu- ja vesilakiin
30. Valtion, kuntien ja muiden viranomaisten välistä työnjakoa lainsäädännössä on tarpeen selkeyttää. Tärkeää on myös kartoittaa päällekkäistä työtä ympäristö- ja vesiasioissa,
erityisesti jäte- ja kemikaalilain valvonnassa, PIMA-asioissa, ympäristö- ja öljyvahinkotilanteissa sekä ympäristörikosasioissa.
31. ELY-keskusten ja AVIen rooli ja vastuu ilmastonmuutoksen hillinnän edistämisessä selkeytetään ja kirjataan tarvittaviin lakeihin.
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11.

Epävarmuustekijät

Luovan ympäristötoimialaa valmisteltaessa on tunnistettu mahdollisia riskejä ja epävarmuustekijöitä,
jotka voivat vaikuttaa ympäristötoimialan valmistelutyöhön ja toimintaan Luovassa. Riskien hallitsemiseksi niiden vaikuttavuutta ja todennäköisyyttä on arvioitu sekä ennalta ehkäiseviä toimenpiteitä
tunnistettu.
Merkittävimmät tunnistetut riskit ovat:
1. Henkilöresurssit ja osaaminen eivät riitä uudelle organisaatiolle asetettujen tavoitteiden toteuttamiseen.
2. Valtakunnallisesti yhtenäisistä toimintatavoista ei päästä yhteisymmärrykseen, eikä niitä
saada toteutettua käytännössä.
3. Yhteiset tietojärjestelmät (mm. asian- ja asiakkuudenhallintajärjestelmät) ja sähköiset työtilat eivät toteudu odotusten mukaisesti. Ne eivät mahdollista suunniteltua Luovan sisäistä
yhteistyötä (mm. palvelut yhdeltä luukulta) eivätkä sidosryhmien ja asiakkaiden kanssa tehtävää ulkoista yhteistyötä (mm. Luovan ja maakuntien sekä muiden viranomaisten yhteistyö
ympäristöasioissa). Yhteistyö heikentyy lähtötilanteesta uuden hallinnontason ja tiedonkulun sekä tietojen yhteiskäytön hankaloitumisen vuoksi.
4. Epävarmuus Luovan toteutumisesta ja viraston perustamisaikataulusta heikentää henkilöstön motivaatiota seurata ja osallistua valmisteluun.
Keskeisiksi keinoiksi hallita riskejä on tunnistettu yhtenäisten, valtakunnallisten toimintatapojen kuvaaminen, toimintamallien laatiminen, henkilöstön koulutus ja osallistaminen valmistelutyöhön, verkosto- ja yhteistyötarpeiden kartoittaminen ja niihin liittyvien ratkaisujen esittäminen (yhteistyön tavat, tarvittavat asiantuntijaverkostot jne.) sekä Luovaan siirtyvän asiantuntemuksen ja uusien osaamistarpeiden kartoittaminen. Toimintatapojen kuvaamiseen liittyy riski tässä raportissa esitettyjen
toimintatapojen yhtymäkohdista nykyisiin käytäntöihin ja nykyisin käytössä oleviin termeihin. Esimerkiksi asiantuntijatiimillä ja asiantuntijaverkostoilla voi nykyorganisaatioissa olla eri merkitys, kuin mitä
tässä raportissa on tarkoitettu.
Palveluprosessien merkittävin epävarmuustekijä on sähköisten järjestelmien käyttöönotto ja kehittäminen, joiden toteutumiseen palvelut nojaavat. Ympäristötoimialan palveluprosessit joudutaan tarkentamaan ja yhtenäistämään koko Luovan palvelumallin mukaisiksi, kun koko taso on selvillä. Ympäristöasioiden palveluiden hajautuessa usealle eri taholle, lisääntyy asiakkaiden epävarmuus asiaa
hoitavasta oikeasta tahosta. Asiakkaan ohjaaminen oikealle taholle sekä ilmiölähtöisen yleisneuvonnan (ympäristöasiat) saaminen pitäisi olla mahdollisimman yksinkertaista. Epävarmuutta aiheuttaa
se, että Luovan sekä maakuntien tai muiden tulevien organisaatioiden eri asiakaspalveluiden tarkempi järjestäytyminen ja verkkosivujen palvelulaajuus eivät vielä ole tiedossa.
Prosessien kuvaamisessa epävarmuutta aiheuttavat keskeneräiset lait ja lakien valmistelun aikataulut. Muun muassa laki eräiden ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamisesta on valmisteluvaiheessa. Yhteensovittamismenettelyn vaatima toiminnan ohjaus on kuvattu, mutta siinä voi tapahtua muutoksia lakiehdotuksen muuttuessa.
Luonnonsuojelutehtävien osalta eri julkisorganisaatioiden roolit ja tehtävät eivät ole vielä täysin selvät, esimerkiksi yksityisen luonnonsuojelualueen perustamista kuvaavassa prosessissa on pientä
epävarmuutta Luovan, maakuntien ja ympäristönministeriön roolien suhteen. Eri organisaatioiden
vastuut, yhteistyön muodot ja keinot sekä toimintatavat tulee selvittää ennen Luovan aloittamista.
Alueidenkäytön tehtäviin liittyvä ympäristöön kohdistuvan kokonaistilanteen ja -rasituksen yhteensovitus on oleellinen osa Luovan toimintaa ja päätöksentekoa. Alueiden käytön asiantuntemukseen
sisältyy sekä kaavoitusmenettelyn osaaminen, että alueen olosuhteiden ymmärtäminen esimerkiksi
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kohteiden herkkyyden, alueidenkäytön kokonaistilanteen ja muutoksista aiheutuvien vaikutusten arvioinnin näkökulmista. Tämä on osa Luovan omien sektoritehtävien hoitamista, joten valtakunnallisesti toimivan viraston toiminta ei voi tässä asiassa edellyttää riippuvuutta yksittäisten maakuntien
asiantuntijoista tai epämuodollisesta yhteistyöstä, vaikka nämä voivatkin tarjota lisäarvoa Luovan
toiminnalle.
Ympäristötoimialan tehtävänkuvia ja työjärjestystä varten on kartoitettava ja tunnistettava vielä tarkemmin, mitkä tehtävät vaativat viranomaisen säännöllistä läsnäoloa ja mitkä tehtävät ovat muulla
tavoin paikasta riippuvaisia, esimerkiksi edellyttävät alueen ja sen erityispiirteiden hyvää tuntemusta.
Paikkariippumattomia tehtäviä suunniteltaessa on huomioitava siihen liittyvät riskit. Riskejä ehkäistään riittävällä läsnäololla ja paikallistuntemuksen jakamisella, Luovan sisäisellä yhteistyöllä sekä
yhteistyöllä muiden viranomaisten kanssa. Paikkariippuvaisiin tehtäviin liittyvä Luovan työ ei saa
etääntyä asiakkaista. Esimerkiksi kustannussäästöjen vuoksi voidaan asioita pyrkiä ratkaisemaan
ilman kohdekäyntiä silloinkin, kun käynti olisi tarpeen asiaan perehtymiseksi ja toiminnanharjoittajan
tai haitankärsijän oikeusturvan takaamiseksi. Tällöin päätöksiin ja toimenpiteisiin sisältyvä asiantuntemus voi vähentyä ja todelliset olosuhteet jäädä huomiotta, koska maastomittauksia ei voida kokonaan korvata esimerkiksi karttakuvilla.
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12.

Tiedonkeruussa käytetyt menetelmät

Luovan toimeenpanohankkeessa tehdyt selvitykset ja järjestettyjen tilaisuuksien tulokset ja johtopäätökset on hyödynnetty raportissa. Näitä ovat muun muassa erilaiset tilaisuudet sidosryhmille,
asiakkaille ja henkilöstölle, työpajat, kyselyt ja verkkoaivoriihet sekä toimialaryhmän laatimat selvitykset, kuten resurssi- ja osaamiskartoitus. Raportissa on otettu huomioon myös keskeisten ympäristöhallinnon kehittämishankkeiden kuten ympäristölupien valvonnan kehittämishankkeen (Lillunen
2017), YVA- ja lupamenettelyjen yhteyden vahvistamista koskevan hankkeen (Nyrölä ym. 2017) ympäristölupamenettelyn pullonkauloja ja kestoja selvittävän hankkeen (Attila 2017) sekä ympäristölupamenettelyn sujuvoittamista koskevan hankkeen (Rinne ym. 2017) tulokset. Lisäksi lähtöaineistona
on käytetty mm. aluehallintovirastojen hallinto- ja kehittämiskeskuksen (HAKE) VMBaro-tuloksia
sekä haastateltu useita yksittäisiä asiantuntijoita.

12.1. Selvitykset
Hyvien toimintatapojen ja käytänteiden kartoittamiseksi on teetetty ostopalveluna benchmarking-selvitys, jossa keskityttiin kolmen organisaation (Metsähallitus, Tukes ja Maanmittauslaitos) toimintaan,
asiakaspalvelukanaviin sekä maantieteelliseen järjestäytyneisyyteen erityisesti valtakunnallisen yhtenäisyyden osalta. Selvityksen loppuraportti on tämän raportin liitteinä 7a ja 7b. Tarkemman tiedon
saamiseksi erityisesti asiakasvastaavatoiminnan kehittämisen kannalta on tehty muiden asiakasvastaavatoiminnan omaavien julkishallinnon toimijoiden haastatteluja. Näistä on kerrottu tarkemmin
asiakasvastaavuutta koskevassa erillisessä koosteessa. Selvityksen tuloksia on hyödynnetty mm.
luvussa 3.4. Luovan ympäristötoimialan monipaikkaisuus.
Ostopalveluna tilattiin erillisselvitys, jonka tavoitteena oli selvittää lähtökohtia ja mahdollisia ratkaisuja asiakaslähtöisyyden edistämiseen ja palveluorganisaation kehittämiseen ympäristötoimialalla
erityisesti henkilöstön näkökulmasta. Asiakaslähtöisyyden edistäminen voidaan jakaa kolmeen tekijään: järjestelmiin, asiakkaisiin ja henkilöstöön, joista viimeisimmän osuutta on ympäristötoimialalla
vähiten selvitetty. Jotta asiakaslähtöisyyttä voitaisiin edistää, ja sitä kautta toimintaa sujuvoittaa, tulisi
asiakaskokemuksen tuottaminen olla ymmärrettävää henkilöstön näkökulmasta. Selvitys sisälsi aiheeseen liittyvän tutkimus- ja kirjallisuuskatsauksen, jonka tarkoituksena oli selvittää, miten asiakaslähtöisyyttä ja palveluorganisaatioiden kehittämistä on julkishallinnon piirissä viime vuosina tutkittu
ja mitkä ovat keskeiset tutkimuksen tulokset ja suositukset ottaen kuitenkin huomioon ympäristötoimialan palvelujen erityispiirteet. Lisäksi selvitys sisälsi muiden organisaation benchmarkkausta sekä
haastatteluja. Tulosyhteenveto selvityksestä on erillinen tästä raportista ja se on tarkoitettu tarkasteltavaksi itsenäisenä dokumenttina.
Lisäksi ostopalveluna teetettiin ympäristönsuojelulain uuden ilmoitusmenettelyn automatisoinnin
palvelumuotoilu. Palvelumuotoilutyön tavoitteena oli suoraan asiakkaalle arvoa tuottavan automatisoinnin edistäminen. Automatisoinnilla tehostetaan ulkoista prosessia keinoin, jota ei voitaisi saada
aikaan sisäistä prosessia tehostamalla. Palvelumuotoilutyössä osallistettiin sekä tulevaa ilmoitusmenettelyä käyttäviä asiakkaita, että ympäristöhallinnon henkilöstöä. Palvelumuotoilun loppuraportti
on tämän raportin liitteenä 6.
Erillisenä selvityksenä tehtiin luonnonsuojelutehtäviin liittyvä osaamis- ja voimavaratarkastelu. Selvityksessä määriteltiin tehtävittäin ja tehtäväkokonaisuuksittain Luovassa tarvittavaa osaamista ja
tehtävien volyymeja, luonnonsuojelutehtäviä hoitavien henkilöiden määrää ja osaamista sekä näiden
alueellista jakautumista. Kartoitus toteutettiin USPA- ja Kieku-selvitysten sekä kyselyjen avulla. Selvityksestä on koostettu erillinen raportti.
Alkuvuodesta 2019 valmistui YVAn osallistumisen palvelumuotoiluhanke, joka keskittyi asiakkaiden
osallistumisen menetelmien tutkimiseen sekä viranomaisen mahdollisuuksiin hyödyntää eri tavoilla
asiakkailta saatavaa tietoa. Hankkeen tulokset on huomioitu raportissa.
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12.2. Kyselyt
Aluehallintovirastojen ja ELY-keskusten ympäristövastuualueiden henkilöstöltä kysyttiin helmikuussa 2018 toimialojen ja toimintojen roolista organisoitumisessa, palvelujen yhdenmukaisuudesta,
tehtävänkuvasta ja tukitarpeista, sisäisestä ja ulkoisesta yhteistyöstä sekä odotuksista organisaatiomuutokselle. Kyselytulokset ovat liitteenä 8.
Näkemyksiä aluehallintovirastojen ja ELY-keskusten erilaisten asiantuntijaryhmien työn tehokkuudesta, vaikuttavuudesta ja hyvistä käytännöistä selvitettiin henkilöstökyselyn avulla. Webropol-kysely lähetettiin aluehallintovirastojen ja ELY-keskusten valittujen toimintamalli- ja toimialaryhmien
jäsenille. Kyselyyn vastasi 28 henkilöä. Kyselyn tulokset ja tuloksista koottu suositus verkostojen
muodostamisesta ja käytännön toiminnasta ovat liitteinä 3a ja 3b. Kyselyn tuloksia on hyödynnetty
mm. luvussa 3.5.2. sisäiset verkostot.
Asiakasvastaavatoiminnan kehittämiseksi tehtiin asiakaskysely, jonka tavoitteena oli syventää asiakasymmärrystä asiakasryhmittäin. Kyselyyn vastasi 626 asiakasta, joista lähes kaikki vastaajat (98,2
%) ilmoittavat asioivansa lupien, päätösten ja valvontapalvelujen parissa. YVA-asioissa asioi 31,1
%, neuvonnan ja ympäristötiedon parissa 21,5 %, tukien ja korvausten parissa 16,7 % ja luonnonsuojeluasioissa 7,8 % vastaajista. Pääasiallisena kyselyn kohderyhmänä olivat yritysasiakkaat,
jonka lisäksi tietoa saatiin myös muista asiakasryhmistä. Selvityksellä kartoitettiin tarkemmin asiakkaiden palvelutarpeita ja palvelukokemusta eri vaiheessa asiakkaiden palvelupolkua. Kyselyllä hankittiin laajempaa tietoa siitä, millaiset asiakasvastaavatoiminnan elementit voisivat parhaiten vastata
asiakkaiden tarpeisiin, sillä suora erilaisten asiakasvastaavavaihtoehtojen vertailu kyselyllä ei olisi
ollut mahdollista. Selvityksellä tuettiin myös yhden luukun palveluiden kehittämistä. Kyselyn tulosyhteenveto on liitteenä 9.

12.3. Verkkoaivoriihet
Syksyllä 2017 toteutettiin ensimmäinen koko Luovan verkkoaivoriihi AVIen, ELY-keskusten ja Valviran henkilöstölle. Siinä ideoitiin mm. Luovan menestystekijöitä, keinoja saavuttaa asetetut tavoitteet
sekä Luovan uutta toimintakulttuuria peilaten nykyisiin. Keväällä 2018 toteutettiin toinen verkkoaivoriihi erikseen henkilöstölle ja erikseen asiakkaille ja sidosryhmille. Siinä kysyttiin mm. mitä asiakaslähtöisyys tarkoittaa Luovan toiminnassa, mitä asiakaspalvelun järjestämiseen liittyen tulisi huomioida, mihin kaivataan lisää monialaista yhteistyötä ja minkälaista, millä keinoin yhteistyötä saadaan
lisättyä, mikä on työn tekemisen ja toimintakulttuurin kannalta tärkeää sekä mitä uusia toimintatapoja
vastaajat haluaisivat kokeilla. Verkkoaivoriihien tulosyhteenvedot ovat liitteenä 10.

12.4. Sidosryhmätilaisuudet
Luovan ja maakuntien tulevia yhteistyön muotoja ympäristöasioissa hahmoteltiin lokakuussa 2018
järjestetyssä keskustelutilaisuudessa. Marraskuussa 2018 järjestettiin vastaava keskustelutilaisuus
Luovan ympäristötoimialan rakentamisesta muille ympäristötoimialan sidosryhmille. Molemmissa tilaisuuksissa esiteltiin Luova-valmistelun tilanne, mutta pääpaino oli keskusteluissa, joissa käytiin läpi
ja ideoitiin ympäristöviranomaisten uudenlaisia toimintatapoja, yhteistyön muotoja ja keinoja, hyvää
viranomaistyötä asiakkaan näkökulmasta sekä ympäristötiedon tulevaisuutta. Tilaisuuksien yhteenveto on liitteenä 11 ja tilaisuuksien anti on huomioitu läpileikkaavasti tässä raportissa.
Luovan ympäristötoimialan asiakkaille järjestettiin syyskuussa 2018 työpaja asiakasvastaavatoiminnan kehittämiseksi. Työpajan kohderyhmänä oli yritysasiakkaiden asiakasryhmä ja paikalle kutsuttiin
pieniä ja suuria toimijoita eri toimialoilta. Työpajassa keskityttiin asiakkaan palvelupolkuun sekä asiakasvastaavamalleihin. Ennen työpajaa kutsutuille lähetettiin ennakkokysely, jolla kerättiin tietoa asiakkaiden odotuksia ja kokemuksia viranomaisen antamasta palvelusta sekä asiakkaiden käyttämistä
palvelukanavista. Yhteenveto etukäteiskyselystä ja työpajasta ovat liitteenä 12.
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Viranomaisyhteistyön kehittämistä käsiteltiin kuntien ympäristöviranhaltijoiden kanssa VarsinaisSuomen ELY-keskuksen ja Lounais-Suomen ympäristöviranhaltijoiden yhteisessä ajankohtaispäivässä marraskuussa 2018. Ajankohtaispäivän aikana käsiteltiin kunta-maakunta-ELY-keskus/Luova
-yhteistyön nykytilaa ryhmätyöskentelyn avulla. Tuloksia on huomioitu luvussa 6.

12.5. Henkilöstötilaisuudet
Keväällä ja syksyllä 2018 järjestettiin Luovan toimeenpanoon liittyviä alueellisia henkilöstötilaisuuksia. Mukana oli henkilöstöä aluehallintovirastoista ja ELY-keskuksista ja tarkoituksena oli tutustua
tuleviin työkavereihin ja eri työtehtäviin. Tilaisuuksissa pohdittiin ja ideoitiin nykyisiä hyviä käytäntöjä,
niiden siirtämistä Luovaan sekä uusien hyvien käytäntöjen luomista. Syksyn tilaisuuksissa keskusteltiin myös Luovan ympäristötoimialan organisoitumisesta sekä Luovan ja maakuntien yhteistyöstä.
Syksyn tilaisuuden yhteenveto on liitteenä 13.
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13.

Käytetyt käsitteet ja lyhenteet

Asiakas - Luovan ympäristötoimialan asiakkaita voivat olla Suomessa asuvat, toimivat ja liikkuvat
henkilöt, yritykset, kunnat, maakunnat, kuntayhtymät, muut julkiset toimijat sekä yhteisöt - kaikki,
joihin Luovan toiminta ja palvelut vaikuttavat joko suoraan tai välillisesti.
Asiakaskokemus - Asiakkaalle kaikkien kohtaamisten tuloksena syntyvä kokonaiskokemus palveluntuottajasta.
Asiakaslähtöisyys - Asiakaslähtöisyys on lähestymistapa, jossa palvelu tuotetaan mahdollisimman
hyvin asiakkaiden tarpeisiin vastaten ja asiakkaat palvelun ja toiminnan kehittämiseen mukaan ottaen.
Asiakaspalvelutoiminto - Yksittäinen viraston toimesta asiakkaan tarpeita täyttämään pyrkivä toiminta.
Asiakassegmentointi - Asiakassegmentointi on asiakkaiden ryhmittelyä tarkoituksenmukaisiin ryhmiin, joille tarjotaan kohdennetut palvelut.
Asiakasvastaavamalli - Toimintatapa ja -malli, jonka mukaisesti asiakkaan asiointia tuetaan hyvin
toteutetulla vuorovaikutteisella asiakasohjauksella ja asian etenemistä eri menettelyissä koordinoidaan tarvittaessa aktiivisesti viraston sisällä. Mallia hyödynnetään monimutkaisimmissa asioissa.
Asiakasymmärrys - Asiakkaan tarpeiden, odotusten, kokemusten ja käyttäytymisen ymmärtäminen
mahdollisimman sujuvien palveluiden tuottamiseksi.
Asiakkuudenhallinta - Asiakkuudenhallinta muodostuu Luovan johtamisen ja toiminnan sekä asiakkaan palveluprosessien vuorovaikutuksesta. Asiakkuudenhallinnan ydin on asiakkaan palveluprosessin ymmärtäminen, jolloin voidaan tukea asiakasta, parantaa asiakastyytyväisyyttä ja tehostaa
viraston toimintoja.
Asiantuntijatietokanta - Asiantuntijatietokantaan tallennetaan kunkin asiantuntijan asiantuntemus.
Asiantuntijatietokanta jakautuu sektoreittain, tehtävittäin ja palveluittain (esim. jäte-, luonnonsuojelu, YVA- tai turvetuotantoasiantuntijat).
Asiantuntijatiimi - Tietyn asian käsittelijöiden tueksi voidaan koota asiantuntijatiimi, jonka jäsenet
antavat asiantuntemustaan asian käsittelyyn. (Projektityössä määritelty uusi termi)
Digitaaliset kanavat - Asiakkaan käytettävissä olevat sähköiset tavat ottaa yhteyttä virastoon.
Ennakkoneuvonta - Asiakkaalle annettava neuvonta, jonka kohteena oleva asia ei ole tullut vielä
hallintolain 20 §:ssä tarkoitetulla tavalla vireille.
Ennakkoneuvottelu - Ennen ympäristövaikutusten arviointiohjelman toimittamista tai arviointimenettelyn kuluessa yhteysviranomaisen järjestämä neuvottelu hankkeesta vastaavan ja keskeisten
viranomaisten kanssa. Aloite neuvotteluun voi tulla yhteysviranomaiselta, hankkeesta vastaavalta
tai muulta viranomaiselta.
Ennakkosuunnitelma - Suunnittelutilanteen mukaan joustava ja päivittyvä tilannekuva asiakkaan
tarvitsemista palveluista ja näiden yhteensovittamisesta asian hoitamiseksi. (Projektityössä määritelty uusi termi)
Ennakkovalvonta - Hallinnolliset toimet ennen ilmoituksen, luvan tai rekisteröitävän toiminnan aloittamista. Ennakkovalvontaan sisältyy lupien ja ilmoitusten käsittelyprosessit.
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Jälkivalvonta - Jälkivalvonta kattaa toiminnan valvonnan sen alkamisen jälkeen ilmoituksen- ja
luvanvaraisissa toiminnoissa. Myös toiminnan lopettamisen jälkeinen valvonta sisältyy jälkivalvontaan. Suunnitelmallinen ja reaktiivinen valvonta ovat osa jälkivalvontaa.
Kokoonpano - Yksittäiseen lupa- tai hakemusasiaan määrätyt ratkaisijat. Kokoonpanon muodostavat yksi tai useampi ratkaisija.
Luovan asiakaspalvelulinjaukset - Luovan toimeenpanohankkeessa hyväksytyt suuntaviivat Valtion lupa- ja valvontavirastossa kaikilla toimialoilla yhtenäisesti toteutettavien asiakaspalvelumallien
ja -kanavien toteuttamistavoista.
Maakunta - Itsehallinnolliset maakunnat on suunniteltu muodostettavan nykyisen maakuntajaon
pohjalta. Jatkossa 18 maakuntaa järjestävät kaikki alueensa sosiaali- ja terveyspalvelut sekä muita
ELY-keskuksista, TE-toimistoista, aluehallintovirastoista, maakuntien liitoista ja muista kuntayhtymistä sekä kunnista siirtyviä tehtäviä. Maakunnat hoitavat mm. seuraavia ympäristötehtäviä: alueidenkäytön edistämistehtävät, luonnon monimuotoisuuden ja maisemansuojelun edistämistehtävät,
kala- ja vesitaloustehtävät, vesien- ja merenhoito.
Menettely - Asian käsittelyn edellyttämät laissa säädetyt vaiheet.
Neuvonta - Viranomaisen toimivaltansa rajoissa asiakkaalle tarpeen mukaan antamaa hallintoasian
hoitamiseen liittyvää neuvontaa sekä vastaaminen asiointia koskeviin kysymyksiin ja tiedusteluihin.
Neuvonta voi olla kirjallista tai suullista.
Ohjaus - Asiakkaan ja sidosryhmän toiminnan ja suunnitelmien ohjaaminen ja edistäminen oikeansuuntaiseksi.
Palvelu - Palvelutoiminnan tuloksena syntyvä aineeton hyödyke tarpeiden tyydyttämiseksi. Palvelu
voi olla toiminnallista tai teknistä ja sitä voidaan tarjota joko organisaation sisälle tai sen ulkopuolelle.
Palvelukanava - Palvelukanavilla tarkoitetaan asiakkaan palveluun käytettäviä yhteydenpidon ja
tiedon jakamisen keinoja. Luova tuottaa palvelut niin, että asiakas voi valita parhaiten asiointitarpeitaan tukevan kanavan. Palvelukanavia ovat verkkopalvelut, puhelinpalvelut, sähköpostipalvelut,
chat-palvelu ja asiantuntijapalvelut kasvokkain.
Palvelukerros - TEM:n Luvat ja valvonta -kärkihankkeen tuottama tekninen ratkaisu, joka tarjoaa
tietokoosteen siitä, mitä lupaa, ilmoitusta tai rekisteröintiä vaativan toiminnan toiminnanharjoittajalta
edellytetään ennen toiminnan aloittamista sekä mahdollistaa asioiden vireillepanon ja käsittelyn seurannan.
Palvelukokonaisuus (ympäristötoimiala) - Ympäristötoimialan asiakkaiden tarpeisiin perustuva
useista palveluista koostuva kokonaisuus. Palvelukokonaisuus muodostuu palveluryhmistä, jotka
puolestaan muodostuvat ympäristötoimialan palveluista. Ympäristötoimialan palveluryhmiä ovat
Neuvonta ja ympäristötieto, Luvat, päätökset ja valvontapalvelut, Ympäristövaikutusten arviointi,
Luonnonsuojelu sekä Tuet ja korvaukset.
Palvelukuvaus - Palvelun sanallinen tiivistelmä, jossa kuvataan, kenelle palvelu on suunnattu, mitä
tarpeita se täyttää, mitä hyötyjä sillä saavutetaan, kuinka palvelua käytetään ja mitkä ovat edellytykset sen toteuttamiselle.
Palvelumalli - Palvelumalli kuvaa yksityiskohtaisesti käyttäjän reitin ja päätökset läpi palveluprosessin ja näitä vastaavat palveluntuottajan toimenpiteet. Yleisin palvelumallin esitystapa on prosessivuokaavio.
Palvelumuotoilu - Palvelujen kehittäminen muotoiluajattelua hyödyntäen niin, että syntyy liiketoiminnallista lisäarvoa tai muuta hyötyä. Palvelumuotoilun keskeisenä tavoitteena on käyttäjäkokemuksen suunnittelu asiakasta osallistamalla siten, että palvelu vastaa sekä käyttäjien tarpeisiin että
palveluntarjoajan tavoitteita.
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Palvelupolku - Asiakkaan kokema palvelutapahtumien sarja asiakkaan näkökulmasta.
Palvelutarve - Asiakkaan tarve saada virastolta tietty palvelu asiansa hoitamiseksi.
Palvelutoiminta - Toiminta tai toiminto, jolla palvelunantaja vastaa asiakkaan tarpeeseen.
Perusteltu päätelmä - Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä yhteysviranomaisen arviointiselostuksesta antama asiakirja
Prosessi - Sarja tapahtumia, joka lähtee liikkeelle pääsääntöisesti asiakkaan tarpeesta, mutta myös
viranomaisen aloitteesta ja päättyy tarpeen täyttämiseen. Prosessi sisältää sekä lakien edellyttämiä
menettelyjen vaiheita että osapuolten tarkoituksenmukaisiksi katsomia vaiheita.
Prosessialue - Prosessikartassa ryhmä tietyn osa-alueen toimintoja ja niiden sisäisiä prosesseja,
jotka yhdessä muodostavat yhteisen kokonaisuuden.
Reaktiivinen valvonta - Luovan jälkivalvontatehtävät jaetaan reaktiiviseen ja suunnitelmalliseen
valvontaan. Reaktiivisella valvonnalla tarkoitetaan jälkivalvontaprosesseja, jotka eivät ole ennalta
suunniteltuja vaan prosessit käynnistyvät ulkopuolisesta aloitteesta.
Sektori - Ympäristötoimialan sisällä olevat osiot, esimerkiksi luonnonsuojelu, ympäristö- ja vesiasiat
sekä YVA.
Sisäinen kirjallinen kannanotto - Asiantuntijan antama dokumentoitava kannanotto käsiteltävään
asiaan. Sisäinen kirjallinen kannanotto otetaan huomioon ratkaisussa (esim. lupapäätöksen perusteluissa). Se eroaa vapaamuotoisesta kirjallisesta tiedonvaihdosta. Asiantuntijatiimin jäsen tai muu
Luovan asiantuntija voi antaa sisäisen kirjallisen kannanoton oman asiantuntemuksensa osalta.
Sisäiset verkostot - Luovassa luodaan sektori- ja prosessikohtaisia sisäisiä verkostoja. Verkostojen
tarve määräytyy organisoitumisen mukaan. Sisäiset verkostot voivat olla epävirallisia tai virallisia
erikseen nimettyjä ryhmiä. Sisäiset verkostot voivat olla pysyviä tai niitä voidaan koota määräajaksi
toteuttamaan jokin tehtävänanto.
Sidosryhmäyhteistyö - Systemaattinen toimintatapa, jonka tavoitteena on tehdä hyvää yhteistyötä
erilaisten sidosryhmien kanssa.
SOVA - Suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arviointi
Suunnitelmallinen valvonta - Luovan jälkivalvontatehtävät jaetaan reaktiiviseen ja suunnitelmalliseen valvontaan. Suunnitelmallisella valvonnalla tarkoitetaan jälkivalvontaprosesseja, jotka toteutetaan ennalta tehdyn suunnitelman mukaisesti.
Tapaaminen - Yhteinen tilaisuus neuvonnan antamiseksi. Järjestetään asiakkaan pyynnöstä tai viranomaisen aloitteesta ympäristölupa-asiassa tai eräiden ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamisessa. Tapaamiseen osallistuvat asian käsittelyn kannalta tarpeelliset asiantuntijat ja asiakas.
Tiedolla johtaminen - Tietoinen toiminta- ja johtamismalli, jossa hyödynnetään analysoitua tietoa
päätöksentekoprosessissa. Luovassa tiedolla johtamista edistetään saattamalla olemassa oleva
tieto tehtävästä työstä (esimerkiksi työajanseurannasta, valvontakohteista ja vireillä olevista asioista)
helpommin käsiteltäväksi.
Tietovaranto - Tiettyä tarkoitusta varten muodostettu, loogisesti tai fyysisesti yhteenkuuluvien tietojen muodostama tietoaineisto tai tietoaineistojen kokoelma.
Toimiala - 1) Luova hoitaa lakiehdotuksen mukaisesti tehtäviä seuraavilla toimialoilla: sosiaali- ja
terveys, varhaiskasvatus, opetus ja kulttuuri, ympäristö ja työsuojelu. Synonyymi: tehtäväala. 2) Ympäristölupa-, ilmoitus- ja rekisteröintivelvolliset laitokset luokitellaan ympäristönsuojelulain 527/2014
liitteen 1 mukaisesti toimialoihin.
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Toimintamalli - Viraston tiettyyn asiaan liittyvän yhtenäisen työskentelytavan määrittävä kuvaus tai
kaavio.
Toimintatapa - Viraston sisäinen yhtenäinen työskentelytapa
Y-aspa - ELY-keskusten valtakunnallinen asiakaspalvelukeskus, jonka päätehtävänä on antaa yleisneuvontaa valtion ympäristöviranomaisten toimivaltaan kuuluvista ympäristöasioista sekä toimia ensikontaktina yhteyttä ottavalle asiakkaalle.
Yhden luukun lainsäädäntöhanke / Ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamista
koskeva HE 269/2018 - Hallituksen esitys, jossa ehdotetaan eräitä ympäristöllisiä lupamenettelyjä
yhteensovitettavan. Lakiesityksessä ehdotetaan ympäristönsuojelulakia, vesilakia ja luonnonsuojelulakia täydennettäväksi säännöksillä, jotka mahdollistavat Luovassa luonnonsuojelulain mukaisen
laji- tai luontotyyppisuojelusta poikkeamista koskevan hakemuksen käsittelyn yhdessä ympäristönsuojelulain tai vesilain mukaisen lupahakemuksen kanssa. Esityksellä ehdotetaan lisäksi muutettavaksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annettua lakia sekä ympäristönsuojelulakia säätämällä mahdollisuudesta sovittaa yhteen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta ja ympäristölupahakemuksesta kuuleminen tietyissä tilanteissa.
Yhden luukun periaate - Asiakas asioi eri viranomaisten kanssa yhdellä asiointipisteeltä eli ”luukulta”, josta voi esimerkiksi hakea kaikki tiettyyn hankkeeseen tai toimintaan tarvittavat luvat ja muut
menettelyt kerralla. Periaatteen tehokas toteuttaminen ympäristöllisissä menettelyissä edellyttää,
että asiointi eri viranomaisissa voi tapahtua sähköisesti. Yhden luukun periaatteen mukaisesti asiakas voi saattaa useita menettelyjä vireille sähköisesti samalla kertaa, asiaa koskevat tiedot ja selvitykset syötetään sähköiseen asiointijärjestelmään vain kerran, menettelyjen eri vaiheet sovitetaan
tarvittaessa ajallisesti yhteen ja järjestelmään tallennetut aineistot ovat sähköisesti eri viranomaisten
ja tarpeellisin osin myös muiden osallisten saatavilla. Tiedot ovat käytettävissä myös haettaessa
toiminnalle mahdollisia uusia lupia tai saatettaessa vireille muita menettelyjä.
Yhteisneuvottelu - Yleisnimitys neuvotteluille, joihin osallistuvat toiminnanharjoittajan ja mahdollisen konsultin lisäksi keskeiset asiaan liittyvät viranomaistahot. Neuvottelu voi olla myös Luovan sisäinen neuvottelu. Yhteisneuvottelu-käsite toimii sateenvarjona erilaisille neuvotteluille, joilla edistetään menettelyjen ja asiasisältöjen yhteensovittamista, tiedonvaihtoa ja yhteistyötä.
Yhteysviranomainen - viranomainen, joka huolehtii ympäristövaikutusten arviointimenettelyn järjestämisestä, Luova tai työ- ja elinkeinoministeriö.
Ympäristötieto - Ympäristötiedolla tarkoitetaan sitä eri lähteistä koottavaa tietoa, jolla voidaan kuvata ympäristön osa-alueita ja niiden välisiä vuorovaikutuksia, päästöjä ja muita vaikutuksia ympäristöön sekä ympäristön tilaa ja sitä koskevia toimenpiteitä sekä seurata muutoksia ympäristössä.
Ympäristötieto voi olla määrällistä tietoa kuten numeerisia seurantatietoja veden laadusta tai laadullista tietoa kuten luokittelutietoja veden ekologisesta tilasta, elinympäristöjen laadusta tai ympäristön
tilasta.
YVA - Ympäristövaikutusten arviointi.
YVA-ohjelma - YVA-menettelyssä hankkeesta vastaavan laatima suunnitelma tarvittavista selvityksistä sekä arviointimenettelyn järjestämisestä.
YVA-selostus - YVA-menettelyssä hankkeesta vastaavan laatima asiakirja, jossa esitetään tiedot
hankkeesta ja sen vaihtoehdoista sekä yhtenäinen arvio niiden todennäköisesti merkittävistä ympäristövaikutuksista.
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