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EKOLOGISESTI HYVINVOIVA MAAKUNTA
- vesi- ja ympäristöpalvelujen kehittäminen ja järjestäminen
Maakuntauudistus on Sipilän hallituksen ajama aluehallinnon uudistus, jonka tavoitteena on
elvyttää valtion taloutta. Maakuntauudistuksen suunnittelu on käynnissä valtakunnallisella ja
alueellisella tasolla ja maakuntien toiminnan on tarkoitus alkaa 1.1.2020. Muutoksessa on tarpeen
tarkastella ympäristöpalvelukokonaisuutta ja tehtävien järjestämistä.
Maakunnan keskeinen tavoite on asukkaiden hyvinvointi. Hyvinvoinnin tulee olla sosiaalisesti-,
taloudellisesti ja ekologisesti kestävää varmistaen luonnonvarojen riittävyyden myös tuleville
sukupolville. Maakunnalla on oiva mahdollisuus tarttua ekologiseen kestävään kehitykseen
yhteisellä poikkihallinnollisella hyvinvoinnin tavoitteella.
Tämän opinnäytetyön päätavoite on tehdä ehdotus ympäristöpalvelujen järjestämisestä
maakunnassa. Mielenkiinnon kohteena ovat myös maakunnan eri hallinnonalojen (elinkeinojen
edistäminen, sosiaali- ja terveydenhuolto ja ympäristöterveys) ja ympäristöpalvelujen rajapintojen
avaamat mahdollisuudet ympäristöpalvelujen kehittämiseen. Rajapinnoista on mahdollista
aktivoida ekologista kestävyyttä edistävää ja kiinnostusta ja vaikuttavuutta herättävää ympäristöä
ja luonnonvaroja säästävää toimintaa kuten ekosysteemipalvelujen käyttö ja kiertotalous.
Verkostoitumisen osaaminen ja ympäristötietoisuus ovat hallinnon rajapintojen tehtävien
ekologisuuden kohentamisessa keskeisessä asemassa. Suomessa ylikulutuspäivää vietetään jo
huhtikuussa, joten tarvitaan arvojen, asenteiden ja kulutustapojen muutosta. Luontosuhdetta
tulee kehittää ja hyödyntää enemmän luontolähtöisiä ja vihreämpiä vaihtoehtoja sosiaali- ja
terveydenhuollon toiminnassa.
Maakunnan yhteisen tavoitteen lisäksi tarvitaan tiedolla johtamisen järjestelmä, jolla ohjataan
poliittisen päätöksenteon linjakkuutta ja huolehditaan maakunnan edun ja valtakunnan edun
yhdensuuntaisuus. Oikeiden ja perusteltujen päätösten varmistamiseksi tulee sopia
päätöksenteon periaatteet, helposti tulkittava tiedon esittämistapa ja perustiedoksi ehdotuksen
kokonaisvaikutusten arviointi.
Lakisääteisistä tehtävistä, vaikuttavista tehtävistä ja hallinnon rajapintatarkastelussa
mielenkiintoa herättävistä tehtävistä on koottu ehdotus maakunnan
vesi- ja
ympäristöpalvelukokonaisuudesta. Tehtävistä on tehty myös lakisääteisyyteen ja julkisen vallan
käyttöön perustuva järjestämisehdotus.

ASIASANAT:
ekologia, hyvinvointi, ympäristö, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset, maakuntaliitot,
toiminnan kehittäminen, aluehallinnon uudistus
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ECOLOGICALLY PROSPEROUS PROVINCE
- development and organization on water and environment services
The regional government reform is a reform of the Government of Sipilä`s with the goal
to revive the state's economy. Planning for regional reform is underway and the provincial operations are scheduled to begin on 1 January 2020. It is necessary to review the
whole set of environmental services and the organization of tasks.
One aim of the regional government is the well-being of the inhabitants. Well-being must
be socially, economically and ecologically sustainable, ensuring sufficient resources for
future generations. The province has a great opportunity to engage in ecological sustainable development with a common cross-governmental goal of well-being.
The main objective of this thesis is to make a proposal for the organization of environmental services in the province. Also of interest are the opportunities opened up for the
development of environmental services by the various branches of the and environmental services interfaces.
Knowledge of networking and environmental awareness play a key role in improving
ecology in administrative interfaces. In Finland, the day of overconsumption is in April,
so there is a need to change values, attitudes and consumption patterns. The nature
relationship needs to be developed and exploited more naturally-oriented and greener
alternatives in social and health care activities.
In addition to the common goal of the province, a knowledge-based management system is needed to guide the policy-making process and ensure the parallel of the interests of the province and the interests of the state. In order to ensure the right and justified decisions, the principles of decision-making should be agreed, an easy way to interpret the method of presentation of information and the basic assessment of the overall impact of the proposal.
A proposal on the water and environmental services of the province has been drawn up
on the statutory tasks, the relevant tasks and the administrative interconnection.
KEYWORDS:
ecology, welfare, Center for Economic, Development, Transport and the Environment, Regional
Councils, development of operations, regional government reform
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KÄYTETYT LYHENTEET JA SANASTO
Ekologinen hyvinvointi

Hyvinvoinnin käsite, joka koostuu kolmesta osa-alueesta,
jotka ovat kestävä taloudellinen hyvinvointi, kestävä sosiaalinen hyvinvointi ja kestävä ympäristön ja luonnonvarojen
käyttö.

ELY-keskus

Lyhenne, jota käytetään elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksista.

Luova

Lyhenne, jota käytetään hallinnon uudistuksen yhteydessä
perustettava valtion lupa- ja valvontavirastosta. Luovaan kootaan lupa- ja valvontatehtäviä useista eri virastoista.

Maakunta

Julkisoikeudellinen yhteisö, jolla on alueellaan itsehallinto.
Maakuntien toiminta alkaa 1.1.2020. Maakunnat vastaavat
maakuntalaissa sille määrätyistä tehtävistä.

Maakuntalakiluonnos

Valmisteilla oleva lakiluonnos, jossa säädetään maakunnan
tehtävät, hallinto ja muut maakunnan toimintaan liittyvät asiat.

Maakuntauudistus

Sipilän hallituksen ajama hallinnon uudistus, jossa perustetaan maakunnat. Uudistuksessa julkinen hallinto järjestetään
kolmella tasolla: valtio, maakunta ja kunta. Tehtäviä maakuntaan siirtyy noin 190 eri vastuuviranomaiselta.

Rajapinta

Termi, jota on käytetty maakuntaan siirtyvien vesi- ja ympäristöpalveluiden ja muiden hallinnonalojen hallinnonrajat ylittävistä vaikutuksista, tavoitteista ja tehtävistä.

Vesipalvelut

Termi, jota on käytetty maakuntalakiluonnoksen mukaan
maakuntaan siirtyvistä vesitalous- ja vesien- ja merenhoidon
tehtävien kokonaisuuksista.

Ympäristöpalvelut

Termi, jota on käytetty ympäristönsuojelun edistämistehtävistä, joita maakunta voisi hoitaa saavuttaakseen hyvän ympäristön tilan tavoitteet.
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1 JOHDANTO
Maakuntauudistus on suurin Suomessa toteutettava hallinnon uudistus. Uudistus yhdistää sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävät, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten
(ELY-keskus) ja maakuntaliittojen sekä monien muiden virastojen ja laitosten tehtävät
maakunnaksi. Maakuntauudistusta valmistellaan kaikissa maakunnissa maakuntaliittojen vetäessä muutossuunnittelua. Muutos astuu kokonaisuudessaan voimaan vuoden
2020 alussa ja se koskee noin 190:a sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiota, noin
230:a muun hallinnonalan organisaatiota ja 220 000 henkilötyövuotta. ELY-keskuksista
maakuntiin siirtyy noin 5 000 henkilötyövuotta ja maakuntien liitoista noin 600 henkilötyövuotta, joten yhteenlaskettunakin siirtyvä henkilötyövuosimäärä on lukumäärältään
pieni arviolta vain 2,5 % maakuntaan siirtyvästä henkilötyövuosimäärästä, ja vain pieni
osa siirtyvästä henkilöstöstä hoitaa ympäristötehtäviä. Henkilöstön määrä ja toiminnan
taloudellinen vaikutus on pienempi kuin maakunnan talouden virhemarginaali. (Sosiaalija terveysministeriö (STM) & valtiovarainministeriö (VM) a 2017)
Opinnäytetyön laatimisesta on tehty toimeksiantosopimus Varsinais-Suomen elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa. Maakuntaan siirtyy ELY-keskuksista ja maakuntaliitoista ympäristö- ja luonnonvaratehtäviä ja toimeksiantosopimus koskee nimenomaan maakunnan ympäristöpalveluja. Opinnäytetyön ohjaajana on toiminut ympäristöja luonnonvarat -vastuualueen johtaja Risto Timonen ja kommentoijina ovat toimineet
Päivi Liuska-Kankaanpää ja Anne Savola Satakuntaliitosta sekä Heikki Saarento Varsinais-Suomen liitosta.
Julkista hallintoa ohjaavat useat tekijät: poliittiset valtasuhteet, puolueiden ohjelmat ja
etenkin hallitusten hallitusohjelmat, eduskunnan hyväksymät talousarviot, lainsäädäntöjen velvoitteet sekä käytännön tekemistä hallintolaki ja hyvän ja avoimen hallinnon toteuttaminen. Vaikka maakunnista suunnitellaan itsehallintoalueita, tulevat edellä mainitut
tekijät vaikuttamaan merkittävästi maakunnan toimintaan alueellisena että valtakunnallisena ohjauksena. Maakunnan johtamiseen ja päätöksentekoon tulee sisältymään ristiriitaisia tavoitteita ja ratkaisuja. Toiminnan pitkän aikavälin linjauksen säilymiseksi on tarve
kehittää tietoon perustuvat johtamisen toimintamallit.
Ote Presidentti Sauli Niinistön uudenvuodenpuheesta 1.1.2018:
"Jokaisen meistä on otettava ja kannettava vastuuta; elämäntapamme tuottaa kriittiseksi käyvää
kuormaa planeetallemme. Maailma ei ole vain meitä varten, se on jatkuvuutta varten. Ja se meidän on turvattava."

Yhtenä tämän opinnäytetyön tavoitteena on maakunnan asukkaiden sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävän kehityksen mukaisen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin
lisääminen tutkimalla sosiaalitoimen ja talouselämän ekologisia rajapintoja. Nykyisillä
hallinnon ohjauskeinoilla ei riittävän tehokkaasti tai lainkaan edistetä kestävän kehityksen ekologisten tavoitteiden saavuttamista. Suomalaisten ylikulutuspäivä eli päivä, jolloin olemme kuluttaneet maapallon uusiutuvien luonnonvarojen tuottokyvyn, on jo huhtikuun puolenvälin tienoilla. Yhteiskunnan ja usein myös yksilöiden toiminta on kestämätöntä ja epäeettistä.
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Tutkimustyön perustaksi on määritetty maakuntauudistuksen suunnitteluun ja ympäristöpalvelujen kehittämiseen liittyvät tavoitteet ja tutkimuskysymys mukaan lukien apukysymykset, joiden avulla on selvitetty vastauksia tutkimusongelmaan (luku 2.1 Tavoitteet,
tutkimuskysymykset ja rajaukset). Luvussa 2.2 on kuvattu tehtävän keskeisiä rajauksia.
Maakuntauudistuksen toteutumisessa on vielä epävarmuutta, joten vastauksia kysymyksiin on tarkasteltu siten, että niiden hyödyntäminen on mahdollista nykyisissä organisaatioissakin.
Tämän opinnäytetyön päätavoite on tehdä ehdotus vesipalvelujen järjestämisestä maakunnassa. Työssä keskitytään maakuntauudistuksen sisältämän toimintaympäristön
muutoksen ja ympäristö- ja luonnonvaratehtävien tavoitteiden ja maakunnan toiminnan
yhteensovittamiseen. Uutta ulottuvuutta ympäristöpalveluihin on kartoitettu maakuntalakiluonnoksen edellyttämän asukkaiden hyvinvoinnin ja Suomen hallituksen kestävän kehityksen ohjelman edistämismahdollisuuksista ja -tarpeista tunnistamalla ympäristöön ja
luonnonvaroihin liittyviä uusia hallinnollisia rajapintoja maakunnassa, arvioimalla niiden
vaikutuksia esimerkkitapausten avulla sekä tekemällä menettelyehdotuksia tiedolla johtamisen kehittämiseksi. Kestävyystarkasteluissa on pyritty tunnistamaan maakunnan toiminnan ekologisia kipupisteitä ja kehittämismahdollisuuksia maakunnan palvelujen ja
ympäristöpalvelujen toteuttamiseen. Tarkasteluun sisältyy poliittisten ohjelmien linjauksia sekä välittömiä ja välillisiä ympäristövaikutuksia aiheuttavia toimintoja ja tehtäviä. Tavoitteena on edistää yhteisten tavoitteiden tunnistamista ja toimeenpanoa. Yhteisten tavoitteiden ja rajapintojen sekä nykyisten ympäristö- ja luonnonvarapalveluiden pohjalta
on tarkoitus rakentaa eheä ja vaikuttava ympäristötehtävä Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakuntiin.
Uudesta yhteistyöstä on mahdollista saada tukipilari ympäristöpalvelujen edistämiseen
ja terveellisen ja puhtaan ympäristön tavoitteen saavuttamiseen. Maakunta toimintaympäristönä ja erityisesti sosiaali- ja terveystoimi osana maakuntaa tuo uusia mahdollisuuksia kehittää palvelukokonaisuuksia ja yhteistyömahdollisuuksia etenkin terveydenhuollossa, pelastuspalveluissa sekä elinkeinoelämän ja yritystoiminnan palveluissa. Maakunnan eri hallinnonalojen ja ympäristöpalvelujen välisiä rajapintoja tarkastellaan luvussa 3
Ekologisesti kestäviä hallinnollisia rajapintoja. Tarkastelussa on mukana elinkeinoelämän ja sosiaali- ja terveydenhuollon hallinnonalat mukaan lukien ympäristöterveys.
Aluksi on määritetty ekologisesti kestävän hyvinvoinnin käsitettä nostamalla esiin Suomen kestävän kehityksen tavoitteita. Maakunnan keskeinen vaikuttaja on maakunnan
asukas, joten mukana on kansalaisten näkemyksiä kestävän kehityksen mukaisesta toiminnasta ja hyvinvoinnista.
Tarkastelu sisältää elinkeinoelämän ja sosiaali- ja terveydenhuollon politiikka-asiakirjojen ja ohjaavien ministeriöiden strategioiden ekologisen kestävyyden näkyvyyden tai näkymättömyyden arviointia. Elinkeinotoiminnan ympäristövaikutusten arviointi on jo pitkään ollut lakisääteistä ja uudet ekologiset toimintamallit kuten kiertotalous, materiaalitehokkuus ovat nousseet yritystoiminnan mahdollisuuksiksi. Elinkeinopolitiikka, -toiminta
ja -toimijat edistävät luonnonvarojen käytön kestävyystavoitteiden toteutumista käytännössä, mutta edelleen on hyödyntämättömiä mahdollisuuksia. Elinkeinoelämän ja ekologian rajapinnasta esimerkkitapauksena on tarkasteltu kiertotaloutta.
Talouspolitiikan ekologisesta kestävyysvajeesta seuraa merkittäviä sosiaalipolitiikan
ekologisia kestävyysvajeita. Sosiaalipolitiikka tunnistaa talouden kestävyyden merkityksen ja ekologisen kestävyyden tarpeen, mutta ekologisen kestävyyden toteutukselle ei
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ole kehitetty menettelyjä tai toimenpiteitä. Sosiaali- ja terveysministeriö on aloittanut uuden strategian laatimisprosessin, jonka ensimmäisessä vaiheessa eli visiossa on ekologinen kestävyys mukana. Nyt on mahdollisuus kehittää sosiaali- ja terveyspolitiikkaa
ekologisempaan suuntaan, mikäli siihen on tahtoa.
Tässä opinnäytetyössä on etsitty sosiaalipolitiikan ja ympäristöpalvelujen suoria yhtymäkohtia tarkastelemalla ympäristösosiaalipolitiikkaa koskevassa keskustelussa tehtyjä rajallisen maapallon mittaisen sosiaalipolitiikan kehittämisehdotuksia. Kehittämisehdotuksiin perustuen on tunnistettu maakunnan ympäristöpalvelujen edistämiseen soveltuvia
tavoitteita ja toimenpiteitä. Terveydenhoidossa luonto on voimavara ja ympäristön merkitys terveyteen on tiedossa. Terveydenhuollosta aiheutuvien ympäristövaikutusten kannalta olen selvittänyt lääkkeiden vaikutuksia vesiekosysteemeihin ja toisaalta ympäristöaltisteiden vaikutusta terveyteen.
Lopuksi on koottu ekologiaa ja kestävää kehitystä mittaavia indikaattoreita ja ympäristövastuullisia menettelyjä ja järjestelmiä, joko olemassa olevia tai kehittämisehdotuksina,
sekä kestävän kasvun ja hyvinvoinnin mittareita Suomesta ja ulkomailta. Tarkasteluun
on otettu mittarivaihtoehtoja, jotka ovat jo käytössä ja vastaavat ekologisen toiminnan ja
kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin mittaamisen haasteisiin.
Tiedolla johtamisen teoriaa, näkemyksiä tietojohtamisen hyödyistä ja tiedon käytöstä
päätöksenteossa käsitellään luvussa 4 Tiedolla johtaminen maakunnassa. Siinä on esitelty maakunnan päätöksentekoympäristöä ja tunnistettu poliittisen päätöksentekoympäristön epävarmuustekijöitä. Esiin on nostettu avoimen päätöksenteon kriteereitä, joita on
sovellettu maakunnan päätöksentekoon, sekä tarve koota tieto helposti saavutettavalle
alustalle ja esittää tieto helposti tulkittavassa muodossa.
Luvussa 5 Maakunnan ympäristöpalvelut kuvataan ympäristötehtävien nykytilanne ja
esitetään maakuntaan siirtyvät lakisääteiset ympäristöpalvelutehtävät maakuntalakiluonnoksen mukaan. Tässä työssä on kartoitettu ratkaisua siihen, mitä ympäristöpalveluja maakunta tarjoaa ja miten niistä saadaan toimiva kokonaisuus. Palvelukokonaisuuden muodostamiseksi tarvittiin yhteisymmärrys ja vastaus kysymykseen: Minkälainen on
tulevaisuuden ympäristö- ja luonnonvaratehtävien kuva? Vesi- ja ympäristöpalvelukokonaisuus on toteutettu kehittämistehtävänä. Henkilöstön ja organisaatioiden sitouttamiseksi palvelukokonaisuuden rakentamista tehtiin yhteistyössä henkilöstön, ELY-keskuksen ja maakuntaliittojen kesken. Kokonaisuuden suunnittelun menetelmät olivat osallistavia. Kehittämistehtävä toteutettiin ryhmätöinä ja haastatteluin sekä tässä opinnäytetyössä tehtyjen rajapintatarkastelujen tuloksiin sekä olemassa oleviin ohjelmiin ja strategioihin peilaten.
Luvussa 6 on esitetty johtopäätökset ja keskeiset tutkimustulokset. Johtopäätöksissä
esiin nousee verkostoituminen ja verkostotyöskentelyn osaamisen merkitys maakunnan
tehtävien vaikuttavuuden parantamisessa ja näkyvyyden saamisessa. Lopuksi on koottu
kehittämisehdotukset, joita maakuntauudistusta suunnittelevien kannattaa harkita toiminnan kehittämiseksi.
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2 TAVOITTEET, TUTKIMUSKYSYMYKSET, AINEISTOT
JA MENETELMÄT
Tämä opinnäytetyö keskittyy maakuntasuunnitteluun ja erityisesti ekologisen ja hyvinvoivan maakunnan ja ympäristöpalvelukokonaisuuden vaikuttavuuden ja toimivuuden varmistamiseen. Hyvää ympäristön tilaa, kestävää kehitystä edistävä ja kilpailukykyinen
alueen muuta toimintaa tukeva kokonaisuus saadaan aikaan ainoastaan eri tehtäväkenttien yhteistyön kautta, joten tutkimuksessa on tarkasteltu maakunnan eri hallinnonalojen
rajapintoja ekologisen kestävyyden näkökulmasta.

2.1 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimuskysymys
Tämän tutkimuksen tavoitteena on:









vaikuttaa käynnissä olevaan aluehallintouudistukseen tuottamalla tietoa ja kehittämisehdotuksia suunnitteluun ja päätöksentekoon.
soveltaa olemassa olevaa tietoa maakunnan toimintaan.
kohottaa maakunnan toiminnan ja päätösten ekologisuutta.
lisätä asukkaiden kokonaisvaltaista ekologista hyvinvointia.
lisätä ympäristöpalvelujen vaikuttavuutta uudenlaisella verkostoitumisella.
kehittää maakunnan ympäristöpalveluista eheä kokonaisuus ja
tehdä ehdotus ympäristöpalvelujen järjestämisestä.
ekologisesti hyvinvoiva maakunta.

Tutkimuksessa selvitetään vastausta siihen, miten uuden toiminnan ja toimintaympäristön avulla voidaan edistää ekologisen ja hyvinvoivan maakunnan rakentumista ja luoda
asukkaille kestävää kokonaisvaltaista hyvinvointia. Tutkimusongelman tueksi on määritetty kolme apukysymystä.
Apukysymykset:
1. Mitä tartuntapintoja voidaan tunnistaa ja hyödyntää elinkeinojen, sosiaali- ja terveydenhuollon ja hyvinvoinnin hallinnonaloilta ekologisen kestävyyden tavoitteen
edistämiseen?
2. Miten tietojohtamisen, ekologisen kestävyyden ja asukkaiden hyvinvoinnin tavoitteet voidaan yhdistää maakunnassa?
3. Miten toteutetaan eheä ja vaikuttava ympäristöpalvelu maakunnassa?
Viimeiseen tutkimuskysymykseen: Miten toteutetaan eheä ja vaikuttava ympäristöpalvelu maakunnassa? on esitetty kehittämiskysymykset (s. 53–54), jotka helpottavat ympäristötehtävien palvelukokonaisuuden hahmottamista.
Ekologisesti kestävien rajapintojen tarkastelussa tietolähteenä ovat valtionhallinnon
asiakirjat. Eri hallinnonalojen politiikan ekologisuuden käsittelyssä käytetyt aineistot
ovat selvityksiä ja tarkennettuna esim. valtioneuvoston, valtiovarainministeriön ja ympäristöhallinnon, sosiaali- ja terveysministeriön teettämiä selvityksiä.
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Elinkeinoelämän valtuuskunnan tutkimusten tulokset tuovat pohjan ekologisen kestävyyden ja hyvinvoinnin tavoitteiden uudelleenarviointiin. Kiertotalouden esimerkkitapauksessa Suomen itsenäisyyden rahasto on merkittävä toimija ja tietolähde ja ekologisten
menettelyjen tietoja on koottu luotettavina pidettyjen toimijoiden Internet-sivustoilta. Sosiaalipolitiikan ekologisuutta on käsitelty kulutuksen näkökulmasta ja tietolähteenä on
etenkin Tuula Helneen ja Tuuli Hirvilammin mittavat sosiaalipolitiikan ekologisuutta koskevat tutkimukset.
Indikaattori- ja mittariselvitysten ja tiedolla johtamisen tarkastelu on tehty Internet- ja kirjallisuusselvityksenä, jossa keskeisimmät tietolähteet ovat OECD, Euroopan Unionin ja
Tilastokeskuksen sivustot. Ympäristöpalvelut -kokonaisuuden kehittämisessä on menetelmänä käytetty ryhmätöitä ja ryhmähaastatteluja, joista on tehty kooste. Lisäksi kokonaisuuden tunnistamisessa on hyödynnetty ekologisuustarkastelun tuloksia.
2.2 Rajaukset
Opinnäytetyössä ympäristöpalvelujen käsittelyssä ei ole käsitelty maakuntasuunnittelun,
ympäristönsuojelun, alueiden käytön, luonnonsuojelun tai ympäristöviestinnän tehtäviä
tarkastelun keskittyessä ELY-keskuksen vesipalveluiden järjestämiseen. Muiden edellä
mainittujen tehtäväalueiden nostoja tulee esiin rajapintatarkastelussa, uusien tehtävien
ja painotusten osalta ympäristöpalvelukokonaisuuden ehdotuksessa ja maakunnan
asukkaiden ekologisen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tavoittelussa.
Vaikka elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksissa on laajat yhteistyömahdollisuudet,
avaa maakuntien toiminta vuoden 2020 alussa aivan uusia mahdollisuuksia ympäristöpalvelujen vaikuttavuuden laajentamiseen ja verkostoitumiseen. Rajapintoja ja synergiaa, mikäli niitä halutaan hyödyntää, syntyy talous- ja elinkeinoelämän, ympäristöpalvelujen ja sosiaali- ja terveydenhuollon, ympäristöterveyden ja pelastuspalveluiden välillä.
Uusi rajapinta on myös poliittinen päätöksenteko. Rajapinta pelastuspalveluiden ja ympäristöpalveluiden välillä varautuminen mukaan lukien on merkittävä ympäristövaikutusten ja yhteiskunnan toimivuuden ja turvallisuuden erityistilanteissa varmistamisessa. Rajapinta pelastuspalveluun on tässä opinnäytetyössä kuitenkin jätetty pois tarkastelusta.
Maakuntasuunnittelussa on käynnissä maakuntien välisten yhteistyötarpeiden ja -mahdollisuuksien selvitystyö suuralueella (Varsinais-Suomi, Satakunta, Pirkanmaa, Häme ja
Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakunnat). Tässä opinnäytetyössä ei oteta kantaa käynnissä olevaan ylimaakunnalliseen yhteistyön järjestämiseen.
Yhteiskunnan hyvinvoinnin tulisi rakentua sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti
kestävälle toiminnalle. Talouden ja elinkeinoelämän ekologisesti kestäviä rajapintoja ja
rajapintaan liittyviä toimenpiteitä on selvitetty melko paljon, joten tässä opinnäytetyössä
ekologisesti kestävää elinkeinoelämää on käsitelty esimerkinomaisesti kiertotalouden
näkökulmasta. Ekologisuudeltaan vähemmän arvioitua sosiaali- ja terveydenhuoltoa on
tarkasteltu hieman laajemmin.
Opinnäytetyön aihe antaa ehkä odotuksia laajan ympäristön tilan ja maailmanlaajuisten
ongelmien kuten esimerkiksi ilmastonmuutoksen, luonnonvarojen ylikulutuksen, makean
veden vähyyden tai väkiluvun kasvaessa ruokatuotannon yhä kasvavan vajeen käsittelystä. Globaalit ongelmat ovat jo laajalti tiedossa ja niistä löytyy helposti ajankohtaista
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tietoa, joten maailmanlaajuisia ympäristöongelmia ei esitellä. Sen sijaan esillä on maakuntalähtöisesti joitain Suomen ja Lounais-Suomen keskeisiä ympäristöongelmia. Tarkoituksena on tuoda esiin maakunnassa tarvittavalle ekologiselle hyvinvoinnin tavoitteelle ja poikkihallinnolliselle yhteistyölle perusteluja ja lähellä olevia ongelmia, joihin
maakunnan asukkaankin ajatusmaailmassa hänen vaikutusmahdollisuus riittää.
Tiedolla johtamisesta ja julkisen hallinnon tietoon perustuvasta johtamisesta on tehty
useita julkaisuja, selvityksiä, raportteja ja opinnäytetöitä. Tässä opinnäytetyössä ei esitellä teorioita tai käsitteitä, vaan työssä on keskitytty tiedolla johtamisen hyötyihin ja peilattu hyötyjä maakunnan johtamiseen ja toimintaan sekä asukkaiden vaikutusmahdollisuuksiin.
Laadukkaan tiedon hankinta edellyttää tietolähteiden huolellista valintaa ja tiedontuottajien arviointia. Tiedonhallintaan kuuluu tietotarpeiden tunnistaminen, tiedon hankinta, tiedon organisointi ja varastointi, tietotuotteiden ja palveluiden kehittäminen, tiedon jakelu
sekä tiedon käyttö. Opinnäytetyössä ei erityisesti paneuduta edellä mainittuihin tietojohtamisen kannalta merkittäviin asioihin. Työssä on sen sijaan kartoitettu kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja eri hallinnonalojen rajapintojen mittaristoja ja synergioita. Tavoitteena on avata keskustelua rajapintojen mahdollisuuksista ja maakunnan kokonaisvaltaisen tietoon perustuvan johtamisen ja toiminnan sekä asukkaiden kokonaisvaltaisen
hyvinvoinnin edistämisestä.
Maakunnan johtaminen tiedolla edellyttää kolmen osaamisen osatekijän yhteen nivoutumista:
1. Tarvitaan oikeaa ja objektiivista tietoa päätöksentekoa varten.
2. Tarvitaan osaava ja asiantunteva henkilöstö, joka osaa tuottaa oikeaa tietoa ja
tulkita tietoa oikein ilman subjektiivisia tai oman toiminnan etuja ajavia värityksiä.
3. Tarvitaan verkostotyöskentelyä, jolla vaikutetaan sisäisten ja ulkopuolisten toimijoiden toimintaan ja tunnistetaan toimintaympäristön tulevia muutoksia ja
asiakastarpeita.
Tässä opinnäytetyössä on keskitytty tarkastelemaan kohtaa 1. oikean ja objektiivisen
tiedon käytön hyötyjä maakunnan toiminnan suunnittelun ja johtamisen näkökulmasta.
Kohtia kaksi ja kolme on käsitelty lähinnä esimerkkitarkasteluun valitussa maakunnan
ympäristötehtävän kehittämisessä henkilöstön osaamisen kehittämistarpeina.
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3 EKOLOGISESTI KESTÄVIÄ HALLINNON
RAJAPINTOJA
Hallinnon rajapintojen tarkastelu on tehty vesi- ja ympäristötehtävien ja elinkeinotoiminnan, sosiaali- ja terveydenhuollon ja ympäristöterveyden välillä. Tarkastelun tuloksena
on esitetty maakunnan vesi- ja ympäristöpalvelujen mahdollisuuksia edistää toiminnan
ekologisuuden tavoitetta. Muita mahdollisia rajapintoja olisi ollut esimerkiksi vesi- ja ympäristötehtävien ja maakunnan varautumisen rajapinta ja myös pelastustoimialla on merkittäviä ympäristövaikutuksia. Molemmat rajapinnat olisivat tarkastelun arvioisia ja kehittämistoimia olisi varmasti tunnistettavissa.
3.1 Maakunnan lakisääteiset ympäristötehtävät ja tarkasteltavat hallinnon rajapinnat
Maakunnan ympäristöpalvelut koostuvat lakisääteisistä tehtävistä. Luonnoksessa maakuntalaiksi (päivätty 2.3.2017) on 6 §:ssä esitetty tulevalle maakunnalle maakuntien liitoista ja ELY-keskuksista siirtyvät tehtävät, joista on alla ympäristötehtäviä koskeva ote.
Maakuntiin siirtyvät alueiden käytön tehtävät, vesipalvelut ja luonnon monimuotoisuuden
edistämistehtävät sekä ympäristötietotehtävät. Maakuntien liitojen tehtävät siirtyvät tuleviin maakuntiin. Lakisääteiset tehtävät muodostavat maakunnan ympäristöpalvelujen minimitason.
Maakunta hoitaa sille lailla säädettyjä tehtäviä seuraavilla tehtäväaloilla (Suomen hallitus
b 2017, (§ 6) 697):
8) kalatalous ja vesitalous
11) maakunnan suunnittelu ja maakuntakaavoitus
12) kuntien alueiden käytön suunnittelun ja rakennustoimen järjestämisen edistäminen
13) kulttuuriympäristön hoito
14) liikennejärjestelmän toimivuus, liikenneturvallisuus, tie- ja liikenneolot, alueellinen
tienpito, maankäytön yhteistyö sekä toimintaympäristöä koskevien tietojen tuottaminen
valtakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitteluun (huom. liikennejärjestelmää käsitellään jatkotyössä)
19) vesihuollon edistäminen ja suunnittelu, vesivarojen käytön ja hoidon sekä tulvariskien hallinnan tehtävät, alueelliset luonnonvaratehtävät ja huolehtiminen ympäristö-, vesihuolto- ja vesistötöiden toteuttamisesta
20) vesien ja merensuojelu, vesien ja merenhoidon järjestäminen ja toteuttaminen sekä
merialue-suunnittelu
21) ympäristötiedon tuottaminen ja ympäristötietouden parantaminen
Maakunta voi lisäksi hoitaa:
5) maakunnan tehtäviin liittyviä kansainvälisiä asioita ja yhteyksiä
6) muita sille erikseen säädettyjä tehtäviä.
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Maakuntaan siirtyy tehtäviä useilta eri hallinnonaloita ja siten toimintaa ohjaavat useat
ministeriöt. Kuvassa 1 on esitetty maakuntalakiluonnoksen mukaiset maakunnan tehtävät ja lain tarkoituksessa säädettäväksi esitetyt toiminnan keskeiset tavoitteet. Maakunnan eri toimialojen yhteistyölle voidaan asettaa yhteinen tavoite: maakunnan asukkaiden ekologinen kokonaisvaltainen hyvinvointi. (Suomen hallitus b 2017)

Kuva 1. Maakunnan tehtävät ja tavoitteet (Suomen hallitus b 2017, 696, 697, sovellettu).
Nykyisten maakuntaliittojen ympäristöön liittyvät tehtävät siirtyvät maakuntiin. ELY-keskusten nykyisistä tehtävistä maakuntiin siirtyvät vesipalvelut, luonnon monimuotoisuuden suojelun edistäminen, alueiden käytön tehtävät, ympäristötietotehtävät ja kalataloustehtävät. Maakunta organisaationa tarjoaa ympäristöpalveluille merkittäviä uusia
hallinnon sisäisiä toiminnan rajapintoja, joihin verkostoitumalla on mahdollisuus saada
uutta vaikuttavuutta ja ulottuvuutta vesien- ja muun ympäristönsuojelun tavoitteiden saavuttamiseksi. Hallinnon rajapinnoissa on mahdollista tunnistaa ja toteuttaa uusia ekologisesti kestävän hyvinvoinnin rakennuselementtejä. Perusteluja ekologisesti kestävän
hyvinvoinnin toteuttamisen tarpeesta sekä luonnon ja ympäristön että ihmisen hyvinvointiin ja etenkin ihmiskunnan tulevaisuuden turvaamiseksi luonnonvarojen riittävyyden ollessa nykyisellä kulutuksella uhattuna on runsaasti. Verkostoitumisen osaaminen tulee
olemaan ympäristöpalvelujen mahdollisuus menestyä, joten myös toiminnan kehittämiseen täytyy panostaa.
Tarkasteltavat hallinnon rajapinnat maakunnan tehtävien ja ympäristöpalvelujen välillä:
Ympäristö - elinkeinot
Ympäristö - sosiaalitoimi
Ympäristö - terveydenhuolto
Ympäristö - ympäristöterveys
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3.2 Ekologisesti kestävä hyvinvointi
Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin käsitettä on määritetty merkittävissä kansainvälisissä organisaatioissa kuten esimerkiksi Euroopan Unionissa ja OECD:ssä. Ne ovat kehittäneet
hyvinvoinnin mittaamiseen myös indikaattoripaketteja, joiden tulokset ovat nähtävillä Internet-sivuilla. Todettakoon, että Suomi sijoittuu kaikissa kansainvälisissä arviointituloksissa kärkipäähän jopa "palkintosijalle". Hyvinvoinnin käsitettä voikin lähestyä kyseisten
indikaattorien kautta. Kansainvälisiä ja Suomessa määritettyjä indikaattoreita on käsitelty
luvussa 3.4 Kestävän kasvun ja hyvinvoinnin indikaattoreita.
Suomen valtio on hyväksynyt vuonna 2014 kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen, jonka tavoitteet ovat yhdensuuntaisia ihmisten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin näkemyksen kanssa. Yhteiskuntasitoumus hyväksyttiin kestävän kehityksen toimikunnassa vuonna 2014.
Yhteiskuntasitoumuksen tavoitteet (Valtioneuvoston kanslia (VNK) c 2017):
1
2
3
4
5
6
7
8

Yhdenvertaiset mahdollisuudet hyvinvointiin
Vaikuttavien ihmisten yhteiskunta
Työtä kestävästi
Kestävät yhdyskunnat ja paikallisyhteisöt
Hiilineutraali yhteiskunta
Resurssiviisas talous
Luonnon kantokykyä kunnioittavat elämäntavat
Luontoa kunnioittava päätöksenteko

Elinkeinoelämän valtuuskunta (EVA) on vuonna 1974 perustettu voittoa tavoittelematon
yhdistys. EVA:n jäseniä ovat Elinkeinoelämän keskusliitto (EK) ry ja Teollisuuden työantajain keskusliitto (TT) -säätiö. EVA:n hallituksen ja valtuuskunnan puheenjohtajana toimii Jorma Ollila. EVA:n toiminnan tavoitteena on edistää suomalaisen yhteiskunnan pitkän aikavälin menestystä. (Elinkeinoelämän valtuuskunta (EVA) a 2017.)
EVA on kerännyt tietoa suomalaisten arvoista ja asenteista 1980-luvulta alkaen ja koonnut tutkimustiedoista arvo- ja asennetutkimusten tietokannan (EVA:n Arvopankki). Tietokannassa on arvioitu ihmisten suhtautumista muun muassa hyvinvointivaltioon, ympäristöön ja onnellisuuteen. Tulosten perusteella voidaan arvioida asukasnäkökantaa hyvinvoinnin keskeisten tekijöiden osalta.
Muutamia Arvopankista poimittuja ympäristöön liittyviä esimerkkejä (EVA b 2017):




Onnellisuuden osatekijöiden tärkeys: Suhde luontoon, luonnosta nauttiminen
-kysymykseen vastasi vuonna 2005 erittäin tärkeä tai tärkeä 68 % ja melko
tärkeä 25 %. Kukaan vastaajista ei ollut sitä miltä, että luonto ei kuuluisi onnellisuustekijöihin lainkaan.
Saaste- ja ympäristöongelmien vähentämiseksi olen valmis tinkimään
omasta elintasostani -kysymykseen vuonna 2014 vastasi täysin tai jokseenkin samaa mieltä 55 % vastaajista, 24 % ei osannut sanoa mielipidettä, 16 %
oli jokseenkin eri mieltä ja 5 % täysin eri mieltä. Vuosina 2010–2013 arviointitulokset olivat vastaavat. Aiempina vuosina täysin tai jokseenkin samaa
mieltä -vastauksia oli enemmän, 64-76 %.
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Pyrkimällä jatkuvaan taloudelliseen kasvuun ihminen tuhoaa vähitellen luonnon ja lopulta myös itsensä -kysymykseen vuonna 2014 vastasi täysin tai jokseenkin samaa mieltä 68 % vastaajista, 14 % ei osannut sanoa mielipidettä,
14 % oli jokseenkin eri mieltä ja 2 % täysin eri mieltä. Aiempina vuosina täysin
tai jokseenkin samaa mieltä -vastauksia oli enemmän, noin 75 %.
Ympäristöongelmien ratkaisu on viime kädessä kiinni yksittäisten kuluttajien
päätöksistä -kysymykseen vuonna 2006 vastasi täysin tai jokseenkin samaa
mieltä 46 % vastaajista, 16 % ei osannut sanoa mielipidettä, 29 % oli jokseenkin eri mieltä ja 8 % täysin eri mieltä.
Ihmisten hyvinvoinnin jatkuminen voi perustua vain taloudelliseen kasvuun kysymykseen vuonna 2017 vastasi täysin tai jokseenkin samaa mieltä 48 %
vastaajista, 19 % ei osannut sanoa mielipidettä, 25 % oli jokseenkin eri mieltä
ja 8 % täysin eri mieltä.

Ihmisten hyvinvointi ei nouse talouden kasvun mukaisesti. Reilusti yli puolet ihmisistä
arvioi ympäristön tilan ja huolen tilan heikkenemisestä sekä luonnonvarojen käytön kestävyyden erittäin tärkeäksi tai tärkeäksi arvoksi ja yli puolet ihmisistä on valmiita luopumaan kulutuksesta ja sen kasvusta. Ihmiset tavoittelevat yhä enemmän kestävää kokonaisvaltaista hyvinvointia.
Hyvinvoinnin ja onnellisuuden käsiteitä on arvioitu taloutta ja materialismia laajemmin.
Kestävän talouden indeksi ISEW ja aidon kehityksen indikaattori GPI, joita ei ole virallisesti otettu käyttöön. Indikaattorit osoittavat bkt:n ja kestävä hyvinvoinnin erot selkeästi.
Sosiaalipolitiikkaa tulisikin luotsata uudelleen laajemmin hyvinvointitekijöitä huomioon ottavaksi ja rakentaa se kestävälle pohjalle niin taloudellisesti kuin sosiaalisesti ja ekologisesti. Talouskasvua tulee rakentaa uudella tavalla kestäväksi ja siirtymällä kuluttamisesta palvelujen hankintaan. (Helne ym. 2012, 76)
Lounais-Suomessa ekologisen kestävyyden vajeet ovat osittain selvästi havaittavissa,
mutta monet ongelmat kuten haitallisten aineiden vaikutukset, tulevat konkretisoitumaan
ajan kuluessa. Kestävyysvaje on tunnistettu ja tunnustettukin, mutta tahto nykytilanteen
muuttamiseen on huono: teot eivät vastaa puheita. Ekologiset kysymykset jäävät pois
politiikan, päätösten ja toimenpiteiden vaikutusten arvioinneista.
Suomessa tunnistettavia luonnontaloudellisia kestävyysvajeita:






Itämeri ja erityisesti Saaristomeri voivat huonosti. Itämeren tilaa heikentää ravinteista johtuva rehevöityminen ja siitä johtuvat sinileväkukinnat ja happikadot. Merenpohja voi huonosti ja on osittain kuollut. Lääkejäämät ja muut haitta-aineet
aiheuttavat muutoksia kalastossa. Kalakantojen tila ei ole hyvä. Itämerta rasittaa
roskaantuminen, josta etenkin mikroroskien vaikutukset ovat vasta nyt alkaneet
näkyä. Vilkas laivaliikenne on uhka paitsi suurten ilmapäästöjen myös mahdollisten öljy- ja kemikaalionnettomuuksien takia. Saaristomeren tilaa tulee parantaa
ja Selkämeren tilaa ylläpitää.
Lounais-Suomessa vesien tila on muuta maata huonompi. Varsinais-Suomessa
useimmat vesistöt ovat hyvää huonommassa tilassa johtuen rehevöittävistä ravinnekuormituksista. Haitalliset aineet kuormittavat Eurajokea ja Kokemäenjokea. Kokemäenjokea ovat kuormittaneet useat suuret ympäristöonnettomuudet.
Lounais-Suomen tulevaisuus Suomen ruoka-aittana on uhattuna. Peltomaat tiivistyvät raskaan maanviljelyskaluston ajaessa pelloilla etenkin, jos sateet ovat
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pehmentäneet peltoa. Peltojen maan rakenne ja kasvukunto heikkenevät. Mahdollisimman suurta tehokkuutta tavoitteleva viljely kuluttaa maan kasvukyvyn loppuun maan multavuuden ja hiilipitoisuuden vähetessä.
Kuivuus kiusaa usein Saaristomeren ja Vakka-Suomen alueita sekä muuta Lounais-Suomea. Vedenkulutusta joudutaan ajoittain rajoittamaan. Toisaalta usein
kiusaavat runsaat ja ajoittain rankat sateet, jotka estävät sadonkorjuun tai aiheuttavat rakennusvahinkoja. Sääilmiöt ovat äärevöityneet. Kunnon pakkastalvet
ovat vähentyneet. Nykyisin talvet ovat leutoja ja ravinteita vesistöihin kuljettavia
talviaikaisia lumen sulamisia on toistuvasti. Satakunnassa ja etenkin Kokemäenjoella on suurtulvien uhka ja tulviin joudutaan varautumaan vuosittain.
Hiilidioksidipäästöt eivät ole vähentyneet odotetusti. Suurimmat päästöt syntyvät
energiantuotannosta, liikenteestä ja teollisuudesta. Hiukkaspäästöjä, joista aiheutuu hengitystieoireita, syntyy puunpoltosta ja liikenteestä. Ilmastonmuutos ja
kasvihuoneilmiö etenevät edelleen, joten ilmanlaadussa on parannettavaa.
Yhdyskuntarakenteen hajaantumisesta aiheutuu hiilidioksidipäästöjen kasvua
julkisen ja yksityisen liikenteen järjestelyiden takia. Tiivis viihtyisä kaupunkirakenne edistää kestävän kehityksen tavoitteita.
Luonnonvarojen kulutus ylittää luonnon kynnysarvot ja oman osuutemme maapallon luonnonvarataloudesta moninkertaisesti. Siitä huolimatta kiertotalous ja
materiaalitehokkuus ovat lähteneet hyvin hitaasti liikkeelle. Tarvittavaa asennemuutosta ei ole syntynyt. Jätteet päätyvät usein polttoon, vaikka ensisijainen
käyttö olisi hyödyntäminen materiaalina. Materiaalien jalostusaste / hyödyntämisaste on huono. Kuvassa 2 on nähtävissä luonnonvarojen kulutuksen merkittävä
kasvu vuodesta 1970 vuoteen 2016.
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Kuva 2. Luonnonvarojen kokonaiskäyttö vuosina 1970-2016 (Tilastokeskus a 2016).
Kestävän kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kolme keskeistä osa-aluetta ovat kestävä sosiaalinen toimintaympäristö, kestävä talous ja kestävä ympäristön ja luonnonvarojen
käyttö (kuva 3). Ekologisesti kestävä politiikka varmistaa ekosysteemin kantokyvyn eli
luonnonvarojen riittävyyden sekä ympäristön elinkelpoisuuden ja käyttökelpoisuuden
säilymisen myös tuleville sukupolville. Ihmisen hyvinvoinnin rajojen on mahduttava
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ekosysteemin kestävän käytön rajoihin niin alueellisella tasolla kuin globaalisti. Ihminen
on osa luontoa ja ekosysteemiä. Ihmisten tekemät päätökset ja ihmistoiminnan vaikutukset ovat rajat ylittäviä ympäristövaikutuksissa, arvomaailmassa, eettisyydessä, kunnioituksessa ja oikeudenmukaisuudessa. (Helne ym. 2012, 15)

Kuva 3. Ekologisesti hyvinvoiva maakunta (Helne ym. 2012, 15, sovellettu).
Maakunnan tarjoama toimintaympäristö tuo uuden lähtökohdan laajamittaisen asukkaiden hyvinvoinnin tavoitteen asettamiseen. Tavoite tulisikin kirjata maakunnan strategiaan. Maakunnassa tarvitaan hallintorajat ylittävä kestävän ekologisen hyvinvoinnin toimenpideohjelma ja toteutussuunnitelma, jonka toteuttamiseen on panostettava pitkäjänteisesti. Nykyiset hallintorakenteet eivät tule taipumaan yhtäkkiseen muutokseen politiikan laatimisessa tai toteuttamisessa valtakunnallisella tasolla tai maakuntatasolla, mutta
maakunnassa on mahdollista tehdä toimenpiteitä, joilla kokonaistavoitetta viedään
eteenpäin, ja maakunta voi halutessaan olla aktiivinen muidenkin hallintorakenteiden tavoiteasetantaan.
3.3 Ekologisesti kestävä talous- ja elinkeinopolitiikka
Luonnonvarojen käyttö on kasvanut vuodesta 1970 lähes kaksinkertaiseksi (kuva 2).
Elinkeinoelämässä on löydettävä materiaalitehokkaampia tuotantotapoja ja parannettava tuotos-panos suhdetta siis tuotettava vähemmästä enemmän, mikäli talouden kasvun oletetaan olevan hyvinvoinnin edellytys. Talouden kasvun tavoitteessa materiaalin
kulutuksesta tulee siirtyä vihreään kasvuun ja ekosysteemipalvelujen käyttöön. Tuotannon ekologisuutta ja eettisyyttä osoitetaan monin eri järjestelmin ja tuotemerkinnöin. Kuluttajia tulee edelleen valistaa tuotevalintojen vaikutuksista. Uusia liiketoimintamahdollisuuksia kuten aktiivinen tuotteiden kierrätys, kunnostus ja yhteiskäyttötoiminnan aloitta-
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minen tuo uusia työpaikkoja ja lisää ekologisen yhteiskunnan hyvinvointia. Elinkeinopolitiikka on tunnistanut uudet liiketoimintamahdollisuudet, mutta valtion talouspolitiikka ei
tue riittävästi kestävän kehityksen tavoitteita. Yritysten kestävän kehityksen ja ympäristöystävällisen toiminnan tavoitteet perustuvat ympäristölainsäädännön mukaiseen ympäristölupaan ja erilaisiin vapaaehtoisiin järjestelmiin ja lupauksiin.
3.3.1 Talous- ja elinkeinopolitiikan ekologisuuden nykytilanne
Valtionvarainministeriö on julkaissut vuonna 2015 Suomen talouspolitiikkaa koskevan
julkaisun Talouspolitiikan lähtökohdat 2015–2019 Valtiovarainministeriön virkamiespuheenvuoro. Talouspolitiikka keskittyy taloudelliseen kasvuun, työllisyyteen ja hallinto-,
sosiaali- ja terveydenhoitokulujen vähentämiseen. Julkiselta vallalta edellytetään sopeuttamistoimen toteuttamista ja julkisen palvelutuotannon tehostamista, joten toimenpiteissä on esitetty henkilöstön vähennyksiä julkisesta hallinnosta. Keskeisin haaste on
työllisyys, jonka tueksi on esitetty työllistymisen kannustimia. Kannustimet ovat käytännössä sosiaaliturvan heikentämistä ja velvoittavuuden lisäämistä. Aktiivimallia koskeva
lainsäädäntö on astunut voimaan 1.1.2018. (VM a 2015, 4,117)
Talouspolitiikassa ei tunnisteta ekologisen kestävyyden tarvetta, mahdollisuutta kehittää
talouspolitiikkaa tai taloushallinnon toteuttamista ja hyvinvointia pienemmällä talouskasvulla, nolla-kasvulla tai degrowth-mallilla. Kestävyys talouspolitiikassa koskee vain taloutta. Ainostaan digitalisaatiota käsiteltäessä näkyy sana ilmastonmuutos. Ainoa ekologisen kestävyyden ja talouspolitiikan yhtymäkohta löytyy tarpeesta kehittää korkeamman
jalostusasteen tuotteita. Suomessa tuotto käytetyn raaka-aineen tai materiaalin määrään
nähden on huono (tuotos-panos-suhde).
Elinkeinotoiminnan harjoittamista on jo pitkään säädelty lakisääteisesti ympäristönsuojelulain nojalla myönnetyillä ympäristöluvilla. Lupamääräyksiin sisältyy ympäristövaikutusten seurannan velvoite sekä parhaan käytössä olevan tekniikan käyttäminen tuotantoprosesseissa. Elinkeinotoiminnasta ja yhdyskuntien jätevesistä aiheutuva typpikuormitus on noin 25 % ja fosforikuormitus noin 15 % vesistöjen kokonaiskuormituksista. Maataloustuotannosta aiheutuu noin 60 % vesistöjen kokonaisfosfori- ja kokonaistyppikuormituksesta (ympäristöhallinto c 2017). Suorat päästöt aiheuttavat merkittäviä vesistövaikutuksia rehevöittäen vesistöjä, lisäten vesistöjen haitallisten ja vaarallisten aineiden pitoisuuksia sekä aiheuttaen ilman saastumista. Elinkeinotoiminnassa on tunnistettu ekotehokkuuden ja luonnonvarojen kulutuksen vähentämisen merkitys talouden kehitykseen. Kiertotalous, materiaalitehokkuus ja panos-tuotos suhteen kasvattaminen edistävät ekologisen jalanjäljen pienentämistä. Luonnonvarojen kulutus ja elinkeinoelämän talous ovat keskenään synergiassa.
Elinkeinoelämän ja talouden kestävän kehityksen mukaista toimintaa edistetään työ- ja
elinkeinoministeriössä ja valtionvarainministeriössä tarjoamalla rahoitusmahdollisuuksia
muiden virastojen tukiessa tavoitetta. Kestävää toimintaa edistää kestävän kehityksen
toimikunta, johon kuuluu merkittäviä suomalaisia vaikuttajia valtioneuvostosta, eduskunnasta, hallinnosta, alueilta, elinkeinoelämästä, ammattiliitoista, järjestöistä, kirkosta ja
tieteen toimialoilta. Puheenjohtajana toimii pääministeri Juha Sipilä ja varapuheenjohtajana asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen. Toimikunta on määritellyt
vision "Luonnon kantokyvyn turvaa, hyvinvoiva ja globaalisti vastuullinen Suomi". Kestävän kehityksen periaatteet sisältävät globaalin vastuun, ylisukupolvien ajattelun, luonnon
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kantokyvyn rajallisuuden, yhdessä tekemisen ja tietojen ja taitojen luovan käytön. Kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda 2030 hyväksyttiin kaksi vuotta sitten. Suomen
hallitus on linjannut kestävän kehityksen toimeenpanoon kaksi teemaa, jotka ovat yhdenvertainen, tasa-arvoinen ja osaava Suomi sekä hiilineutraali ja resurssiviisas Suomi.
(VNK b, c 2018)
Valtiovarainministeriö on viemässä kestävän kehityksen tavoitteita valtion talousarvioon
(Petteri Orpo 20.11.2017) (VM b 2017):
”Valtiovarainministeriön visio on turvata tulevaisuutta. Haluamme rakentaa parempaa ja kestävämpää maailmaa tuleville sukupolville. Emme halua siirtää taakkaa
taloudesta tai ympäristöstä lapsillemme. Se näkyy julkisuuteen eniten tiukan taloudenpidon vaatimuksena. Emme halua jättää velkaa perinnöksi. Tiukan taloudenpidon lisäksi turvaamme tulevaisuutta tukemalla resurssien uudelleenkohdennuksia
tulevaisuuskohteisiin kuten osaamiseen ja ilmastonmuutoksen torjuntaan. Nyt haluamme avata, miten talousarvio voi huomioida kestävän kehityksen tavoitteet”

3.3.2 Esimerkkinä kiertotalous
Sipilän hallituksen hallitusohjelman tavoitteisiin kuuluvat biotalous ja puhtaat ratkaisut,
joita toteutetaan kiertotalouden läpimurto ja puhtaat ratkaisut -kärkihankkeella. Tavoitteena on hyödyntää kiertotalouden ja puhtaiden ratkaisujen kasvavia mahdollisuuksia
sekä vesistöjen ja Itämeren tilan parantaminen, jolloin on pienennettävä vesistöihin
huuhtoutuvien ravinteiden ja humuksen määrää sekä lisättävä maatalouden ravinne- ja
energiaomavaraisuutta. Uuden kiertotalouteen liittyvän liiketoiminnan ja viennin avulla
tavoitellaan uusien työpaikkojen syntymistä. Kierrätystä edistetään valmistelemalla kierrätystä edistävää sääntelyä ja ratkaisuja sekä kokeilu- ja demonstraatiohankkeilla. (VN
c 2017)
Vaatimuksia ja tavoitteita kiertotalouden toimeenpanoon on asetettu Euroopan Unionin
säädöksissä ja toimenpideohjelmissa. Euroopan Unionin komissio antoi vuonna 2015
ehdotuksen kiertotaloudesta, joka sisältää toimintasuunnitelman ja kiertotaloutta tukevia
säädösmuutosehdotuksia. Toimenpideohjelma sisältää ehdotuksia liittyen tuotantoon,
kulutukseen, jätehuoltoon ja jätteiden uusiokäytön (uusioraaka-aineiden ja veden uudelleenkäytön markkinoiden vahvistaminen). Ohjelman painopistealueet ovat muovit, elintarvikejäte, kriittiset raaka-aineet, rakennus- ja purkujäte sekä biomassa ja biopohjaiset
tuotteet. Erityisesti esiin on nostettu innovaatiot, investoinnit ja muut horisontaaliset toimenpiteet, joita tarvitaan kiertotalouteen siirtymiseen. (EU b 2015)
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto (Sitra) on valmistellut kiertotalouden tiekartan, jossa
on toimenpide-ehdotuksia luoda hiilineutraalilla kiertotaloudella kestävää hyvinvointia ja
menestystä. Tiekarttaan on valittu viisi painopistealuetta: kestävä ruokajärjestelmä, metsäperäiset kierrot, tekniset kierrot, liikkuminen ja logistiikka sekä yhteiset toimenpiteet.
(Sitra b 2016, 13)
Kiertotalous on yksi keskeisistä kulmakivistä, joka yhdistää kestävästi talouden ja ympäristö- ja luonnonvarojen käytön. Kiertotalous säästää luonnonvaroja ja tarjoaa Suomelle
1,5–2,5 miljardin euron taloudelliset mahdollisuudet. Kiertotalous on (Sitra a 2014, 4):
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jätteen synnyn ehkäisyä. Kiertotalousajattelussa suunnittelussa otetaan huomioon valmistuksessa tarvittavien resurssien käytön minimointi, joka vähentää syntyvää jätemäärää, sekä materiaalien erottelumahdollisuudet tulevaa kierrätystä
ajatellen. Kierrätettävien tuotteiden valmistuksessa ei käytetä aineita, jotka estävät materiaalin uudelleenkäytön tai heikentävät loppusijoitusmahdollisuuksia.
Kiertotaloutta toteuttavassa suunnittelussa otetaan huomioon muunneltavuus ja
tuotteen käyttömahdollisuus muuhunkin kuin alkuperäiseen tarkoitukseen.
kokonaisuuksien ajattelua ja suunnittelua. Eri toimintoja voidaan sovittaa yhteen
samoin kuin eri tuotteiden käyttöä. Tällaisia ovat esimerkiksi teolliset symbioosit.
Kiertotalous hyödyntää uusiutuvaa energiaa. Materiaalin kierto pyritään pitämään
tarpeeksi korkean tason kiertona.
resurssitehokkuutta ja nuukuutta. Kiertotaloudessa tuotetta ei valmisteta vain
yhtä käyttökertaa varten, vaan se suunnitellaan käytettäväksi uudelleen ja materiaalin kierrätykselle etsitään riittävä korkea-arvoinen kierto.
uusiomateriaalien käyttöä: toisen jäte on toisen raaka-aine. Syntyvät jätteet ovat
myös taloudellinen menetys. Kiertotalous hyödyntää jätteen energiana tai muutoin, kuitenkin ensisijalla on aina hyödyntäminen materiaalina. Viimeisenä vaihtoehtona on loppusijoitus kaatopaikalle tai läjitykseen.
uudelleen käyttöä, korjausta ja huolto. Kiertotaloudessa tuote rakennetaan kestäviksi. Tuotetta ei kuluteta loppuun, vaan elinkaaren pidentämiseksi tuotteita
huolletaan säännöllisesti sekä korjataan ja kunnostetaan tarvittaessa. Jos tuote
jää tarpeettomaksi, se ensisijaisesti kierrätetään samaan tarkoitukseen.
jakamistaloutta ja kulutustottumusten muutosta. Tuotteita ei välttämättä omisteta
itse, vaan niitä käytetään yhteisesti.

Kiertotalouden toteuttamisessa Suomi on muihin Euroopan maihin verrattuna keskinkertaisella tasolla. Kestävän kehityksen kiertotalous- ja materiaalitehokkuustavoitteiden toimeenpano ei ole edennyt ripeästi. Suomalaisten luonnonvarojen kokonaiskäyttö vuonna
2016 oli 5 858 miljoonaa tonnia, joka on 8,5 % enemmän kuin vuonna 2015. Teollisuuden
ja energiantuotannon jätemäärät ovat pienentyneet ja kaivosteollisuuden jätemäärät
kasvaneet. 2000-luvulla yhdyskuntajätettä on vuosittain syntynyt 2,4–2,8 milj. tonnia. Yhdyskuntajätteestä on hyödynnetty yli 90 % mutta ensisijaisen tavoite, materian kierrätys
materiana, toteutuu puutteellisesti, jolloin kierrätysaste jää vajaaksi. Suomen kansantalouden riippuvuus luonnonvaroista on suurempi kuin muualla Euroopassa ja kuitenkin
Euroopassa materian tuottavuus on Suomeen verrattuna kaksinkertainen. Suomen kansantalouden materiaali-intensiteetin lasku on hidastunut, eli materian tuottavuus kasvaa
hitaammin kuin aiempina vuosikymmeninä. (Tilastokeskus a, b 2016)
Kiertotalouden, materiaalitehokuuden ja resurssiviisauden edistämisellä voidaan rakentaa uusia mahdollisuuksia elinkeinotoiminalle, joten maakunnan toiminnan jouhevaa
aloitusta varten tulee jo nyt ELY-keskuksille kehittää alueen kiertotaloustoimintaa kokoava rooli sekä työkalut ja toimintamallit, jotka palvelevat kiertotalouden toimeenpanoa.
Alueen kuntaorganisaatioissa on asetettu kierrätystavoitteita, joten lähtökohta maakunnan toiminnan onnistumiselle on hyvä.
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3.3.3 Kestävän elinkeinoelämän indikaattoreita
Talouselämän ja ympäristön huomioon ottavia mittareita on kehitetty talouden kehitystä
laajemman hyvinvoinnin ja ekologisen kestävyyden mittaamiseksi. Mittareiden
seurantaan tarvittavat tiedot ovat helposti saatavissa. Muista esillä olevista mittarista
poiketen kynnysarvot mittaavat ympäristön kestokykyä muiden mittareiden kuvatessa
ympäristön ja luonnonvarojen käyttöä.
Bruttokansantuote ja vihreä bruttokansantuote

Bruttokansantuote (bkt) on yleisin hyvinvoinnin kuvaamiseen käytetty mittari. Bkt:tä käytettäessä ihmisten hyvinvoinnin oletetaan seuraavan yhteiskunnan talouden, yksilön tulotason ja kulutuksen määrää. Bkt kuvaa vain taloutta ja sen trendejä yhteiskunnan hyvinvoinnin mittarina. Taloudellisella kasvulla on merkittävästi kielteisiä vaikutuksia kuten
ilmastonmuutos, luonnonvarojen ehtyminen, ympäristön pilaantuminen ja saastuminen
tai vaikkapa luonnon monimuotoisuuden väheneminen, joita bkt ei tunnista. Myös ympäristövahingot ja rikollisuus kasvattavat bkt:tä. Bkt ei ota huomioon ekologista kestävyyttä
tai aineettomia hyvinvointitekijöitä eikä myöskään rakennusten rapistumista, laiteiden kulumista tai esimerkiksi infran heikkenemistä. (VNK a 2011, 7)
Todellisen taloudellisen tilanteen seurantaan on kehitetty vihreä bkt, joka ottaa huomioon
luonnonvarojen vähenemisen ja ympäristöhaitat. Toiminnasta aiheutuvien ympäristöhaittojen arviointi sekä haittojen ja kulutettujen luonnonvarojen ja etenkin uusiutumattomien luonnonvarojen hinnoittelu on vaikeaa eikä hinnoissa oteta kattavasti huomioon
luonnonvarojen ehtymistä ja siitä aiheutuvia hinnannousuja, jotka ovat vääjäämättä
edessä esimerkiksi ostolannoitteiden hinnan nousuna louhittavan fosforin ehtyessä.
Haittojen arviointi perustuu ympäristönsuojelukustannuksiin, mutta seurannaisvaikutuksista kuten Saaristomeren veden tilan heikkenemisestä aiheutuvia tulomenetyksiä matkailuelinkeinolle, mökkeilylle, veneilylle ja muulle virkistyskäytölle, on haasteellista hinnoitella. Hinnoitteluperiaatteista johtuen ekologisen kestävyyden vaikutukset vihreän
bkt:n tuloksiin jäävät vähäisiksi. Vihreä bkt oikaisee ainoastaan taloudellisen tilanteen
arviointia lähemmäs todellisuutta ottamatta kuitenkaan huomioon hyvinvointia kokonaisvaltaisesti eivätkä ympäristöarvojen muutokset tule esiin kattavasti. (Reinikainen & Wallenius 2003, 5)
Bruttokansantuote seuraa talouden kehitystä, mutta tietoa ympäristön tilan muutoksista
tai maakunnan asukkaiden hyvinvoinnista bkt:n seuranta ei kerro. Vihreä bruttokansantuote kuvaa laajemmin talouden kehitystä kuin bruttokansantuote, muttei sekään kuvaa
maakunnan asukkaiden hyvinvointia tai edes talouden kehitystä ja siitä aiheutuvia ympäristömenetyksiä riittävästi. Kannatettavampaa on keskittyä laajempaan hyvinvoinnin
mittaamiseen ja tarkempiin ympäristön käyttöä ja luonnonvarojen kulutusta mittaaviin indikaattoreihin.
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Ympäristötilinpito

Euroopan Unionissa säädettiin asetus ympäristötilinpidosta (annettu 691/2011, muutettu
16.4.2014 N:o 538/2014), jonka tarkoituksena on yhtenäistää ympäristötilipidon tietojen
keruuta ja arviointia. Tiedonkeruu koskee päästöjä ilmaan, toimialoittaisia ympäristöön
liittyviä veroja ja kansantalouden materiaalivirtoja ja vuonna 2014 tehdyssä muutoksessa
mukaan otettiin ympäristönsuojelumenoja, ympäristöliiketoimintaa ja fyysisiä energiavirtoja koskevat tilinpidot. Tiedot yhdistävät ympäristölle ja luonnonvaroille aiheutuvat menetykset ja sääntelyyn käytettävät taloudelliset panostukset sekä ympäristöystävällisen
liiketoiminnan (EU a 2014 1 artikla). Suomessa ympäristötilinpäätöstiedot kokoaa Tilastokeskus.
Ympäristötilinpidon tietoja on kerättävä lakisääteisyydestä johtuen ja ne ovat saatavilla
maakuntakohtaisesti. Se kuvaa tällä hetkellä suppeaa osaa luonnonvarojen käytöstä,
ympäristökuormituksista ja taloudellisia tekijöistä. Tietojen perustella voidaan tehdä kansainvälistä vertailua, maakunnan kehityksen seuraamista ja se kuvaa yhteiskunnan suhtautumista ympäristöasioihin. Hyvinvoinnin mittareiksi ympäristötilinpidon indikaattoreista voidaan ajatella vain muutamia, mutta myös maakunnan muilla toimialoilla voidaan
kehittää hyvinvoinnin- ja ympäristötilinpitoa.
Vihreä talous ja vihreä kasvu

Vihreä talous liittää ympäristön aineettomien ja aineellisten ekosysteemipalvelujen käytön osaksi hyvinvointia ja taloustiedettä. Vihreän talouden tavoitteena on vähähiilinen,
luonnonvara- ja energiatehokas yhteiskunta sekä hyvinvointi maapallon kantokyvyn ja
alueellisen luonnon ja ympäristön kynnysarvojen rajoissa. Vaikka talousnäkökulma on
keskeisessä asemassa myös sosiaalinen oikeudenmukaisuus, työllisyys ja varojen vastuullinen jakaminen kuuluvat vihreän talouden arvioihin. Tulevaisuuden kuluttajan hyvinvointi perustuu enemmän aineettomaan kuin aineelliseen kulutukseen. Toisaalta resurssitehokkuuden ja materiaalitehokkuuden parantuessa saattaa kulutus kohdentua ehkä
jopa haitallisemmin luonnonvaroja käyttävään toimintaan tai kulutukseen. (Antikainen
ym. 2013, 9-11)
Vihreän talouden toteutumisesta ei ole kattavasti vertailukelpoista tietoa, mutta useat
tahot ovat kehittämässä tai jo kehittäneet mittareita ekologisen, sosiaalisen ja talouden
kehityksen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin arvioimiseksi. Esimerkiksi OECD, Yhdistyneet kansakunnat ja Euroopan unioni ovat kehittäneet indikaattoreita ja ympäristötilinpitojärjestelmiä. Suomessa valtioneuvoston vuonna 2010 antamassa luonnonvaraselonteossa on visioksi asetettu älykkään luonnonvaratalouden vastuullinen edelläkävijyys.
(Antikainen ym. 2013, 18).
Vihreän talouden ajan ajatellaan olevan vähähiilisyyden ja resurssitehokkuuden aika,
joka ottaa huomioon ekologisen talouskasvun ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden.
Luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen Lynet-yhteenliittymä koordinoi valtioneuvoston
kanslian rahoittamaa Vihreän kasvun sekä resurssi- ja materiaalitehokkuuden avainindikaattorit -hanketta, jossa määritettiin edellä mainitut tavoitteet täyttävät seurantaindikaattorit. Yksittäin indikaattorit kuvaavat tiettyä päästöä, panostusta tai muutosta sekä poliittisten päätösten perusteella asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Vihreän kasvun
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avainindikaattorit on esitetty kuvassa 4. (Luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymä Lynet 2017)

Kuva 4. Vihreän kasvun avainindikaattorit (Luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymä Lynet 2017).
Vihreän talouden toimeen saaminen edellyttää poliittisia toimia ja kestävää kulutusta
edistäviä ohjauskeinoja ja talouden rakenteita. Vihreän talouden kehittyminen edellyttää
uusia innovaatioita, yhteistyötä ja verkostoitumisia. Innovaatioita tuleekin edistää tutkimuksen keinoin sekä yrityksien taloudellisella tuella (esim. Business Finlandin ohjelmat).
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Julkisia hankintoja tekevät tahot voivat edistää innovaatioita sekä vihreää taloutta hankintakriteerien määrityksillä. Synergioiden ja kumppanuuksien löytäminen edellyttää laajaa vuoropuhelua julkisen hallinnon ja elinkeinojen sekä esimerkiksi tutkimuslaitosten
kesken. Julkinen hallinto voi asettaa ohjauskeinoja, joilla kannustetaan kestävään talouteen sekä toisaalta poistaa haitallisia tukia. Normien ja lainsäädäntöjen tarkistaminen
vihreää taloutta tukevaksi edistää toimeenpanoa. Merkittäviä vaikuttajia ovat kuluttajat ja
kuluttajavalinnat.
Vihreän talouden toteutuminen edellyttää merkittäviä muutoksia kuluttajien asenteissa ja
sosiaalipolitiikan ja talouden ohjausjärjestelmissä, joten ympäristön kannalta hyvistä tavoitteista huolimatta sen toimeenpano on epävarmaan tai ainakin se tulee kestämään
pitkään. Maakunnalla on mahdollisuus, mikäli siihen on tahtoa, edistää vihreän talouden
toteutumista ja kehitystyö tulisi aloittaa pienin askelin esimerkiksi valitsemalla muutamia
poikkihallinnollisia pilotteja, joiden tavoitteet ja mittarit perustuvat kestävään hyvinvointiin.
Indikaattorit kuvaavat tietynlaisen talouden ja kasvun ympäristövaikutusten kehitystä.
Vihreän kasvun indikaattoreista osasta tietoa on kerätty jo pitkään, joten kehitys on nähtävissä. Indikaattorit tarjoavat tietoa maakunnan ekologisesta kehityksestä. Indikaattorien tietojen kerääminen on helppoa, joten niiden käyttö on kannatettavaa.
Degrowth

Degrowth-liikkeen tavoite on tuotannon ja kulutuksen vähentäminen laajojen ja pitkäkestoisten ympäristöongelmien välttämiseksi. Liikkeen toiminta perustuu vapaaehtoisiin valintoihin, joissa esimerkiksi hyvinvointia lisätään käyttämällä aikaa kulttuuriin ja sosiaaliseen osallistumiseen (Degrowth Finland). Ajatusmallina se on lähellä ympäristösosiaalipolitiikan tavoitteita. Degrowth sopii tavoitteena maakunnan ympäristökasvatuksen toimintaan, mutta haastavuuden takia kannattaa tavoite jakaa osatavoitteiksi ja edetä pienin askelin.
Kynnysarvot

Ympäristön kynnysarvot kuvaavat ekosysteemien kestokykyä, jota rasittaa sekä ulkoiset
että sisäiset kuormitukset. Kynnysarvojen ylittymistä on vaikea havaita ennen kuin kynnys on ylitetty ja vahingolliset vaikutukset konkretisoituvat. Ympäristön resilienssin ylittyminen vaarantaa ympäristön toipumisen tai se tapahtuu hyvin hitaasti. Esimerkiksi rehevöityneen vesistön palautuminen toteutettavista vesiensuojelutoimenpiteistä huolimatta
tapahtuu tuskallisen hitaasti. Ravinteiden ja haitta-aineiden pääsy vesistöön ei välttämättä ole havaittavissa välittömästi, mutta kestokyvyn ylittyessä alkaa veden tilan, kasvillisuuden ja kalaston heikkeneminen sekä esimerkiksi vesistön sisäinen kuormitus. Pistemäiset kuormitukset tunnistetaan ja niihin voidaan vaikuttaa. Vaikeasti korjattavia kuormituslähteitä ovat esimerkiksi ilmastonmuutoksen seurauksena syntyvät ravinnehuuhtomapiikit tai hajakuormitus kuten maaperässä ja ojien ja vesistöjen pohjalla olevat ravinnevarastot. Kynnysarvojen käyttöön liittyy epävarmuutta: tietämys on vielä vajaata, jolloin joudutaan tekemään oletuksia, emmekä yleensä tunnista ajoissa kynnysarvon ylittäviä tilanteita ja ympäristökuormituksia. Kynnysarvojen määrittäminen on haastavaa ja
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se vaatii paikallisten olosuhteiden tuntemusta ja huomioon ottamista. Kynnysarvojen kehittäminen toisi ympäristön ja luonnonvarojen kestävän käytön sekä hyvinvoinnin kannalta oleellista tietoa. (Lyytimäki 2006)
Kynnysarvot eivät ole indikaattoreita vaan tunnuslukuja, jotka kuvaavat ympäristön paineensietokykyä. Kynnysarvojen avulla olisi mahdollista ohjata elinkeinoharjoittajia sijoittamaan ympäristöä kuormittavaa toimintaa vähemmän herkille paikoille. Kynnysarvojen
määritys on kannatettavaa, mutta arvojen määrittäminen vaatii korkeatasoista asiantuntijuutta ja ympäristön herkkyyden tuntemusta. Kynnysarvoilla edistetään toimijoiden tasapuolista kohtelua ja linjataan päätöksentekoa maakunnan ja Luovan kannalta. Kynnysarvoista saatava hyöty olisi monitahoinen.

3.3.4 Ympäristövastuulliset menettelyt
Yritysten vapaaehtoiset yhteiskunta- ja ympäristövastuullisuutta ja eettistä tuotantotapaa
edustavat järjestelmät ja niitä kuvaavat merkit ovat yrityksille toiminnan kestävyyttä kuvaavia tunnuksia sekä keino imagon ja brändin esiin tuomiseen. Ympäristöjärjestelmät
ja niitä edustavat merkit viestivät helpolla tavalla kuluttajille tuotteen ympäristövaikutuksista ja useat merkeistä ovat tunnettuja. Tulevaisuudessa tuotannon vastuullisuuden näkyminen tulee olemaan vieläkin suuremassa merkityksessä, koska ostotilanteissa on
yhä helpompaa saada digitaalisesti tietoa tuotteesta ja sen valmistuksesta. Tulevaisuuden kuluttajalla on uudenlaiset tuotteen valintakriteerit ja hänellä on käytössään uusia
tietokanavia ja tietoja valinnan tueksi, joten vastuullisuuden esiin nostaminen on kilpailuetu yrityksille ja myös ympäristö kiittää. Merkkien kriteerien on kuitenkin laadullisesti
oltava ajan tasalla, koska muutoin julkiset keskustelut mitätöivät nopeasti merkkien arvostuksen.
Ympäristöjärjestelmät ja ympäristömerkit
Ympäristöjärjestelmistä Suomessa ehkä tunnetuin on ISO 14001 Ympäristöjohtaminen
(kansainvälinen standardi), joka kuuluu Suomen standardisoimisliiton (SFS ry) hallinnoimaan SFS-standardiperheeseen. ISO 14001 sisältää tehokkaan ympäristöjohtamisen
elementit. Standardin laatimien ja käyttöönoton tavoitteena on ympäristönsuojelutavoitteiden tason parantaminen, sitovien velvoitteiden täyttäminen ja ympäristötavoitteiden
saavuttaminen. Yrityksen tulee tunnistaa ympäristövaikutukset ja asettaa toiminnalle ympäristötavoitteet. Järjestelmä on mahdollista sertifioida. Sertifioinnin hyötyinä pidetään
lupa-asioiden helpottumista, riskienhallinnan parantumista, kustannusten ja hukan vähenemistä, ympäristöosaamisen paranemisesta sekä kuvaa vastuullisuudesta. Sertifioitu
toiminta saa käyttää sertifiointimerkintää, mikä lisää tuotteiden markkina-arvoa. (Kiwa
Inspecta 2018)
EMAS -järjestelmä koostuu ISO 14001 -standardin mukaisesta ympäristöjärjestelmästä
ja EMAS -raportista (standardin mukainen ympäristöraportti). EMAS järjestelmän mukaisessa toiminnassa sitoudutaan vastaaviin asioihin kuin ISO 14001 -standardin mukaisessa toiminnassa. EMAS edellyttää lisäksi eräiden asioiden tarkemman käsittelyn, ympäristöselonteon ja rekisteröinnin. (Ympäristöhallinto d 2018)
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Elinkaariarviointi -menetelmällä arvioidaan tuotteen tai palvelun vaatimat resurssit koko
sen elinkaaren aikana. ISO 14040 -standardi sisältää elinkaariarvioinnin periaatteita. Menetelmää voidaan käyttää ympäristömerkkien myöntämisen kriteerinä. Arviointi kattaa
tuotteen valmistuksen raaka-aineen hankinnasta, prosessiin, valmistuksen, kuljetukset,
käytön, huollon, uudelleen hyödynnyksen, kierrätyksen ja poiston jätteeksi sekä käsittelyyn jätteenä. (Ympäristöhallinto a 2013)
Tuotetietoa kuvataan monilla ympäristömerkeillä tavoitellen tuotteen markkina-arvon lisäämistä ja halutun brändin osoittamista. Merkkejä käytetään muun muassa kuvaamaan
tuotteen ympäristövaikutuksia, kotimaisuutta tai esimerkiksi tuotannon eettisyyttä.
Tunnetuimmat ympäristömerkit:






Pohjoismainen ympäristömerkki, Joutsenmerkki
Euroopan ympäristömerkki, Kukkamerkki
Luomu -valvottua tuotantoa -merkki
EU:n luomumerkki
Energiamerkki

Merkkien tavoitteena on puolueettoman tiedon jakaminen tuotteen ympäristövaikutuksista sekä kulutuksen ohjaaminen materiaalia tai energiaa säätävään tuotteen valintaan.
Merkki kertoo kuluttajalle havainnollisesti tuotteen ympäristövaikutuksista verrattuna
muihin tuotteisiin (Ympäristöhallinto b 2016). Maakunnan toimintaan sopii yritysten ympäristöjärjestelmien mukaiseen toimintaan kannustaminen. Keinoina edistämiseen ovat
viestintä ja kuluttajavalistus, joilla kerrotaan järjestelmien tuottamasta lisäarvosta ympäristölle ja alueen elinkeinoelämälle.
Green Deal -sopimukset ja kestävän kehityksen sitoumukset
Green Deal on yrityksen ja ympäristöministeriön välinen vapaaehtoinen sopimus edistää
kestävän kehityksen tavoitteita. Ensimmäinen Green Deal -sopimus on solmittu Kaupan
liiton kanssa. Sopimuksen tavoitteena on vähentää muovikassien kulutusta. Sopimuksessa on määritetty tavoitteet, keinot tavoitteen toteuttamiseen ja seuranta. Green Deal
sopimukset ovat nimenomaan ympäristöä koskevia sopimuksia. Tällä hetkellä Green
Deal -sopimuksia on kymmenen. (Ympäristöministeriö a 2016)
Green Dealia suositummaksi ovat nousseet yritysten, yhteisöjen, yksityisten henkilöiden
ja julkisen hallinnon kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen tavoitteita toteuttavat
sitoumukset. Kestävän kehityksen sitoumuksilla edistetään kaikkia YK:n kestävän kehityksen tavoitteita. Sitoumuksen tekijät sitoutuvat tekemään konkreettisia tekoja, joiden
toteutumista seurataan. Kestävän kehityksen sitoumuksia on tehty yli 700. (Verso Globe
Oy 2017)
Sopimukset ja sitoumukset, kuten standardoidut järjestelmätkin, ovat kannatettavia. Sopimusten ja sitoumusten tavoitteet ovat näkyneet positiivisesti ja esimerkiksi kaupoissa
muovikassien vähentäminen on näkynyt käytännössä henkilöstön toiminnassa ja viestissä muovikassien ja -pussien käytön vähentämistavoitteesta. Osaksi maakunnan ympäristökasvatustehtävää sopii yritysten kannustaminen sitoumuksiin ja viestintä saavutettavista hyödyistä.
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Yritysvastuu ja yhteiskuntavastuullinen yritys

Yritysvastuulliseen toimintaan sitoutunut yritys kantaa vastuuta yritystoiminnan sosiaalisista, taloudellisista ja ympäristövaikutuksista. Toiminta on kestävää ja kannattavaa liiketoimintaa, jossa huomioidaan yrityksen suorat ja epäsuorat vaikutukset ympäröivään
yhteiskuntaan. Yritys käyttää osan tuotoistaan yhteiskuntavastuullisen toiminnan investointeihin. (FIBS 2018)
Yritysvastuun teemat (FIBS 2018):






ihmisoikeudet
ilmastonmuutos
luonnonpääoma
monimuotoisuus
toimintaketjujen vastuullinen hallinta

Yritys raportoi toimintakertomuksen yhteydessä toimista, joita se on tehnyt yritysvastuuseen liittyen. Painoarvoa on asetettu sidosryhmätyölle, joka näkyy sekä yrityksen toiminnassa että yritysvastuussa. Ympäristövastuu nousee sidosryhmille tehdyn olennaisuusanalyysin perusteella olennaisimmaksi vastuualueeksi.
Yhteiskuntavastuullinen yritys pyrkii liiketoiminnallaan ratkaisemaan yhteiskunnan sosiaalisia tai ekologisia ongelmia ja edistämään yhteiskunnallisia päämääriä. Yhteiskunnallisten yritysten etujärjestönä toimii Arvo. Arvo-liiton jäsenyritykset käyttävät osan voitostaan yhteiskunnallisen tavoitteensa edistämiseen. (Arvo-ry 2017)
Yhteiskunnallisen yrityksen kriteerit (Arvo-ry 2017):
1. Yritys edistää yhteiskunnallista päämäärää kuten esimerkiksi sosiaalisuutta, terveyttä tai hyvinvointia, ekologisuutta, työllisyyttä tai kulttuuria.
2. Yritys toimii markkinoilla ja tuloista merkittävä osa tulee palvelu-/tavaramyynnistä.
3. Yritys on riippumaton julkisesta sektorista (itsenäinen hallinto ja operatiivinen toiminta).
4. Yritys käyttää voittojaan ensisijaisesti yhteiskunnallisten päämäärien edistämiseksi ja toissijaisesti yrityksen kasvattamiseen.
5. Yrityksen toiminta pohjautuu eettisiin ohjeisiin, se on läpinäkyvää ja hyvän hallintotavan mukaista.
Yritys- ja yhteiskuntavastuu yritysten toiminnassa ovat piirre kestävämmästä ja sosiaalisemmasta toiminnasta. Vastuullisten yritysten toiminnan tukeminen on maakunnan toiminnassa kannatettavaa ja se tuo rajapintayhteistyötä maakunnan eri sektoreiden välille.
3.4 Ekologisesti kestävä sosiaali- ja terveyspolitiikka
Valtion hallinnossa politiikka-asiakirjat ja ministeriöiden strategiat ohjaavat virastojen toimintaa. Luonnonvaroja säästävän toiminnan tulisikin olla osa kaikkia politiikka-asiakirjoja. Poliittisen tahtotilan lisäksi tarvitaan ekologisen toimintatavan toteuttamisen tahtoa.
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Sosiaalipolitiikan toteuttamisessa tarvitaan uudenlaista ajattelua ja arvomaailmaa. Yhteiskunnassa tulisikin siirtyä ohjauskeinoilla kulutusmahdollisuuksien rajoittamiseen ja
panostaa vihreämpien ratkaisujen kehittämiseen.
3.4.1 Sosiaali- ja terveyspolitiikan ekologisuuden nykytilanne
Sosiaalipolitiikan toteuttamisella varmistetaan kaikille kohtuullinen elintaso, turvallisuus
ja viihtyvyys. Sosiaalipolitiikka nähdään elintason ja siten materiaalisen hyvinvoinnin ja
turvallisuuden varmistamisena. Hitaasti on Suomessakin havahduttu siihen, että ympäristöongelmat tulevat muodostumaan osaksi sosiaalipolitiikkaa ja sen toteuttamista. Nykytilanteessa sosiaalipolitiikka ei käytännön toteutuksessa kohtaa ekologista kestävyyttä. Teollisuuden aikakausi on nostanut ihmisten elintasoa ja mahdollistanut hyvinvoinnin kasvua, mutta kasvu on tapahtunut ympäristön kustannuksella. Globaalit ongelmat kuten ilmastonmuutos ja luonnonvarojen ylikulutus eivät ole nousseet mukaan hyvinvoinnin ja sosiaalipolitiikan toteuttamiseen.
Sosiaalipalveluiden toiminnasta ei synny suoria ympäristövaikutuksia mutta sosiaalipolitiikka kuten talouspolitiikkakin toimii ekologisesti kestämättömillä materiaalisen kulutuksen kriteereillä. Sosiaalitoimessa ympäristövaikutukset syntyvät välillisesti sen vaikuttaessa kotitalouksien kulutukseen. Materiaalin kulutukseen perustuvat järjestelmät kasvattavat materiaalijalanjälkeä ja ekologista jalanjälkeä. Suomalaisten kotitalouksien luonnonvarojen kulutus ylittää luonnon kantokyvyn ja maailmanlaajuisesti meidän kulutuksen
määrä ja kulutustavat ovat eettisesti arveluttavia. Ympäristöhallinnossa on tutkittu ja mallinnettu materiaali-, ekologista-, vesi- ja hiilijalanjälkeä ja kehitetty laskentamalleja, joilla
jokainen voi arvioida oman ympäristövaikutuksensa sosiaalipolitiikan ympäristövaikutusten ja kehittämismahdollisuuksien jäädessä taka-alalle. Sosiaalipalveluissa on mahdollista tunnistaa ja testata uusia ekologisesti kestävämpiä kriteereitä.
Ekologisen kestävyysvajeen ongelma on kaksisuuntainen: ensiksi nykyinen sosiaalipolitiikka jättää raskaan ekologisen jalanjäljen luonnonvarojen kulutukseen ja ympäristön
tilaan sekä globaalisti ajatellen eettisyyteen ja oikeudenmukaisuuteen eli elämme toisten
kustannuksella ja toiseksi ympäristön saastuminen ja maailmanlaajuiset muutokset aiheuttavat terveysongelmia ja aiheuttavat yhä enemmän taakkaa sosiaaliturvaan, terveydenhuollon ja hyvinvoinnin ylläpitoon ja parantamiseen. Ympäristö muuttuu terveysuhaksi ja luonnon ja ympäristön terveyttä edistävä vaikutus heikkenee.
Ongelma kestävän kehityksen ja hyvinvoinnin toteuttamiselle ei ole ekologista kestävyyttä koskevan tiedon puute vaan nykyiset itsekkäät ajatusmallit, joita vahvistavat nykyiset hallintorakenteet. Syitä ekologisesti kestävän hyvinvoinnin toteutumiseen tai ennemminkin toteutumattomuuteen on selvitetty. Ritvanen ja Sinipuro ovat määrittäneet
ekologisesti kestävän hyvinvoinnin toteutumisen esteitä sosiaalipolitiikassa. Esitetyt syyt
voidaan yleistää koskemaan muitakin politiikkasektoreita.
Kestävän hyvinvoinnin esteet sosiaalipolitiikassa (Ritvanen & Sinipuro 2013):




ihmiskeskeinen ajattelu
sosiaalipoliittinen järjestelmä on kytketty ekologisesti kestämättömään talousjärjestelmään
yhteiskunnan hallinto on sektoroitunut ja rajat ovat korkeat
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paikallisiin ja havaittaviin sosiaalisiin ongelmiin on helpompi puuttua kuin laajoihin
ekologisiin kysymyksiin
ympäristöriskit poikkeavat sosiaalisista riskeistä

STM:ssä on käynnissä strategian päivitys, johon on jo määritetty visio, mutta toimenpiteet valmistuvat kevään 2018 aikana. Uusi strateginen visio: Rakennamme eheää yhteiskuntaa ja kestävää hyvinvointia työ murroksessa, lanseerattiin vuoden 2017 lopulla.
Yhdeksi lähtökohdaksi on tunnistettu ilmastonmuutos. Visio koostuu seitsemästä painopisteestä, joista on rakennettavissa ekologisen sosiaalipolitiikan ensimmäiset lähtökohdat, mikäli siihen on aitoa tahtoa. (STM b 2017)
Sosiaali- ja terveysministeriön konsernin strategian seitsemän painopistettä (STM b
2017):
1) Vahvistamme eheän yhteiskunnan ja talouden kasvua.
2) Tuemme ihmisten aktiivista roolia yhteisöissään ja yhteiskunnassa.
3) Varmistamme, että asiakas saa tarvittavat, vaikuttavat ja kustannustehokkaat
palvelut ja etuudet.
4) Rakennamme turvallisuutta ja hyvinvointia edistävää työ- ja elinympäristöä.
5) Huolehdimme, että sosiaaliturvan ja vakuutusjärjestelmän rahoitus on kestävällä
pohjalla.
6) Tuemme hyvinvointia työn murroksessa.
7) Teemme kestäviä tulevaisuuden ratkaisuja yhdessä muiden kanssa.
Vision perusteella on rakennettavissa ensimmäinen ekologisesti kestävän hyvinvoinnin
tavoiteohjelma, jolla pienennetään sosiaalipolitiikan ekologista jalanjälkeä. Ympäristösosiaalipolitiikka kytkee ympäristöongelmat ja sosiaalipolitiikan yhteen. Ympäristösosiaalipolitiikassa on pohdittu hyvinvoinnin käsitettä ja luotu ekologisen kestävyyden huomioon ottavia indikaattoreita. Lisäksi se pohtii ympäristösosiaalipolitiikasta aiheutuvia
ympäristökuormia ja mahdollisuuksia vähentää niitä. Kestävä sosiaalipolitiikka edellyttää
kuitenkin laajaa ajatusten, arvostusten ja arvojen muuttumista.
Ekologisesti kestävä ympäristösosiaalipolitiikka ottaa huomioon luonnonvarojen riittävyyden ja ympäristön resilienssin siihen kohdistuville kuormituksille nyt ja tulevaisuudessa. Ympäristösosiaalipolitiikka edellyttää kestävien tuotantotapojen ja kulutustapojen
omaksumista (Hirvilammi 2015, 272). Kuten monissa muissakin monialaisissa kysymyksissä myös kolmen eri hallinnonalan toimintojen poikkihallinnollinen tarkastelu tulee olemaan haasteellista.
STM:ssä aiemmin vuonna 2010 laaditussa strategiassa on tavoitteena turvallisuutta ja
hyvinvointia edistävä elinympäristö, jossa ympäristöstä aiheutuvat haitat ja terveysriskit
ovat hallinnassa. Terveydenhuoltotoiminnasta pääsee vesistöihin kemikaaleja, lääkejäämiä ja hormoneja, jotka aiheuttavat muutoksia vesiekosysteemeissä ja kertyvät eliöstössä aiheuttaen negatiivisia vaikutuksia. Jäämien poistaminen jätevesistä on vaikeaa.
Käyttämättä jääneet lääkkeet ovat ongelmajätteitä. Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategiassa Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020 on määritetty tavoite (STM a 2010, 3):
Strategiamme tavoitteena on sosiaalisesti kestävä yhteiskunta, jossa ihmisiä kohdellaan yhdenvertaisesti, varmistetaan kaikkien osallisuus sekä edistetään jokaisen terveyttä ja toimintakykyä.
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Vaikka tavoitteessa kestävyys koskee vain sosiaalista hyvinvoinnin osa-aluetta, on strategiassa tunnistettu elinympäristö, joka tukee terveyttä ja turvallisuutta vahvistamalla ympäristön elinkelpoisuutta ja varmistamalla yhteiskunnan toimivuus erityistilanteissa. Tavoitteissa mainitaan taloudellinen, sosiaalinen ja ekologinen kestävyys ja myös luonnon
kantokyvyn heikkeneminen on tunnistettu haasteeksi. Keskeisin ajuri strategiassa on
kuitenkin talous ja talouskasvu, joka ei tue ekologista kestävyyttä. Ympäristön kestävyys
on käytännössä jäänyt strategian asteelle ilman konkreettisia toimenpiteitä.
Loppuvuodesta 2017 valmistunut uusi visio sisältää strategisena valintana Elinympäristö
tukemaan terveyttä ja turvallisuutta. Tavoitteena todetaan ympäristön tilan vaikutus terveyteen, luonnonvarojen väheneminen ja elinkelpoisen ympäristön tarve tulevaisuudessa. Myös globaalit ongelmat kuten ilmastonmuutos ja hyvinvoinnin epätasainen ja
epäoikeudenmukainen jakautuminen on nostettu esiin. Tavoitteiden seurantaindikaattorit eivät kuitenkaan sisällä yhtään ympäristön tilan tai ekologisen kestävyyden indikaattoria. Terveydenhoidon ennaltaehkäisevän toiminnan kannalta olisi oleellisen tärkeää
seurata myös keskeisiä terveyteen vaikuttavia ympäristöindikaattoreita. Ympäristön ja
terveyden välillä toimii ympäristöterveys, joka tutkii ympäristöaltisteiden aiheuttamia terveysriskejä. Ympäristöaltisteita vähentämällä vähennetään terveydenhoidon tarvetta ja
säästetään ympäristöä haitallisilta vaikutuksilta.
Huolestuttavaa on, että Valtioneuvoston kanslian toimeksiannosta (Torkki ym. 2017, 51)
maakuntauudistuksen suunnittelua varten kehitetty sosiaali- ja terveyspalvelujen uusi
kansallinen mittaristo ei sisällä lainkaan ekologiseen kestävyyteen tai ympäristöön liittyviä indikaattoreita. Terveyspalveluissa tulisi kuitenkin tietää ympäristövaikutuksista ja
kantaa vastuuta ympäristölle aiheutuvista vahingoista vastaavalla tavalla kuin muidenkin
toimijoiden on tiedettävä toiminnan vaikutukset. Paineita lääkkeisiin liittyvän ympäristövaikutusten vähentämisen vastuunkantoon tulee asettamaan myös Euroopan Unioni.
Terveydenhuollossa käytetään suuret määrät energiaa toimitilojen lämmittämiseen, valaistukseen, energiaa tarvitseviin laitteisiin ja liikenteeseen. Vettä ja kemikaaleja käytetään suuret määrät pesulatoiminnassa, ruokahuollossa ja potilaiden ja tilojen hygienian
ylläpidossa. Terveydenhuollossa käytetään lääkkeitä ja vaarallisia aineita. Ruokahuollossa syntyy biojätettä. Erilaisia materiaaleja, kuten muoveja ja pakkausmateriaaleja, kuluu paljon. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin sairaaloissa vuonna 2016 käytettiin vettä
235 900 m3, sähköä 54 730 MWh, lämpöä 83 950 MWh/a ja kerätiin jätteitä 1 800 tonnia
(n 130 jätejaetta). Jätteistä jatkokäsittelyssä kierrätetään tai käytetään uudelleen 12,6 %,
hyödynnetään muutoin 10,9 %, loppukäsitellään 7,9 % ja valtaosa poltetaan jätevoimalassa 68,7, %. Vaarallisia jätteitä syntyy noin 77 tonnia vuodessa. Vuonna 2015 aloitti
ympäristöryhmä, jonka tehtävänä on kehittää ja seurata sairaalatoiminnan ympäristöasioita. (Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri 2017, 25,26) Ympäristövaikutuksia on mahdollista pienentää energiatehokkuudella, kestotuotteiden käytöllä kertakäyttötuotteiden sijaan, jätteiden lajittelulla sekä julkisten hankintojen kriteerien avulla. Keskusteluissa on
noussut esiin tarve sairaaloiden jätevesien erillispuhdistukselle haitallisten kemikaalien
poistamiseksi ennen jäteveden päätymistä puhdistamolle. Sairaaloiden ympäristötoimintaan tarvitaan yhtenäisiä linjauksia.
STM:n vision perusteella on rakennettavissa ekologisesti kestävää terveyspolitiikkaa,
vaikka se on käsitteenä edelleen melko vieras. Maakunnassa ympäristöpalveluilla on
hyvät mahdollisuudet tehdä yhteistyötä terveydenhuollon ympäristöryhmän kanssa ja
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tarvittaessa opastaa ja nostaa esiin sairaaloiden ympäristöasioiden ongelmakohtia. Terveyspolitiikan ekologisen kestävyyden sisältöä voisi kuitenkin hahmottaa ja rakentaa
aloittaen pienin askelin: luonnon ennaltaehkäisevällä ja elvyttävällä vaikutuksella, vihreämpien Green Care -hoitovaihtoehtojen kehittämisellä ja valinnalla. Ennaltaehkäisevällä terveydenhoidolla on ympäristön kannalta suuri positiivinen vaikutus verrattuna lääkehoitoihin. Sosiaalipolitiikka rajallisella maapallolla -julkaisussa (Helne ym. 2012, 98)
nostetaan esiin luontosuhteen vaaliminen sosiaali- ja terveyspalveluiden ekologisen kestävyyden kehittämismahdollisuutena.
3.4.2 Esimerkkinä sosiaalipolitiikan ekologisuuden kehittäminen

Sosiaalipolitiikan tärkein kytkös on talouspolitiikkaan ja sen kehitykseen. Suoraan ympäristöön liittyviä rajapintoja on vähän. Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön ekologisen vastuullisuuden mittaamiseen ei myöskään ole käytössä indikaattoreita. Sosiaalipolitiikan toimeenpanosta syntyy kuitenkin ekologisia muutoksia ensivaiheessa käytännön tekemisestä, toiseksi esimerkiksi epätasaisesta tulojaosta johtuva kerskakulutus, mikä taas
kasvattaa luonnonvarojen käyttöä ja rasittaa ympäristöä haitallisina päästöinä (Helne
ym. 2012, 58). Kulutuksen muutoksia voi arvioida materiaalin kulutukseen tai ympäristön
kuormitukseen kehitetyillä jalanjälkimittareilla. Ihmisten kulutuksen ja tuotannon ekologisen jalanjäljen mittaamiseen on useita mittareita: ympäristöjalanjälki, jota kehitetään
myös EU:ssa, ekologinen jalanjälki (resurssien tuottamiseen tarvittava biokapasiteetti),
hiilijalanjälki (myös kansainvälisen ISO -standardisoimisjärjestön julkaiseman ISO-perheen tuote), materiaalijalanjälki (luonnonvarojen kokonaiskäyttö) ja vesijalanjälki (makean veden kulutus). (Ympäristöhallinto b 2016, Laakso 2014)
Sosiaalipolitiikan ja -työn rajapinta suoraan ympäristöasioihin on nykyisellään pieni ja
ympäristövaikutukset syntyvät välillisesti tuensaajien talouden muutosten kautta. Helne
ym. ovat julkaisussa Sosiaalipolitiikka rajallisella maapallolla kuvanneet hyvinvoinnin
ulottuvuutta ja sosiaalipolitiikan edistämis- ja säätelykeinoja (luettelo alla). Esitys perustuu alun perin Allardtin esittämiin hyvinvoinnin ulottuvuuksiin: having, loving ja being,
joihin on lisätty doing. Ulottuvuuksiin on tunnistettu kehittämismahdollisuuksia, joilla on
mahdollista edetä kohti kestävää ympäristösosiaalipolitiikkaa.
Ympäristöpalvelujen toimintamahdollisuuksien tunnistamiseen käytetyt ekologisen sosiaalipolitiikan edistämiskeinot (Helne ym. 2012, 87–101 sovellettu):
1. Materiaaliset olosuhteet








Riittävä perustoimeentulo
Hyvinvointipalvelujen ylläpito ja vahvistaminen
Progressiivinen tulo- ja varallisuusverotus
Progressiiviset kulutusverot
Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen ekologisesti ja ennakoivasti
Sosiaalisesti ja ekologisesti kestävän yhdyskuntarakenteen ja asuntotuotannon
kehittäminen ja tukeminen
Kulutusmaksimit
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2. Toimeentulo ja kulutus






Yhteiskunnallisesti hyödyllisten töiden suosiminen
Työajan lyhentäminen
Sosiaaliturvan ansiotyö- ja kulutuskannustimien heikentäminen*
Kulutukseen käytetyn ajan vähentäminen
Sosiaaliturvajärjestelmän haitallisten ympäristövaikutusten minimointi
* Ansiotyökannustimen heikentäminen liittyy ympäristöllisesti tai eettisesti epäilyttäviin työtehtäviin.

3. Sosiaaliset suhteet





Sosiaalisesti ja ekologisesti kestävän perherakenteen ja -elämän tukeminen
Yhteisyyttä ja paikallisyhteisöjä vahvistavan sosiaaliturvan kehittäminen
Vertaistuotannon tukeminen
Luontosuhteen vaaliminen sosiaali- ja terveyspalveluissa

4. Hallinto ja vuorovaikutus




Ehkäisevä sosiaalipolitiikka: elämäntapamme kohtuullistaminen ja elämän hidastaminen
Sosiaaliturvan lainsäädännön ja toimeenpanon yksinkertaistaminen
Ihmisten osallistumismahdollisuuksien lisääminen sosiaaliturvajärjestelmässä

Taulukossa 1 (liite 1) Ympäristöpalvelujen mahdollisuudet ekologisen hyvinvoinnin ja
ympäristösosiologian edistäjänä on esitetty hyvinvoinnin ulottuvuudet edellä olevaan jaotteluun perustuen sekä koottu suoria ympäristöön vaikuttavia tekijöitä ja kehittämistoimia, joilla maakunnan olisi mahdollista tuoda sosiaalipolitiikan tehtäväkenttään ekologista kestävyyttä. Lisäksi liitteessä on esitetty ympäristöön ja ekologiaan liittyviä kehittämismahdollisuuksia, jotka soveltuvat maakunnan tehtäviksi.
Alla on kooste taulukossa 1 esitetyistä mahdollisuuksista maakunnan ympäristöpalvelujen mahdollisuuksista sosiaalitoimen viherryttämiseen. Monet maakunnan ympäristöpalvelujen ekologisen toiminnan edistämiskeinoista ovat samoja, joita vaaditaan muutoinkin
yhteiskunnan ja kulutuksen viherryttämiseen. Käytännön työssä mahdollisuudet ovat
ympäristötietoisuuden lisääminen viestinnällä etenkin kulutukseen, luonnonvarojen käyttöön ja luontosuhteeseen liittyen, verkostoituminen eri sektoreiden kanssa, maakunnan
yhteisten tavoitteiden ajaminen ja kokonaisvaltaisen toiminnan rakentaminen sekä hanketoiminta.
Ympäristöpalvelujen mahdollisuudet sosiaalitoimen ekologisuuden nostamiseen:




Ympäristötietoisuuden lisääminen ja ekologisemman arvomaailman luominen
ovat keino sosiaalipolitiikan kotitalouksien talousvaikutuksista johtuvien kulutusmuutosten, kuten kulutuksen muutoinkin, ekologisuuden lisäämiseen. Valintoja
tulee ohjata ekologisiksi ja etenkin luonnonvaroja säästäviksi valinnoiksi.
Ympäristötietoisuuden lisääminen sosiaalitoimessa, jonka toteutuskeinona voi
olla esimerkiksi ekologisempien hankintakriteerien kehittäminen omiin hankintoihin ja muiden julkisia hankintoja tekevien organisaatioiden käyttöön.
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Kiertotalouden ja kierrätyksen lisääminen ovat keino parantaa kulutuksen ekologisuutta ja luonnonvarojen käyttöä.
Luontotietoisuuden lisääminen ja luonnon elvyttävän ja terveyttä edistävän vaikutuksen integroiminen osaksi sosiaalitoimea on keino vähentää terveydenhoidosta aiheutuvia ympäristökuormitusta.
Yhteisten palvelujen tarjoamisen ja niiden käytön edistäminen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa ovat keino ympäristövaikutusten vähentämiseen ja kohtuuhintaisten palvelujen tarjoamiseen.

3.4.3 Esimerkkinä lääkehoidon ympäristövaikutukset
Vaikka sairaalatoiminnan ympäristövaikutukset ovat huomattavat, on tässä tarkempaan
tarkasteluun valittu lääkeaineiden ympäristövaikutukset ja niiden vähentämismahdollisuudet. Sairaalat ovat päästöjen hotspotteja, mutta lääkkeitä käytetään myös esim. vanhustenhoitolaitoksissa sekä sairaala- ja laitoshoidon ulkopuolella kotitalouksissa. Etenkin hormonipäästöt syntyvät kotitalouksissa hajallaan ympäri jätevesiverkostoa. Jäteveden käsittelystä vesistöön päätyneet hormonit ja lääkeaineet aiheuttavat muutoksia
ekosysteemiin, etenkin kalastoon ja pieneliöstöön. Vesistövaikutusten lisäksi hormoneja
ja lääkejäämiä jää jätevedenpuhdistuksessa kertyviin lietteisiin, mikä vaikeuttaa ravinnepitoisten lietteiden hyötykäyttöä maataloudessa lannoitteena. Jätevedenpuhdistamoiden
lietteet päätyvätkin usein viherrakentamiskäyttöön. Hormoni- ja lääkejäämät aiheuttavat
huomattavan kemikaaliriskin vesi- ja meriekosysteemeille. Ongelmana ovat markkinoille
jatkuvasti tulevat uudet lääkeaineet ja kemikaalit muutoinkin. Lääkeaineiden ympäristövaikutusten arviointi vaatii huomattavan pitkiä testausaikoja vaikutusten havaitsemiseksi
ja usein kemikaalien vaikutukset nähdään vasta, kun haitalliset vaikutukset ilmenevät tai
kemikaalit alkavat kertyä eliöstöön.
Suomessa myytiin vuonna 2016 lääkkeitä 3 067 milj. euron edestä. Lääketarvikkeiden
osuus terveydenhuollon menoista oli 13 % vuonna 2016. Sairaalassa käytettyjen lääkkeiden osuus oli kustannusten mukaan arvioituna 16 %. Kun Varsinais-Suomen osuus
Suomen väestöstä on vajaa 9 % ja Satakunnan 4 %, voidaan arvioida Varsinais-Suomessa lääkekulujen olevan 245 milj. euroa ja vastaavasti Satakunnassa 123 milj. euroa.
Arvio on karkea eikä ota huomioon esim. väestön ikäjakauman mahdollisia eroja.
Vuonna 2016 apteekkien kautta toimitettiin 58 000 000 lääkemääräyksen lääkkeet eli
10,7 määräystä jokaista asukasta kohden ja 2 200 määräystä jokaista lääkkeitä määrännyttä lääkäriä kohden. Edellä esitettyjen lukujen lisäksi sairaaloilla on omia apteekkeja
ja lääkkeiden maahantuontia. (Lääketurvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea & Kansaneläkelaitos Kela 2017, 24, 44, 56, 62)
Apteekkariliitto on arvioinut apteekkeihin palautetun lääkejätteen arvoksi 95–125 milj.
euroa eli noin 3-4 % myytyjen reseptilääkkeiden kokonaismäärästä. Arviolta 60–80 %
käyttämättä jääneistä lääkkeistä palautetaan apteekkiin toimitettavaksi asianmukaiseen
polttohävitykseen. Yleisimmät syyt lääkkeiden käyttämättä jäämiseen ovat liian suuret
pakkaukset (noin 40 %), lääkkeen vaihto toiseen lääkkeeseen (noin 33 %), lääke oli ostettu varmuuden vuoksi (14 %) tai lääke ehti vanhentua (17 %) ja lääkkeen käyttäjän
menehtymisen takia (13 %). Apteekkariliitto on selvityksen perusteella esittänyt hävikin
vähentämiskeinoja kuten esimerkiksi lääkehoidon aloitus pienemmillä pakkauksilla,
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Kela-korvauksen saamisen sitominen lääkkeen ostoajankohtaan ja korvauksen maksaminen pienemmissä erissä. Lääkejätteen määrän vähentäminen on etu apteekkitoiminalle, yhteiskunnalle ja ympäristölle. (Apteekkariliitto 2016)
Ympäristövaikutukset ja niiden vähentäminen
Suomen ympäristökeskus on vuonna 2014 kartoittanut lääkeaineita ja hormoneja suomalaisista pintavesistä ja jätevedenpuhdistamoilla puhdistetusta jätevedestä. Tutkimus
tehtiin seitsemässä pintavesipisteessä muun muassa Turun sataman edustalla ja Porissa Kokemäenjoella sekä neljällä jätevedenpuhdistamolla mukaan lukien Turun Kakolanmäen puhdistamo. Loppuraportissa todetaan, että lääkkeet ja hormonit aiheuttavat
vaikutuksia jo hyvin pieninä pitoisuuksina. Lisäksi antibioottien esiintyminen voi aiheuttaa
vastustuskykyisten bakteerikantojen muodostumista. Aineita ei luontaisesti esiinny luonnossa. Tuotantoeläimillä lääkejäämät voivat jäädä elintarvikkeeseen.
Ohessa on esimerkinomaisesti muutamien loppuraportissa esitettyjen merkittävimpien
lääkeaineiden esiintymistietoja. Analysoinneissa tutkittiin 27 lääkeainetta ja kuutta hormonia. Pintavesissä havaittiin 10:ä lääkeainetta. Korkeimmat pitoisuudet olivat hydroklooritiatsidi (verenpaine- ja turvotuslääke), metoprolidi (verenpainelääke, beetasalpaaja) ja furosemidi (nesteenpoistolääke), joiden pitoisuudet olivat kohonneet aiempiin
mittauksiin verrattuna. Useiden aineiden pitoisuudet olivat laskeneet aiempiin tutkimustuloksiin verrattuna. Korkein pintavesistä havaittu ibuprofeiinipitoisuus oli kolme kertaa
suurempi kuin ehdotettu EQS-arvo. (EQS on aineen pitoisuus pintavedessä, jota ei saa
ihmisen terveyden tai pintavesien suojelemiseksi ylittää.) Hormonien osalta vertailua ei
voitu tehdä, koska laboratorion käyttämän analyysimenetelmän määritysraja ei ollut riittävän tarkka. Puhdistetussa jätevedessä havaittiin 14:ä lääkeainetta ja yhtä hormonia.
Puhdistetussa jätevedessä oli suuria määriä furosemidiä. Useista lääkeaineista ei tehdystä tutkimuksesta huolimatta voida sanoa, että ne eivät aiheuttaisi ympäristövaikutuksia, tai määritystarkkuudesta johtuen, että niitä ei olisi vesistöissä. (Äystö ym. 2014,
5,15,24,27,35,36,43)
Euroopan Komission toimeksiannosta on laadittu tiekartta lääkkeiden ympäristöhaittojen
vähentämiseksi ja mielipiteitä haittojen vähentämisen tavoista kerätään julkisella kuulemisella. Asiakirjoissa on tunnistettu kymmenen päätoimenpidettä (kuva 5), joihin liittyy
yhteensä 30 vaihtoehtoa (taulukko 2, liite 2) parantaa lääkkeen elinkaaren kestävää kehitystä. (Deloitte Sustainability ym. 2017, 21–89)
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Kuva 5. Lääkkeiden ympäristöhaittojen vähentämismahdollisuuksia (Deloitte Sustainability ym. 2017, 12, sovellettu).
Esitetyt 30 vaihtoehtoa sisältävät hallinnon, vaikutusarvioinnin, tuotannon, myynnin, jätteen keräyksen ja hävittämisen parantamiseen tähtääviä keinoja. Maakunnan ympäristöpalveluilla on mahdollisuus ympäristötietoisuuden ja -kasvatuksen keinoin parantaa
kuluttajien tietoutta lääkkeiden ympäristövaikutuksista, dialogien keinoin nostaa esiin terveydenhuollon henkilöstön ympäristötietoisuuden lisääminen, vesienhoidon lainsäädännön perusteella esittää seurantavelvoitteita lääkkeiden valmistuksen ja jätevesien lääkejäämien seuraamiseksi, avata keskustelu lannan ja lietteen puhtaudesta ja lääkejäämien
vaikutuksista ja edistää lääkejäämien pääsyn estämistä vesistöihin.
Keskeisimpiä maakunnan ympäristöpalveluihin soveltuvia lääkkeen elinkaaren aikaisen
ympäristövaikutuksen vähentämisen vaihtoehtoja (Deloitte Sustainability ym. 2017, 12–
89):
VE 1: Tarjotaan edelleen EU:n rahoitusta sekä kannustetaan jäsenvaltioita ja teollisuutta
rahoittamaan tutkimusta, joka koskee lääkkeiden kohtaloa, käyttäytymistä ja vaikutuksia
ympäristöön.
VE 18: Sisällytetään vesipolitiikan puitedirektiivin mukaiselle pinta- ja pohjavesien tarkkailulistalle tarpeelliset lääkeaineet a) yhdessä AMR:n kanssa asiaankuuluvissa mikroorganismeissa mikrobilääkkeiden yhteydessä; b) ilman AMR:n valvontaa. (AMR=antimicrobial resistance)
VE 19: Kannustetaan jäsenvaltioita lisäämään ympäristönäkökohtien huomioon ottamista lääketieteen / eläinlääketieteellisen koulutuksessa ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden jatkokoulutuksessa.
VE 20: Varmistetaan julkinen tiedottaminen, jolla kannustetaan lääkkeiden, erityisesti
mikrobilääkkeiden, kestävään käyttöön.
VE 21: Laaditaan suosituksia tai vaatimuksia lääkkeiden pakkausten koosta ja muodosta
niiden tehokkaan käytön helpottamiseksi.
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VE 25: Vaaditaan potentiaalisten "kuormitusalueiden", kuten suurien jätevedenpuhdistamojen, sairaaloiden, lääketehtaiden ja intensiivisten kotieläintilojen jätevedessä ja orgaanisessa jätteessä mikrobilääkkeiden ja AMR-mikro-organismien seuranta.
VE 28: Tehdään lisätoimenpiteitä, esim. asetetaan laatustandardit tai riskinarviointivaatimukset sen varmistamiseksi, että lannan, jätevesilietteen ja kasteluveden merkityksellisten lääkkeiden ja AMR-mikro-organismien pitoisuudet ovat turvallisia ennen kuin ne
voidaan levittää maatalouskäytössä olevalle pellolle.
VE 30: Valmistellaan vesipolitiikan puitedirektiivin yhteisen täytäntöönpanostrategian
puitteissa ohjeita, joilla tuetaan paremmin jäsenvaltioita lääkeaineiden vesiympäristöön
pääsyn estämiseksi.
Taulukossa 2 (liite 2) on esitetty kaikki Euroopan komission toimeksiannosta määritetyt
kymmenen päätoimenpidettä ja kaikki esitetyt 30 vaihtoehtoa lääkeaineiden ympäristöhaittojen vähentämiseen. Taulukkoon on tunnistettu keinoja, joilla maakunnan on mahdollista edistää Euroopan Unionin tavoitteiden toteutumista. Alla on kooste maakunnan
ympäristöpalvelujen mahdollisuuksista lääkehoidon viherryttämiseen. Ympäristöpalvelujen mahdollisuudet ovat käytännön työssä ympäristötietoisuuden lisääminen viestinnällä
ja verkostoitumisella eri sektoreiden kanssa, ajamalla maakunnan yhteisten tavoitteiden
ja kokonaisvaltaisen toiminnan rakentamista sekä hanketoiminnalla.
Ympäristöpalvelujen mahdollisuudet terveyenhoidon ekologisuuden parantamiseksi
ovat:







Kuluttajien ja lääkehankintoja tekevien henkilöiden ympäristötietoisuuden lisääminen: lääkkeiden vaikutus ekosysteemiin, ekologisemmat lääkevaihtoehdot ja
lääkkeettömät hoidot.
Alan toimijoiden kannustaminen (ja tarvittaessa vaatiminen) lääkkeiden elinkaaren vastuullisuudesta, biologisesti hajoavien lääkkeiden kehittämisestä ja lääkejäämien poistamisesta jätevesistä ja lietteistä huolehtimiseen.
Terveydenhuollon henkilöstön ympäristötietoisuuden lisääminen ja kannustaminen ekosysteemipalvelujen ja ekologisten vaihtoehtojen käyttöön.
Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen luontolähtoisillä hoitovaihtoehdoilla.
Luonnon elvyttävä ja terveyttä edistävä vaikutus tulisi mahdollisuuksien mukaan
integroida lääkehoitojen vaihtoehdoksi.

3.4.4 Esimerkkinä ympäristön terveysvaikutukset
Ihmiset tunnistavat ympäristöaltisteita hyvin, mutta niiden vaikutus ja vaikutusten merkityksen tuntemus on puutteellista. Maakunnan ympäristöpalvelut voi edistää ympäristöterveyden tavoitteita yhdyskuntasuunnittelun, kaavoituksen, sijainninohjauksen ja viestinnän keinoin. Ympäristöterveyden tehtävillä ja ympäristöpalveluilla on yhteneviä esimerkiksi vesihuoltoon, ilman laatuun, uimaveden laatuun sekä kemikaaleihin liittyviä tavoitteita.
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Merkittävät ympäristöaltisteet

Ympäristöaltisteiden vaikutuksia terveyteen on yleisesti arvioitu tauti- ja kuolemantapauksien määrillä. Tällöin jää kuitenkin ottamatta huomioon terveysvaikutusten kesto ja
haitta-aste. Laajemman ja vertailukelpoisen arvioinnin työkaluksi on kehitetty tautitaakka. Tautitaakka kuvaa väestön terveyden menetyksiä (ennenaikaisen kuoleman
vuoksi menetetyt elinvuodet, YLL, ja sairauden vuoksi menetetyt terveet elinvuodet,
YLD). Tautitaakka ilmoitetaan DALY-yksikkönä (DALY -disability adjusted life-year).
(Lehtomäki ym. 2016, 23)
Ulkoilman saasteet ovat merkittävä ympäristöterveysriski ja ylivoimaisesti suurimman
terveyshaitan aiheuttavat ilman pienhiukkaset, joita syntyy palamisessa ja muun muassa
maaperässä. Etenkin polttoperäiset (esimerkiksi puun pienpoltto) hiukkaset ovat haitallisia. Pitoisuudet ovat korkeimmillaan taajamissa. Pienhiukkaset lisäävät sydän- ja hengitystieoireita, esimerkiksi astmaa. Taulukossa 3 on Lehtomäen ym. esittämät ilmasaasteiden tautitaakat vuodelta 2013. Ilmansaasteiden aiheuttama tautitaakka 28 000 DALY
on noin 2 % Suomen koko tautitaakasta. (Lehtomäki ym. 2016, 23,24)
Taulukko 3. Ilmansaasteiden tautitaakka-arviot (Lehtomäki ym. 2016, 24).
Haittapainotetut
elinvuodet
(DALY)

Sairastavuus
(YLD)

Menetetyt
elinvuodet
(YLL)

Kuolemantapaukset
(kpl)

Pienhiukkaset

18 000

2 600

15 000

980

Hengitettävät
hiukkaset

4 300

1 900

2 400

130

Typpioksidi

2 300

400

1 900

220

Otsoni

530

32

500

62

Muut

2 900

1 600

1 300

75

Yhteensä

28 000

6 500

21 000

1 500

Taulukossa 3 pienhiukkasten terveydelle haitallinen vaikutus muihin saasteisiin verrattuna korostuu. Pienhiukkaset ovat muihin ympäristöaltisteisiin verrattuna suurin terveysriskitekijä. Muita merkittäviä ympäristön terveyttä vaarantavia altisteita ovat ympäristömelu, auringon UV-säteily, sisäilman radon, altistuminen tupakansavulle ja rakennusten
kosteusvauriot. Kuvassa 6 on esitetty yleisimpien ympäristöaltisteiden tautitaakat vuodelta 2010 (Asikainen ym. 2013, 70). Kuvasta on nähtävissä, että ulkoilman pienhiukkaset ja melu aiheuttavat suurimman osan tautitaakasta. Vuoden 2010 arviointitulokset vaikuttavat olevan jonkin verran alhaisempia kuin uudemmat vuoden 2013 Lehtomäen ym.
tekemät arviot.

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Koskinen Mirja

39

Kuva 6. Ympäristöaltisteiden aiheuttama tautitaakka vuonna 2010 (Asikainen ym.
2013, 70).
Vuonna 2015 Suomen terveydenhuoltomenot olivat 19,8 miljardia euroa (Terveyden ja
hyvinvoinnin laitos b, 2017). Lineaarisesti laskemalla ympäristöaltisteista aiheutuva 2
%:n tautitaakka tarkoittaa kuluissa ovat vajaata 400 milj. euroa. Terveydenhuoltokulujen lisäksi kustannuksia aiheutuu muun muassa menetettyinä työpäivinä ja lääkekuluina.
Ympäristöterveys on maakunnan lakisääteisesti hoidettava tehtävä, johon sisältyy mitä
suurimmassa määrin yhteisiä poikkihallinnollisia tavoitteita. Koska erilaisia ympäristöaltisteita on lukumäärällisesti paljon, on haitallisten vaikutusten vähentämiskeinojenkin
kirjo laaja. Ympäristöterveydelle tulisi määrittää tavoitetaso-, terveysvaikutus- ja ympäristöperusteisesti, joiden pohjalta maakunnat voisivat tunnistaa laajalaisia ja tapauskohtaisia vaikuttavia ja kustannustehokkaita toimenpiteitä ja laatia toimenpideohjelmat.
Maakunnalla on mahdollisuus vaikuttaa ympäristöterveyttä edistävään lainsäädäntöön
ja muihin, esimerkiksi taloudellisiin ohjauskeinoihin.
3.4.5 Terveystyön ympäristövastuulliset menettelyt
Terveystyön ympäristövastuulliset menettelyt hyödyntävät luonnon tarjoamia
ekosysteemipalveluja tai tarjoavat vihreämpiä vaihtoehtoja, kemian tilalle vihreämpää
kemiaa ja vihreämpiä luonnossa hajoavia tuotteita. Vastuullisiin menettelyihin kuuluu
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elinympäristön terveellisyydestä huolehtiminen. Hyvinvoinnin kannalta elinympäristön
tulee olla puhdas ja viihtyisä, sen tulee edistää sosiaalista osallisuutta ja olla turvallinen.
Green Care
Luonnon hyvinvointia lisäävä vaikutus on tiedetty jo pitkään. Green Care on luontoon
tukeutuvaa ammattimaista ja vastuullista ennaltaehkäisevää ja kuntouttavaa hyvinvointitoimintaa. Toiminta perustuu luontohoivaan, joka tarjoaa asiakkaille erityistukea ja sitä
koskee sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntö, ja luontovoimaan, jolloin asiakkailla
ei ole sosiaali- ja terveyshoitoon liittyviä tarpeita Green Care -palvelut ovat monipuolisia
sisältäen usein luontoelementtejä maatilalla, mutta toiminta voi tapahtua kaupunki- tai
laitosympäristössäkin. Green Care -toiminta tukee yhteisöllisyyttä ja osallistumista uusien kokemusten kautta. (Green Care Finland a, 2018)
Green Care Finland ry tukee Green Care -toimintaa valtakunnallisesti tarjoamalla yhdistykseen kuuluville yrityksille tietoa, yhteistyökumppaneita ja toiminnan näkyvyyttä. Yhdistystä hallinnoi Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti Seinäjoella. Green Care ry:n
kautta toimintaan osallistuu noin 200 jäsentä. Lounais-Suomessa ei toistaiseksi ole
Green Care -aluetoimintaa, mutta jäseniä yhdistyksessä on Varsinais-Suomessa 18 ja
Satakunnassa 16. (Green Care Finland b, c, 2018)
Green Care -toiminnan ympäristövastuullisuus, ekosysteemipalvelujen käyttö terveyden
ja hyvinvoinnin edistämisessä ja toiminnan ennaltaehkäisevä luonne vähentävät lääkehoitojen tarvetta. Green Care -palvelut lisäävät luonnon tuntemusta ja arvostusta. Maakunnan olisi mahdollista tehdä yhteinen poikkihallinnollinen ohjelma Green Care -toiminnan edistämisestä ja kokeiluista.
Vihreä farmasia ja luonnonlääkkeet
International Pharmaceutical Federation (FIP) on tehnyt ehdotuksen vihreän farmasian
kehittämisestä (FIP). Euroopan komission toimeksiannosta laadittu toimenpide-ehdotus
(s. 36-37) noudattaa FIP:ssa laadittua toimenpideohjelmaa. Suomessa vihreää farmasiaa kehitetään Helsingin yliopistossa farmasian tiedekunnassa, jossa toimii Generation
Green -hanke, Varsinais-Suomessa Åbo Akademissa ja Turun yliopistossa. Vihreän farmasian tavoitteena on vihreän kemian keinoin kehittää lääkkeitä hajoamaan haitattomiksi yhdisteiksi. Kehittäminen kattaa lääkkeiden suunnittelun, valmistuksen ja käytön.
(Generation Green, 2017)
Luonnosta saatavia lääkeaineita on käytetty kautta aikojen, mutta nykyisellä tekniikalla
ja tietotaidolla on mahdollista kehittää luonnon omiin yhdisteisiin pohjautuvia lääkeaineita. Luonnosta saatavilla aineilla on mahdollista korvata keinotekoisia lääketeollisuudessa tuotettuja yhdisteitä samoin kuin kemianteollisuudessa tuotettuja kemikaaleja.

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Koskinen Mirja

41

Yhdyskuntasuunnittelu

Maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetään yhdeksi alueiden käytön suunnittelun tavoitteeksi turvallisen, terveellisen, viihtyisän, sosiaalisesti toimivan ja eri väestöryhmien, kuten lasten, vanhusten ja vammaisten, tarpeet tyydyttävän elin- ja toimintaympäristön luominen (Maankäyttö- ja rakennuslaki, luku 1 Yleiset säännökset § 5 Alueiden käytön tavoitteet momentti 1). Kaavaa laatiessa tulee selvittää sen yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutukset (Maankäyttö- ja rakennuslaki Luku 1 Yleiset
säännökset § 9 Vaikutusten selvittäminen kaavaa laadittaessa momentti 2) ja ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetussa laissa tarkoitetuissa hankkeita koskevissa
kaavoituksissa noudatetaan YVA-lainsäädäntöä. Yhdyskuntasuunnittelu ja kaavoitus
ovat keino ympäristöterveystekijöille kuten melulle, huonolle ilmanlaadulle, pilaantuneelle maaperälle tai kemikaaleille altistumisen vähentämiseen ja fyysisten elinolosuhteiden parantamiseen. Yhdyskuntarakenteella voidaan vaikuttaa myös ympäristöterveyteen sosiaalisen ympäristön ja osallistamisen näkökulmasta. Kaavoitustyössä terveys
otetaan huomioon eri kaavoissa eri tasoilla. Yhdyskuntien tiiviys tukee kestävän kehityksen tavoitteita, mutta se ei aina ole yhdensuuntainen tavoite ympäristön terveellisyyden
tavoitteita arvioitaessa. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 2017)
Hyvinvointikertomus

Kunnat laativat hyvinvointikertomuksen kuvaamaan kunnan hyvinvointipolitiikkaa, asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin tilaa, hyvinvointiin vaikuttavia muutoksia, palvelujärjestelmien toimivuutta, ennaltaehkäisevän työn vaikutuksia ja tavoitteita ja jatkotoimenpiteitä. Tavoitteena on tarjota kunnan päättäjille tietoa ja perusteluja toimenpidetarpeille.
Hyvinvointiin liittyy terveyden ja toimintakyvyn lisäksi fyysinen elinympäristö. Ohjeissa
todetaan, että elinympäristö on hyvinvoinnin ja terveyden perusedellytys ja kuntien ympäristöön liittyvät sektorit luovat edellytyksiä hyvään fyysiseen ympäristöön. Terveyden
ja hyvinvoinnin laitos on ohjeistanut elinympäristöön liittyvien tekijöiden esittämistä hyvinvointikertomuksessa sekä mahdollisia esimerkkejä ilmanlaatuun, sisäilmaongelmiin,
infran kunnossapitoon, saavutettavuuteen, jätehuoltoon ja pelastustoimeen liittyen. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos c, 2018)
Hyvinvointiin liittyvät tehtävät ovat aluetasolla jäämässä kuntien hoidettavaksi tehtäväksi. Ympäristöpalvelujen tavoitteiden edistäminen hyvinvoinnin osana edellyttää verkostoitumista kuntien hyvinvointitoimen kanssa. Maakunnan mahdollisuudet edistää hyvinvoinnin toteuttamista ovat hyvät, mutta verkostoituminen vaatii suurehkon työpanoksen kuntien suuren lukumäärän takia.
3.5 Kestävän kasvun ja hyvinvoinnin indikaattoreita
Kestävän hyvinvoinnin ja kestävän kehityksen mittareita on kehitetty monissa kansainvälisissä organisaatioissa. Mittarit tarjoavat vertailumahdollisuuden muiden valtioiden tilanteeseen. Kansainvälisistä hyvinvoinnin ja kestävän kehityksen mittareista on esiin
nostettu Euroopan Unionissa ja OECD:ssä kehitetyt mittarit. Esimerkiksi Yhdistyneet
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kansakunnat on kehittänyt hyvinvoinnin ja kestävän kehityksen mittareita, mutta maakunnan hyvinvoinnin tilan mittaamiseen soveltuu paremmin maakuntaa vastaavan hyvinvointitason mittaamisen kehitetyt mittarit. Tilastokeskus onkin koonnut Findikaattori.fi
-palveluun Euroopan Unionin mittareihin pohjautuvat hyvinvoinnin ja kestävän kehityksen mittarit.
3.5.1 Euroopan Unioni
Eurostat on Euroopan Unionin virallinen tilastoja keräävä, kehittävä ja ylläpitävä virasto,
jonka tavoitteena on tuottaa korkeatasoista tietoa, jota voidaan hyödyntää nykytilan ja
trendien sekä esimerkiksi innovaatioiden ja tutkimustarpeiden hahmottamiseen. Eurostat tarjoaa yhden luukun periaatteella laajan indikaattorikokoelman, joihin kuuluvat myös
ympäristö- ja luonnonvarat -avainindikaattorit. Ympäristöindikaattoreita on luettelossa yli
200. Eurostatin internet-sivustolla on EU:ssa kehitettyjen indikaattorivalikoimia, jotka kattavat eri toimialoille asetettuja tavoitteita. Tällaisista esimerkkeinä voidaan mainita elämän laadun (Quality of life) (kuva 7) ja kestävän kehityksen indikaattorivalikoimat (Sustainable Development indicators). (Eurostat a 2014, b 2015)

Kuva 7. Euroopan unionin elämänlaadun indikaattorit (Eurostat c-I 2015).
3.5.2 Hyvinvoinnin mittarit ISEW ja GPI
Yhdysvalloissa on kehitetty mittaristoja, joilla tavoitellaan kestävän taloudellisen hyvinvoinnin tilan kuvaamista: ISEW -Kestävän taloudellisen hyvinvoinnin indeksi (Index of
Sustainable Economic Welfare, ISEW) ja Aidon kehityksen indikaattori (Genuine Progress Indikator GPI). Mittarit ottavat huomioon toiminnan pitkäaikaiset ympäristövaikutukset ja luonnonvarojen vähenemisen, joten hyvinvoinnin tasoa ja trendiä on mahdollista
ennustaa tulevaisuuteen. Mittarit ottavat huomioon yksityisen kulutuksen ja hyvinvointia
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tuottavat markkinattomat palvelut sekä pääoman kasvun ja kansainvälisen kaupan arvon. Suomessa tilastokeskus on tehnyt molemmista indikaattoreista aikasarjat. Aikasarjoista on nähtävissä bkt:n ja laajemmin hyvinvointia kuvaavien mittareiden tulosten poikkeaminen toisistaan. Kuvassa 8 on esitetty bkt:n ja GPI:n kehitys Varsinais-Suomessa
vuosina 1960-2012. Tuloksista on havaittavissa, että ihmisten hyvinvointi ei ole suoraan
verrannollinen bruttokansantuotteeseen. (Hoffrén ym. 2011, 15–19)

Kuva 8. Varsinais-Suomen GPI ja BKT asukasta kohti vuosina 1960-2012 (Hoffren &
Vatanen 2014, 19, piirretty uudelleen).
3.5.3 Findikaattori.fi -palvelu ja kestäväkehitys.fi
Mari Kiviniemen hallitus teetti asiantuntijatyönä selvityksen talouden, inhimillisen hyvinvoinnin ja ympäristön huomioon ottavista indikaattoreista. Selvityksen taustalla on tarve
tuottaa kokonaisvaltaista tietoa poliittisen päätöksenteon pohjaksi sekä kansainvälisen
vertailtavuuden varmistamiseksi. Selvitys tuottikin ehdotuksia hyvinvoinnin mittaristoon,
Findikaattori.fi -palvelun kehittämiseen sekä ehdotuksen säännöllisien hyvinvoinnin arviointifoorumien järjestämisestä (VNK a 2011, 29, 30). Tiedon tuottamisen lisäksi tulee
ratkaista, miten tieto saadaan poliittisten päättäjien, viranhaltijoiden ja kansalaisten avoimeen käyttöön ja ohjaamaan toimintaa kustannustehokkaasti ja vaikuttavasti. Findikaattori.fi -palvelussa on yhteiskunnan kehityksen kannalta oleellinen tilastotieto, mutta vuodenvaihteessa 2017–2018 kestävän kehityksen seurantaindikaattorit siirtyivät kestäväkehitys.fi -sivustolle. Kestävän kehityksen sivustoa ylläpitää valtioneuvoston kanslia. Kuvassa 9 on esitetty ajantasaistetut kestävän kehityksen indikaattorit, mutta osittain indikaattorityö on vielä kesken. Findikaattori.fi-palvelussa oli aiemmin tarjolla myös hyvinvoinnin indikaattorikokoelma (kuva 10), joka vastasi Eurostatin indikaattorikokoelmaa.
Hyvinvoinnin indikaattorikokoelmaa ei vastaavanlaisen enää ole saatavilla.
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Kuva 9. Kestävän kehityksen indikaattorit (VNK e-o, 2017–2018).

Kuva 10. Hyvinvoinnin indikaattorit Quality of Life -kehykseen perustuen (Tilastokeskus
c 2017)
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4 TIEDOLLA JOHTAMINEN MAAKUNNASSA
Olli-Pekka Heinonen kirjoituksessaan Julkinen päätöksenteko totuudenjälkeisessä
ajassa epäröi julkisen hallinnon kykyä tarttua mahdollisuuksiin ja hän toteaa myös, että
mahdollisuuksien ikkunat aukeavat ja sulkeutuvat. Edelleen Heinonen jatkaa:
"Olennaiseksi osaksi muodostuu se, miten hyvin yhteiskuntamme yleensä - ja osana sitä julkinen
päätöksentekomme ja hallintomme - kytkeytyy tietovirtoihin, oppii uutta ja osaa soveltaa oppimaansa hyödyksi. Kyvykkyys oppia uutta on mahdollisuuksien avain."
Muuttuva toimintaympäristö edellyttää valmiutta sopeutua muutokseen, kykyä hyödyntää tietovirtoja ja arvoketjuja ja innovatiivisesti tunnistaa avoimia mahdollisuuksien ikkunoita, kuten hallitusohjelmien ja rahoituskanavien tuomat mahdollisuudet maakunnalle.
Maakunnan edun mukainen kokonaisvaltainen toiminta edellyttää yhteisen ymmärryksen rakentamista, tosin luottamus maakunnan kokoisessa hajanaisessa organisaatiossa
syntyy vasta hyvin pitkällä aikajänteellä. Heinonen nostaa esiin tietovirtojen ja datan kytkemisen päätöksentekoon ja toimeenpanoon. (Heinonen 2017, 95,96)
Tässä luvussa on käsitelty maakunnan tiedolla johtamisen tarvetta, päätöksentekoa ja
päätöksentekoon liittyvää poliittista toimintaympäristöä sekä päätöksiä tekeviä toimielimiä ja tiedon tarvetta maakunnan päätöksenteossa ottaen huomioon toiminnalle asetetut
kokonaisvaltaiset tavoitteet. Maakuntalakiluonnoksen perusteluissa kirjoitetaan, että
maakunnan olisi toiminnassaan arvioitava päätösten, toimenpiteiden ja ratkaisujen vaikutuksia taloudellisen jatkuvuuden, tulevien sukupolvien ja ympäristön näkökulmasta.
Maakunnan olisi vältettävä sellaisia päätöksiä, jotka sisältävät suuria taloudellisia riskejä
tai kuormittavat kohtuuttomasti ympäristöä tai tulevia sukupolvia (Suomen hallitus b
2017, 304). Maakunnan toiminnan tulee olla kestävän kehityksen tavoitteiden mukaista
ja tarjottava tuleville sukupolville hyvinvoinnin edellytykset.
4.1 Tarve, tavoitteet ja mahdollisuudet
Maakunnan toimialat tulevat ylittämään nykyiset hallinnonrajat. Toiminnan tavoitteiden
asettamisessa on maakunnan tietoperusteisella johtamisella mahdollisuuksia saavuttaa
synergiaa ja parantaa kilpailukykyä sekä edistää laaja-alaisia ja poikkihallinnollisia tavoitteita ja asukkaiden hyvinvointia. Yhteisen näkemyksen muodostaminen on toiminnan
täysimittaisen onnistumisen edellytys. Yhteisten tavoitteiden eteenpäin vieminen edellyttää verkostomaista toimintaa, jolloin rajapintoihin pystytään rakentamaan tarkoituksenmukaiset ja tasokkaat palvelut. Eri hallinnonalojen rajapinnoissa on avoin kenttä luovuudelle ja innovatiivisuudelle. Uudet näköalat synnyttävät uusia ideoita ja uutta tietoa. Ympäristöasiat ovat osa maakunnan kaikkia toimintasektoreita ja yksi keskisimmistä maakunnan poikkihallinnollisia tehtäväkentistä, joten ympäristöön liittyvien tavoitteiden tulisi
näkyä maakunnan tavoitteissa poikkileikkaavasti.
Tiedolla johtamisella on mahdollista edistää niin yksilöiden kuin organisaation oppimista.
Tietojohtaminen mahdollistaa sen, että päätöksenteossa pystytään huomioimaan kaikkien osapuolten tarpeet, panostukset ja hyödyt, jolloin saavutetaan palvelujen kokonaistuottavuuden ja -vaikuttavuuden kannalta paras tulos ja tarkoituksenmukainen toiminta.
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Monet päätösten vaikutusarvioinnit, kuten ympäristö- tai vesistövaikutukset tai vaikutukset ihmisiin, jäävät usein tekemättä tai ne tehdään vajaalla tiedolla ilman tarvittavaa asiantuntemusta.
Maakunnan toiminnan pitkän tähtäimen jouhevuuden ja vaikuttavuuden varmistamiseksi
on ratkaistava, miten toimintaa voidaan ohjata sekä ympäristöpalvelujen näkökulmasta
että maakunnan palvelujen näkökulmasta ja edelleen maakunnan asukkaiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin näkökulmasta tulokselliseen ja tehokkaaseen suuntaan (kuva 1).
Toiminnassa pitää pystyä hyödyntämään maakunnan asiantuntijoiden kyvykkyys ja kompetenssit hyvinvointia edistävään tekemiseen. Maakunnan asukkaiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseen on mahdollista asettaa tavoitteita kaikille maakunnan toimialoille sekä seurantajärjestelmät hyvinvoinnin ja kestävän taloudellisen, sosiaalisen ja
ekologisen kehityksen mittaamiseksi. Maakuntaan siirtyy toisilleen entuudestaan etäisiä
toimialoja, joita tulisi pystyä johtamaan yhteisen strategian ja yhteisten tavoitteiden saavuttamiseen. Maakunnan johtamista ajatellen ongelmaksi muodostunee eri toimialojen
siilot, erilaisten ryhmien omat tavoitteet ja oman edun ajaminen ja puolustaminen, jotka
ohittanevat yleisen edun ja yhteisten tavoitteiden tuomat mahdollisuudet ja kilpailuedun.
Yhteisen ympäristön tilan tavoitteen asettaminen voi olla maakunnalle kilpailuetu, mikäli
sitä halutaan ja osataan hyödyntää. Esimerkiksi kansainvälisessä yhteistyössä todelliset
ympäristöön liittyvät toimenpiteet, kuten kiertotalous luonnonvarojen käytön vähentämiskeinona ja ympäristön kunnostaminen ja päästöjen vähentäminen ympäristön tilan parantamiskeinona, herättävä mielenkiintoa, luovat edellytyksiä yritystoimille ja viennin
kasvattamiselle ja tuovat maakunnalle positiivista imagoa.
Monialaisella ja luotettavalla tiedolla on mahdollista perustaa poliittinen päätöksenteko
faktoihin, jolloin toiminta kohdentuu kustannustehokkaasti, tarkoituksenmukaisesti ja vaikuttavasti. Tietoperusteisesti voidaan seurata yksittäisten tavoitteiden saavuttamista tai
yksittäisen muuttujan kehitystä, mutta tarkoin harkitulla tietovalikoimalla on poliittisessa
päätöksenteossa mahdollista johtaa maakuntaa toteuttamaan kokonaisvaltaista kansalaisten hyvinvointia ja maakunnan kehitystä. Hyvinvointi koostuu sosiaalisesta, taloudellisesta ja ekologisesta hyvinvoinnin kokonaisuudesta (ks. s 19), joten tieto päätösesityksen vaikutuksesta luonnonvarojen käyttöön ja ympäristöön tulee kytkeä kiinteäksi osaksi
maakunnan päätöksentekoa.
Käytännössä ympäristöpalvelujen toiminta on rakennettava houkuttelevaksi ja markkinoitava päättäjille. Markkinointia edesauttaa esitettävien asioiden kiinnostavuus, ajankohtaisuus ja yhteiskunnallinen merkitys, jotka on varmistettava toimintaympäristön ja
sen muutosten seurannalla. Toimintaympäristön muutosten ja ympäristön tilan seurantaa tulee tehdä jatkuvasti ja suunnitelmallisesti muutosten ennakoinnin varmistamiseksi.
Mahdollisuuksien käyttämättä jättäminen on riski maakunnan toiminnalle ja sen tulevaisuuteen tähtäävälle vaikuttavuudelle. Toiminnan on oltava muutoskykyistä ja joustavaa.
Päätöksenteon kannalta oleellista on oikea ja ajantasainen tieto sekä tavoitteiden kannalta tiedon oikeat painotukset. Viranhaltijoiden esittelyissä on vaarana, että tieto on yksipuolista ja ehkä subjektiivistakin. Maakunnan toimintaa ja johtamista varten on kehitettävä toimintatapoja ja työkaluja etenkin kokonaisuuden hallintaan. Toimintamallit ja käytännöt tulee rakentaa tietoon pohjautuen. Nykytilanteessa jokaisella organisaatiolla ja
hallinnonalalla on omia tiedonhallinnan ratkaisuja ja maakuntasuunnittelussa on jo ke-
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hitteillä tiedonsiirtoratkaisuja. Ympäristötietoa kerätään runsaasti, mutta sen esittämisessä on vielä puutteita. Tiedon visualisointiin tulee vielä kehittää tiedon tulkintaa helpottavia ratkaisuja.
Asiakas- ja asukaslähtöisyys on yksi maakuntauudistuksen suunnittelun kulmakivi ja tavoitetta konkretisoidaan erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon valmisteilla olevalla valinnanvapauslailla. Maakunnan toiminnassa asukkaiden vaikutusmahdollisuuden varmistaminen on keskeinen tavoite. Asukaslähtöinen ajattelumalli asettaa tiedolle ja sen
tulkinnalle, käytettävyydelle ja saatavuudelle kansalaislähtöisyyden ja kansantajuisuuden vaatimuksen. Asukkaat ovat erityisesti maakunnan ympäristöpalvelujen voimavara,
koska lähes jokaista kiinnostaa, miten omaa elinympäristöä voi parantaa ja miten se kehittyy. Etenkin lähialueilla tapahtuvat muutokset herättävä asukkaissa aina kiinnostusta
ja halua osallistua oman asuin- ja lähialueen käytön suunnitteluun.
Ritvasen & Sinipuron teoksessa Tiedolla johtaminen toimialan murroksessa, Malli sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämiseen todetaan (2013, 36) tiedon ja toiminnan olevan
saumattomassa yhteydessä toisiinsa. Tieto materialisoituu tehdessä ja toteutettaessa
päätöksiä tietopohjalta. Tiedon on oltava yhteentoimivaa ja tietojärjestelmien yhteensopivia. Teoksessa todetaan myös (59):
"Mallintamisen keskiössä on kansalainen, jonka koko elämänkaaren kestävään
hyvinvoinnin parantamiseen, perusoikeuksien toteutumisen ja laadukkaan hoidon
varmistamiseen sosiaali- ja terveystoimialalla tiedolla johtamisen tulisi tähdätä."

Tämän näkemyksen voi allekirjoittaa ja sen voi myös yleistää koskemaan maakunnan
asukkaita ja koko maakunnan toimintaa.
Tiedolla johtaminen edellyttää sitä tukevaa johtamiskulttuuria. Teoksessa on esitetty tiedon hyödyntämisen reunaehtoja (Ritvanen & Sinipuro 2013, 156), joita voidaan soveltaa
myös ympäristötietoon perustuvaan johtamiseen.
Tiedon hyödyntämisen reunaehtoja (Ritvanen & Sinipuro 2013, 156):







Tarvitaan riittävät henkilöresurssit, joilla on osaaminen ja ymmärrys toiminnan
erityspiirteitä ja kyky soveltaa tietoa käytäntöön.
Käytössä on tarpeeksi laadullisesti putsattua ja saman sisältöistä dataa.
Analytiikan tulokset on kyettävä viemään käytäntöön.
Tiedolla johtamisen osaajat edistävät tiedon hyödyntämisen kulttuuria.
Tarvitaan selkeä näkemys, mihin dataa hyödynnetään ja mikä on strateginen
suunta.
On löydettävä uutta tietoa käyttävät tahot sisältä ja ulkoisista verkostoista ja rakennettava kysyntä uusille tietomenetelmille.

Maakunnan yhteiskunnallinen merkitys, tuloksekas toiminta ja päätösten vaikutukset tulisi varmistaa avoimuudella. Valtioneuvoston julkaisussa Tiedon sitominen päätöksentekoon on määritetty avoimen päätöksenteon periaatteet. (Tuomisto ym. 2017, 10). Periaatteita on mahdollista soveltaa maakunnan päätöksenteossa sekä jo nyt maakuntasuunnitteluun ollessa käynnissä ja tavoitteiden asettamisessa. Taulukossa 4 (liite 3) on
esitetty avoimen päätöksenteon 12 periaatetta sekä niiden soveltaminen maakunnan toimintaan. Päätöksentekoprosessista tulisi laatia malli ja prosessikaavio, joissa varmistetaan vuorovaikutus ja osallistuminen sekä tiedon kulku ja käyttö poikkihallinnollisesti.

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Koskinen Mirja

48

4.2 Poliittinen päätöksentekoympäristö
Päätöksenteko maakunnassa tapahtuu poliittisissa toimielimissä, joiden valtasuhteet ja
kokoonpano muuttuvat vaalikausittain. Ylintä päätäntävaltaa käyttää maakuntavaaleilla
valittu maakuntavaltuusto, joka linjaa maakunnan toiminnan laatimalla maakuntastrategian ja vastaa maakunnan toiminnasta. Maakuntavaltuuston asettama maakuntahallitus
johtaa maakunnan toiminnan, talouden ja hallinnon toteuttamista. Maakuntajohtaja johtaa maakuntahallituksen alaisena maakunnan hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa. Maakunnassa voi lisäksi olla toimielimiä: lautakuntia, valiokuntia ja jaostoja. Maakunnan johtamisorganisaatio on esitetty kuvassa 11. (Suomen hallitus b 2017, (16 §, 29
§, 36 § ja 37 §), 702,707, 709)

Kuva 11. Maakunnan johtamiskaavio ja asukkaiden vaikutusmahdollisuudet (STM &
VM b 2017, sovellettu).
Ympäristöpalvelujen tehtäviin liittyvä päätösvaltaa käyttävät virkamiehet ja "ympäristölautakunta". Merkittävimmät toimintaa ohjaavat suunnitelmat, kuten vesienhoito- ja merenhoitosuunnitelma ja tulvariskien hallintasuunnitelma on hyväksyttävä hallituksessa tai
valtuustossa. Edellä mainitut suunnitelmat hyväksyy myös valtioneuvosto tai ohjaava ministeriö. Virkamiehet ratkaisevat viranomaistyönä tehtävät lausunnot, ratkaisut ja päätökset.
Poliittisessa toimintaympäristössä tietoon perustuva toiminta ohjaa päätöksentekoa pitkäjänteiseen linjakkuuteen. Politiikka tuo maakunnan päätöksentekoon kolmen tason
epävarmuutta sekä tavoitteiden ja toiminnan tarkistamistarvetta. Ensimmäisen epävarmuus on valtakunnallisen tason eli eduskunnan poliittisten valtasuhteiden muutokset hallituskausittain. Hallituspuolueet laativat hallitusohjelman, jonka linjauksia on otettava
huomioon maakunnan strategiassa ja toiminnan linjauksissa. Hallitusohjelman implementointi maakuntastrategiaan avaisi maakunnalle merkittävästi paremmat mahdollisuudet rahoitusten saamiseen valtakunnallisista rahoituskanavista, koska rahoituksia
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pyritään pääsääntöisesti kohdentamaan hallitusohjelman tavoitteita tukevaan toimintaan. Toinen epävarmuus on maakunnan valtuuston poliittisten valtasuhteiden muutokset vaalikausittain. Valtasuhteiden vaihdokset saattavat aiheuttaa merkittäviä uudelleenlinjauksia maakuntastrategiaan ja -ohjelmaan. Linjausmuutokset saattavat vaikuttaa jo
työn alla oleviin asioihinkin. Hallitusohjelman ja maakuntaohjelman tavoitteet saattavat
poiketa toisistaan. Poliittista valtasuhteista huolimatta pitäisi pyrkiä seuraamaan myös
hallitusohjelman linjauksia. Kolmas epävarmuustaso ovat maakunnan kunnat ja niiden
poliittiset valtasuhteet. Mitä suurempi kunta tai kaupunki on, sitä merkittävämpiä ovat
poliittiset valtasuhteet ja niiden vaikutus maakunnan toimintaan. Kunnat ovat maakunnan keskeisiä yhteistyökumppaneita ja organisaatioiden toiminnoilla on laajoja rajapintoja, joiden hoitamisessa tulisi etsiä molempien tavoitteita, toimintaa ja vaikuttavuutta
tukevia toimintamalleja.
Ympäristöön liittyvien päätösten tulee pysyä linjassa alueellisten tavoitteiden tukemisessa sekä noudattaa valtakunnallisia linjauksia. Ympäristöpäästöjen vaikutukset eivät
noudata maakuntarajoja, joten ylimaakunnalliset ja valtakunnalliset pelisäännöt on sovittava ja niitä noudatettava. Useat pitkäkestoiset prosessit perustuvat alun perin Euroopan
Unionin direktiiveihin, jotka on implementoitu Suomen lainsäädäntöön. Näissä prosesseissa toteutus on yhdenmukaisen tuloksen varmistamiseksi ohjattu valtakunnallisesti,
koska prosessien tulokset on raportoitava Euroopan Unionille.
Maakunnan ympäristöpalvelujen haasteena ovat pienten kuntien ympäristötoimien resurssit, jotka uhkaavat jäädä ilman tarvittavaa tukea ja aktivointia viimeistään siinä vaiheessa, kun maakunnan tulot muodostuvat verotuksesta. Pienten kuntien osuus rahoituksesta on pieni, johtuen pienistä asukasluvuista (veronmaksajat) ja toisaalta maakunnan valtuustossa ja lautakunnissa edustajia todennäköisesti tulee olemaan enemmän
suurista kaupungeista ja kunnista kuin pienistä kunnista, koska puolueen lisäksi oma
kotikunta tullee olemaan merkittävä ehdokasvalintaperuste äänestyksissä. Pienissä kunnissa mahdollisuudet ympäristötoimen hoitamiseen saattavat heikentyä ja maakunnan
ympäristötoiminta saattaa päätöksentekojärjestelmästä ja rahoituspohjasta johtuen tulla
ohjatuksi sinne, missä veronmaksajatkin ovat. Maaseutu ja -elinkeinot vaikuttavat paljon
ympäristön tilaan ja ovat siten merkittävä ympäristöpalvelujen toimintakenttä, joten hajaasutusalueen ympäristötyöhön tulee maakunnankin edelleen panostaa. Valtakunnallisista rahoitusmahdollisuuksista osa on sidottu maaseutuasioihin, joten myös rahoitusta
saamisen tai menettämisen kannalta panostus kasvukeskusten ulkopuolelle on tarpeen.

4.3 Asukkaiden vaikutusmahdollisuudet
Maakunnan toiminnalle on asetettu lakisääteisiä tavoitteita, jotka ohjaavat toimintaa asukasvaikuttamisen suuntaan ja asiakastarpeeseen perustuvaan palvelujen tarjontaan,
jossa käyttäjien kokemukset on otettu huomioon. Tavoitteena on luoda edellytyksiä
asukkaiden antamaan tietoon perustuvan palvelujen kehittämisen ja päätöstenteon valmistelun toteuttamiselle sekä palvelujen puutteiden tunnistamiselle ja epäkohtien korjaamiselle.
Asukkaat ja asukkaiden vaikuttamistoimielimet ovat ympäristöpalvelujen voimavara,
jonka vaikutusvallan hyödyntämiseen on kehitettävä menetelmät. Asukkaat ovat kiinnostuneita siitä, mitä muutoksia ympäristössä tapahtuu. Ympäristön tilaan ja etenkin ympäristön terveellisyyteen laaja-alaisesti vaikuttavat toiminnan muutokset tai uudet toiminnat
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herättävät julkisuudessa keskustelua. Asukkaiden kannanotot voivat vaikuttaa esimerkiksi päästöjä vähentävän tekniikan käyttöön ottamiseen tai yhteisten palvelujen järjestämiseen.
Äänestysoikeuden täyttävien asukkaiden keskeisin vaikuttamiskeino maakunnassa tehtävään päätöksentekoon on äänestäminen maakuntavaaleissa. Äänestystulokset kertovat asukkaiden linjaukset maakunnan tehtävien hoitamiseen ja tavoitteet, joita maakunnan tulee toteuttaa. Äänestystulosten perusteella muodostetaan toimielimet, jotka käyttävät päätöksentekovaltaa. Maakuntavaltuusto voi päättää kansanäänestyksen järjestämisestä. Kansanäänestys voitaisiin toimittaa maakunnalle kuuluvasta asiasta ja myös
asioissa, joissa maakunta on lausunnonantaja, esimerkiksi tiehankkeissa tai ympäristöä
koskevissa asioissa, joilla on maakunnan asukkaille olennainen merkitys. (Suomen hallitus b 2017, (22 § ja 25 §) 747, 748)
Lakiluonnoksessa on esitetty maakunnan asukkaiden vuorovaikutuskeinoja, joita ovat
keskustelu- ja kuulemistilaisuudet, asukasraadit, mielipiteiden selvittäminen, edustajat
maakunnan toimielimissä ja asukkaiden, järjestöjen ja muiden yhteisöjen oma-aloitteisen
suunnittelun ja valmistelun tukeminen. Sosiaalinen media ja sähköiset kanavat ja palvelut mahdollistavat maakunnan asukkaiden mielipiteiden ja näkemysten keräämisen. Digitaalisia palveluja onkin kehitettävä siten, että asiakaspalaute ja asiakkaiden käyttäjäkokemuksia on mahdollista koota järjestelmissä ja siten käyttää palvelujen asiakaslähtöisessä suunnittelussa ja kehittämisessä. Tavoitteena on lisätä kansalaisten ja viranomaisten välistä keskustelua, kansalaisten tietämystä maakunnan toiminnasta ja päätöksenteosta sekä lisätä maakunnan toiminnan avoimuutta. Maakuntalakiluonnoksessa
on esitetty maakunnan asukkaille, yhteisöille ja säätiöille mahdollisuus tehdä aloitteita
maakuntaa koskevissa asioissa. Aloiteoikeus olisi kaikenikäisten oikeus. (Suomen hallitus b 2017, (23 §, 24 §) 748) Vuorovaikutuksessa tulee huolehtia ympäristöasioiden ja vaikutusten ja asiaan liittyvän ympäristötiedon näkyvyys. Ympäristötietoisuus ja sen vaikutukset jokapäiväiseen elämänlaatuun tulee nostaa enemmän esiin, samoin luontotietoisuus. Asukkaat ovat kiinnostuneita oman lähiympäristön muutoksista ja parantamismahdollisuuksista sekä toimintamuutoksista, joista ympäristövaikutukset leviävät laajoille alueille. Terveellinen ja turvallinen ympäristö on kaikkien oikeus ja sen varmistaminen kuuluu maakunnalle.
Maakuntalakiluonnoksessa esitetään, että maakunnan tulisi asettaa vaikuttamistoimielimiä: maakunnan nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto sekä vammaisneuvosto. Edellä mainitut neuvostot hoitaisivat tehtäväkenttiä, joilla on merkitystä niiden edustamien asukkaiden elinolosuhteisiin ja palveluihin. Kaksikielisissä maakunnissa tulisi lisäksi asettaa kielivähemmistön vaikuttamistoimielin, jonka tehtävänä olisi vaikuttaa palvelujen saatavuuteen vähemmistökielellä. (Suomen hallitus b 2017, (26 §, 27 §) 749) Vaikuttamistoimielimet ovat mahdollisuus edistää ympäristöpalvelujen asemaa maakunnassa. Nuorisovaltuusto on mahdollisuus rakentaa yhteistyötä oppilaitosten suuntaan ja aktivoida ja kehittää ympäristöön liittyvää toimintaa. Vanhukset todennäköisesti viettävät enemmän aikaa
omassa elinympäristössä, joten viihtyvyys ja yhteisten palvelujen tarve korostuu. Luotoympäristön ja viheralueiden saavutettavuus voisi olla osa ympäristöpalvelujen aktivointitoimintaa.
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4.4 Tiedon käyttö ja esittäminen
Vaikka tiedolla johtamisesta puhutaan ja sen merkitys on tunnustettu, asiaa on tutkittu ja
julkiseen hallintoonkin tehty toimenpidesuosituksia, ei tiedon käyttäminen kuitenkaan ole
mikään itsestäänselvyys. Tietojärjestelmät ja tiedon esittäminen on suunniteltava palvelemaan sekä asukkaiden vaikutusmahdollisuuksien tarkoituksenmukaista toteuttamista
sekä päättäjien tietoon pohjautuvaa päätöksentekoa.
Päätöksenteossa maakuntaa voidaan verrata lähinnä kuntiin, joiden tiedon käyttöä päätöksenteossa on tutkittu Kunnallisalan kehittämissäätiössä. Tutkimuksessa (Niiranen
ym. 2013, 57) poliittista johtajuutta kuvataan kokonaisvaltaisena toimintatapana, strategisena ajatteluna, neuvottelevuutena ja sovittujen linjausten mukaisena etenemisenä.
Tiedon käytössä luottamusmiesten todetaan jakaantuvan kolmeen ryhmään: esittelijältä
saatavan tiedon käyttäjät, muun tiedon ja esittelymateriaalin käyttäjät ja laajan vertailevan tiedon käyttäjät. Tutkimuksessa todetaan, että pieni osa tekee päätöksiä vain esittelijöiden aineistojen perusteella. Sitä, mitä pieni osa tarkoittaa, ei ole avattu. Tutkimustuloksissa todetaan, että noin 10 % luottamusmiehistä ei selvitä lainkaan päätösten vaikutusta kuntalaisiin, hyödynnä kuntaa tai kuntalaisten elinolosuhteita koskevaa tilastotietoa
tai kuntalaisten antamaa palautetta. Noin 20 % ei hyödynnä lainkaan muista kunnista
saatavaa vertailutietoa tai mediasta saatavaa tietoa. Noin 25 % ei lainkaan hyödynnä
tilasto- tai tutkimustietoa. Tietoja ei voi tulkita siten, että kyseiset prosenttimäärät luottamusmiehistä eivät lainkaan etsi esittelymateriaalien lisäksi muuta tietoa. (Niiranen ym.
2013, 57) Saatavilla olevan tiedon käyttö on kuntatason luottamuselimissä kuitenkin hyvin vajaalla tasolla. Tutkimustuloksen perusteella voidaan todeta, että tiedon esittämistavoilla ja viestinnällä on merkitystä tiedon hyödyntämisessä.
Avoin tieto lisää kansalaisten mahdollisuutta osallistua yhteiskunnallisiin keskusteluihin
ja vaikuttaa päätöksentekoon. Nykypäivän tietotulvassa oikean tiedon löytäminen on
usein haasteellista. Tietokanavia ja tietojärjestelmiä on lukuisia ja usein vaikeusasetetta
lisää tiedon tulkinnan haasteellisuus (Karhula 2010). Etenkin ympäristötiedon käyttö
edellyttää tapauskohtaista tulkintaa ja tiedon soveltamista fyysiseen ympäristöön. Digitalisaation mahdollisuudet tiedon jakamisessa on hyödynnettävä ja kokonaisvaltaisen
hyvinvoinnin seurannan kehittämiseksi tarvitaan tietojen yhteiskäyttö: digitaalinen alusta
ja kokonaisarkkitehtuuri. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen tuottamaa ympäristötietoa
löytyy hajaantuneena valtion ympäristöhallinnon yhteisille verkkosivuilta, ELY-keskuksen verkkosivuilta, Ympäristö Nyt -palvelusta, Lounaispaikasta ja lisäksi hankkeilla on
omia verkkosivuja. Linkit tietoihin tulee koota yhden luukun periaatteella paikkaan, josta
ne voi löytää helposti käyttöön tarkoituksenmukaisessa muodossa.
Asukkaiden ja poliittisten päätösten tekijöiden kannalta maakunnan tuottamat seurantatiedot ja muiden tuottama ympäristötieto on esitettävä helposti löydettävässä paikassa
ja ymmärrettävässä muodossa. Esitysmuoto ja asiantuntijoiden sanalliset avaukset vaikuttavat tiedon tulkittavuuteen. Nykyajan laskentateknologian avulla tietoa on mahdollista analysoida, esittää graafisesti vertailuarvojen kanssa ja liittää mukaan asiaan ja tietoon liittyvät selitykset. Tieto on digitaalisesti esitettävissä kartalla paikkatietona tai muuhun tietoympäristöön sidottuna. Tietoa on mahdollista havainnollistaa visuaalisesti, jolloin sitä on helpompi arvioida myös ilman erityisasiantuntemusta. Tieto on saatava kiinnostavaan ja keskustelua herättävään muotoon säilyttäen tarkoituksenmukaisuus, luotettavuus ja objektiivisuus.
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5 MAAKUNNAN VESI- JA YMPÄRISTÖPALVELUT
Maakunnan vesi - ja ympäristöpalvelut koostuvat maakuntalaissa maakunnan hoidettavaksi määrätyistä tehtävistä sekä tehtävistä, jotka maakunta katsoo tarpeelliseksi terveellisen ja turvallisen ympäristön ja luonnonvarojen kestävän käytön varmistamiseksi.
Nykyisellä tehtäväjaolla ei ole mahdollista esittää maakunnille eheää ympäristöpalvelua
vaan katvealueisiin jää merkittäviä ympäristötehtäviä. Katvealuetehtäviä ovat esimerkiksi ympäristönsuojelun, kiertotalouden ja resurssitehokkuuden edistäminen. Maakunnille tarvitaan tarkoituksenmukaiset, haluttavat ja kiinnostavat ympäristöpalvelut, joista
tulee olla yhteinen näkemys.

5.1 Maakunnan ympäristöpalvelujen puitteita
Maakunnan toiminnasta tullaan säätämään maakuntalaissa, joka on parhaillaan poliittisessa käsittelyssä ja päätöksenteossa. Lakiluonnoksessa esitetään maakuntien toiminnan tavoitteeksi edistää maakunnan kehittämistä ja toiminnan suunnitelmallisuutta ja taloudellista kestävyyttä sekä luoda maakunnalle edellytykset tukea asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa tasapainoista kehitystä (Suomen hallitus b 2017, (1 §) 696). Maakunnan tulee laatia strategia, jossa tulee ottaa huomioon asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen maakunnan toimialoilla. (Suomen hallitus b 2017, (35 §) 708)
Eduskuntavaalien jälkeen uuden hallituksen aloittaessa toiminnan, se julkaisee hallitusohjelman antamaan suuntaviivoja tulevan hallituskauden tavoitteille. Maakunnan edun
kannalta maakunnan kannattaa panostaa hallitusohjelman mukaisiin toimiin ja tavoitella
aktiivisesti mukaan ohjelman toimeenpanoon. Sipilän hallituksen hallitusohjelma -Ratkaisujen Suomi, talouspolitiikan linja on kestävän kasvun rakentaminen. Hyvinvoinnin ja
terveyden tavoitteissa ei kuitenkaan ole liityntää elinympäristön tilaan tai laatuun. Ympäristön tilaa on tarkoitus edistää bio- ja kiertotalouden ja cleantechin edelläkävijyydellä.
Tavoitteena on kehittää kestäviä ratkaisuja, saavuttaa ilmastotavoitteet ja Itämeren hyvä
ekologinen tila. Toimenpiteitä hallitusohjelmassa on esitetty merkittävä määrä ja niiden
toteutumista on myös tuettu kärkihankkeina ja muilla rahoituksilla. Kuten useasti hallitusohjelmassakin määritetään hyvinvointi talouden kehityksen perusteella ja unohdetaan
määrittää kokonaisvaltainen hyvinvoinnin tavoite. (Suomen hallitus a 2015,10, 23).
Maakuntaliittojen maakuntaohjelmat ja strategiat, ELY-keskuksen ohjelmat, strategiat ja
tavoitteet ja lukuisat erilliset strategiat sisältävät ympäristön tilaa koskevia tavoitteita,
joita virastot, laitokset ja sidosryhmät edistävät toiminnallaan. Paikalliset ja alueelliset
ohjelmat nostavat esiin alueen omia tarpeita ja tavoitteita.
Ympäristöpalveluihin liittyvää tavoitteen asettamista arvioidaan hallitusohjelman tavoitteiden sekä valtakunnallisten ja alueellisten strategioiden ja ohjelmien perusteella, mutta
kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin suunnittelu puuttuu. Maakunta laaja-alaisena toimintaympäristönä on uusi mahdollisuus avata keskustelu kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista, siihen vaikuttavista asioista sekä sosiaalipolitiikan, hyvinvoinnin ja ympäristön yhteisistä tavoitteista sekä mahdollisuudesta kytkeä mukaan talous- ja elinkeinoelämä. Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämisellä on mahdollisuus saada ympäristöpalveluihin
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moniulotteisempaa jalansijaa, uusia keinoja ja verkostoja mukaan ympäristön ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin rakentamiseen.
Yksi keskeinen kehys maakunnan tehtävien järjestämisessä on julkisen vallan käyttö,
josta on säädetty perustuslaissa. Hyvälle julkiselle hallinnolle on asetettu toimintaperiaatteita (Koskinen 2016, 22, Heuru 2003):
Lainsäädäntöön perustuminen: Viranomaistoiminnan tulee tapahtua lain mukaisesti ja
tulosten tulee olla lain vaatimukset täyttäviä. Julkista valtaa käytetään erityisesti silloin,
kun päätökset vaikuttavat yksityisiin oikeuksiin ja ne tehdään yksipuolisesti. (Heuru
2003, 154)
 Objektiivisuus ja puolueettomuus: Julkisen vallan käyttö on ulkoisista tekijöistä
riippumatonta ja tunnistaa esteellisyyden päätöksenteossa. Esitysten tulee olla
perusteltavissa ja puolustettavissa myös harkinnanvaraisessa esityksessä ja
päätöksenteossa. (Heuru 2003, 197–198, 203)
 Yhdenvertaisuus eli yleinen oikeudenmukaisuus: Yhdenvertaisuus on säädetty
perustuslaissa. Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan. Periaate koskee myös olosuhteiden ja alueellista yhdenvertaisuutta.
(Heuru 2003, 225, 237)
 Julkisuus: Avoin viranomaistoiminta on hallinnossa edellytys demokratian ja
tasa-arvon toteutumiselle sekä puolueettomuuden ja luotettavuuden todentamiselle. Asiakirjat ovat pääsääntöisesti julkisia ja jokaisella on oikeus saada tietoa
(huom. yksityisyyssuoja). (Heuru 2003, 243)
 Toiminnan tarkoituksenmukaisuus: Tarkoituksenmukaisuutta on hyvä arvioida
kansalaisten näkökulmasta, jolloin palvelualttius ja joustavuus, asiakkaan neuvonta, asioiden käsittelynopeus ja asianmukaisuus sekä viranomaisten välinen
yhteistyö ovat tehtävien järjestelyissä keskeisessä asemassa. (Heuru 2003,
295–297, 300, 307)
 Luottamuksensuoja: Yksilön suoja julkista valtaa ja hallintoa vastaan perustuu
luottamussuojaan. Luottamussuoja muodostuu esimerkiksi viranomaisen toiminnan oikeellisuudesta ja virheettömyydestä tai hallintopäätöksen ennustettavuudesta. (Heuru 2003, 320, 323)
 Hallinnollinen päätöksenteko: Päätöksentekoon kuuluu valmisteluja, neuvotteluja ja vaikutusmahdollisuuden varaaminen sekä päätöksen julkipano. Prosessin aikana asianosaisilla on mahdollisuus tulla kuulluksi ja päätöksen antamisen
jälkeen valittaa päätöksestä. (Heuru 2003, 341–342, 362)
 Vastuu: Tehtävien asianmukaisesta hoitamisesta hallinnollisissa tehtävissä vastaavat viranomaiset ja viime kädessä virkamiehet. Vastuuseen kuuluu edellä
kerrottujen periaatteiden mukainen toiminta ja hyvä hallintotapa. (Heuru 2003,
396–397)
5.2 Maakunnan ympäristöpalvelujen kehittäminen
ELY-keskuksen ympäristöpalvelujen jakautuessa maakuntaan ja Luovaan on maakunnan ympäristöpalveluihin jäämässä vaikutukseltaan merkittävä aukko: ympäristönsuojelu. Valtakunnallisessa maakuntauudistuksen suunnittelussa on keskitytty nykyisten
tehtävien jakamiseen ilman tehtäväkokonaisuuden kehittämistä. Tästä johtuen maakunnan ympäristöpalveluihin jää katvealueita, joihin tähtäävät tehtävät eivät saa tuekseen
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vankkaa säädöspohjaa. Merkittävimpiä katvealueita ovat kiertotalous, resurssiviisaus ja
ympäristönsuojelun edistämistehtävät. Maakunnan ympäristöpalvelujen kokonaisarkkitehtuuri on vajaa ja vaatii kehittämistä sekä pitkäjänteistä suunnittelua riittävän osaamisen varmistamiseksi.
Kestävä kehitys on maakuntalakiluonnoksessa esitetty poikkihallinnolliseksi tavoitteeksi,
jota tulisi konkreettisesti edistää. Tämä koskee päätösten, toimenpiteiden ja ratkaisujen
vaikutuksia taloudellisen jatkuvuuden, tulevien sukupolvien ja ympäristön näkökulmasta.
Kestävän kehityksen tavoitteet ovat osa virastojen ja laitosten tulostavoitteita ja tulosohjausta. (Suomen hallitus a 2017, 45, 304) Maakuntalakiluonnoksessa 7 luvussa Maakuntastrategia 35 §:ssä säädetään, että maakunnat vastaavat elinkeinojen edistämisen tehtävistä ottaen huomioon maakunnan taloudellinen kestävyys. (Suomen hallitus a
2017,352) Etenkin luonnonvarojen kestävän käytön ja kiertotalouden edistämis- ja kehittämistehtävät tukevat elinkeinojen edistämistä.
Maakuntalakiluonnoksessa säädetään, että maakunnan tehtäviin kuuluu alueiden käytön koordinointi ja suunnittelu. Alueiden käytön valtakunnalliset tavoitteet on hyväksytty
valtioneuvoston päätöksellä 31.12.2018 ja ne astuvat voimaan 1.4.2019. Tavoitteet tukevat kestävän kehityksen tavoitteita ja maakunta laaja-alaisena toimijana on uusi mahdollisuus konkreettisesti edistää tavoitteiden saavuttamista.
Valtakunnalliset alueiden käytön tavoitteet (VN b 2018):






Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen
Tehokas liikennejärjestelmä
Terveellinen ja turvallinen elinympäristö
Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat
Uusiutumiskykyinen energiahuolto

5.2.1 Kehittämiskysymykset ja -vaiheet
Ympäristöpalvelujen kehittämiseen liittyy monia epävarmuustekijöitä kuten maa- ja metsätalousministeriön vesitaloustehtävien keskittämissuunnitelmat ja ympäristöministeriön
vesienhoidon ja merenhoidon yhteistyövaatimukset. Epävarmuutta lisää vesipalveluiden
suuralueiden yhteistyön selvitystyö, jossa tunnistetaan eri vaihtoehtoja ja tehdään esitys
yhteistyön järjestämisestä. Selvitystyössä tullaan törmäämään poliittiseen ohjaukseen,
jolla yritetään ohittaa asiaperusteita ja vaikuttaa yhteistyön järjestämiseen.
Tämän opinnäytetyön yhtenä tavoitteena on kehittää ehdotus siitä, miten toteutetaan
eheä ja vaikuttava ympäristöpalvelu maakunnassa. Kehittämiskokonaisuuden laajuuden
hallitsemiseksi on laadittu kehittämiskysymykset.
Ympäristöpalvelukokonaisuuden kehittämiskysymykset ja kehitystyön vaiheet:
Vaihe 1. Mitkä nykyiset tehtävät tukevat vesipalveluiden tavoitteiden toteutumista?
Pitäisikö johonkin tehtävään panostaa enemmän?
Vaihe 2. Mitkä ovat Satakunnan ja Varsinais-Suomen vesipalveluiden erityispiirteet?
Vaihe 3. Onko siirtyvien vesipalveluiden tehtävien kokonaisuus hyvä? Puuttuuko
jotain?
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Vaihe 4. Minkälaista vesipalvelujen toiminnan pitäisi olla tulevaisuudessa?
Vaihe 5. Mitä tehtäviä tarvitaan vesipalvelujen lisäksi ympäristöpalvelujen tavoitteiden toteuttamiseksi? Miten varmistetaan ympäristöasioiden näkyvyys?
Mitä asioita tai tehtäviä pitää nostaa esiin, että ympäristötehtävät koetaan
maakunnassa kiinnostaviksi?
Vaihe 6. Miten maakunnan vesipalvelut tulisi järjestää?
Maakunnan ympäristöpalvelujen hahmottamiseksi on tutkimuksen tueksi kehittämiskysymykset, joita on käsitelty vesiyksikössä ryhmätöissä. Satakuntaliiton ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ryhmätyöiltapäivässä 2.5.2017 käsiteltiin ympäristöpalvelujen nykytilannetta, selvitettiin henkilöstön mielipidettä maakunnan ympäristöpalvelukokonaisuudesta ja tunnistettiin tehtäviin liittyviä erityispiirteitä. Varsinais-Suomen liiton, Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ja kuntaedustajien kanssa ryhmätyötilaisuuksissa 12.5. ja
16.5.2017 kartoitettiin nykyisiä keskeisiä ympäristötehtäviä ja ympäristötehtäviin liittyviä
erityispiirteitä.
Vaihe 1: vesipalvelujen vaikuttavimmat tehtävät
Ympäristöpalvelukokonaisuuden kehittämisen ensimmäisessä vaiheessa arvioitiin maakuntaan siirtyviä nykyisiä tehtäviä kysymyksellä: Mitkä nykyiset tehtävät tukevat vesipalveluiden tavoitteiden toteutumista? Pitäisikö johonkin tehtävään panostaa enemmän?
Esitetyillä kysymyksillä arvioitiin nykyisten tehtävien vaikuttavuus. Vesipalvelutehtävien
vaikuttavuutta arvioitiin kattavasti vuonna 2012. Vuoden 2012 jälkeen keskeisimmät
muutokset painotuksiin ovat tulleet Sipilän hallitusohjelman kärkihankkeiden tavoitteista.
Vaikuttavuus arvioitiin pareittain vesiyksikön ryhmätyöiltapäivässä 2.5.2017. Koska
aiempi arviointi on edelleen kohtuullisen validi, tehtiin arviointi nyt kevyemmin, lähinnä
tarkastuksenomaisesti.
Vesitaloustehtävistä vaikuttavuudeltaan keskeisimmiksi tehtäviksi arvioitiin tulvariskien
hallinta, tulvasuojelu ja tulvantorjunta, pohjavesialueiden kartoitukset ja vesihuollon valvonta ja edistäminen. Vesihuollon kehittämisen merkitys tosin on vähenemässä, koska
valtion avustusrahoitukset päättyvät. Vesien tilan seurannassa tiedon tuottaminen ja tilaarviot ovat keskeisiä vaikutuskeinoja. Vesienhoitotehtävissä vesien- ja merenhoidon
suunnittelu ja etenkin toimenpideohjelman toteutus ovat vaikuttavuudeltaan merkittäviä,
samoin merenhoidon valtakunnallinen koordinointi. Toimenpiteiden toteutukseen liittyy
Vanhasen hallituksen tekemän Saaristomeri-sitoumuksen (ravinteiden käytön ja kierrätyksen ohjelma) toimenpiteiden edistäminen. Merkittäviksi on arvioitu maatalouden vesiensuojelua koskevien ohjausjärjestelmien valtakunnalliseen kehittämiseen ja esimerkiksi ympäristönsuojelulainsäädännön kehittämiseen osallistuminen. Vuoden 2012 vaikuttavuusarvioinnin jälkeen on tekemisen painopistettä pyritty siirtämään suunnittelusta
toimenpiteiden toteutukseen ja valtakunnallisen kehittämisen keinoin saada laaja-alaisia
ja kustannustehokkaita vesiensuojelukeinoja. Nykyisten vesipalvelutehtävien vaikuttavuusarviointi on esitetty liitteessä 4.
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Vaihe 2: vesipalvelujen erityispiirteitä Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa

Satakunnan vesipalvelujen erityispiirteitä tunnistettiin ryhmäkeskustelussa 2.5.2017.
Varsinais-Suomen vesipalvelujen erityispiirteitä tunnistettiin maakunnan teemaryhmän
kokouksessa 16.5.2017.
Vesiin liittyviä keskeisiä erityispiirteitä Satakunnassa:
1. Satakunnassa asukkaat ja elinkeinot arvostavat puhtaita vesistöjä ja puhdasta
ympäristöä ja kaikessa toiminnassa on syytä varmistaa ympäristön resilienssi.
2. Satakunnassa toimii vesiensuojelutoimia edistävä Satavesi-ohjelma ja alueella
on aktiiviset ja toimeenpanevat ympäristönsuojelua edistävät toimijat ja verkostot.
3. Satakunnassa on runsaasti metsiä ja järviä ja kalastuksen ja kalastusmatkailun
kannalta merkittäviä jokia, mikä tulisi ottaa huomioon alueelle kaavaillun toiminnan suunnittelussa.
4. Kokemäenjoen vesistö ja erityisesti Porin ja Huittisten alueet ovat tulvaherkkiä ja
vesitilanteiden hallintaa varten tarvitaan ylimaakunnallista yhteistyötä koko vesistöalueen mitassa.
5. Maakunnan hoidettavaksi siirtyy merkittävä määrä vesistöjen käyttötehtäviä,
jotka liittyvät aikaisempina vuosikymmeninä maatalousmaan lisäämiseksi toteutettuihin järvien laskuihin.
6. Satakunnassa on runsaat ja hyvälaatuiset pohjavesivarannot, jotka houkuttelevat
maakuntaan elintarviketeollisuutta.
7. Veden kierto ohjaa veden Saaristomereltä Selkämerelle, joten Satakunta suhtautuu myönteisesti Saaristomeren tilan parantamiseksi tehtävään työhön.
8. Selkämeren hyvän tilan säilyttämiseksi tarvitaan merialueiden linjakasta käyttöä
ja maakuntien välistä yhteistyötä.
Vesiin liittyviä keskeisiä erityispiirteitä Varsinais-Suomessa:
1. Varsinais-Suomessa on kaksikielisiä kuntia.
2. Ilmastonmuutoksen vaikutukset näkyvät voimakkaina (lumen talvisulannat ja kesän kuivuudet etenkin Saaristossa ja Vakka-Suomen alueella, talousveden riittävyysongelmat).
3. Saaristomeri, sen luonto ja kansallispuisto tuovat alueelle merkittävän määrän
ympäristötehtäviä. Alueella on runsaasti virkistyskäyttöä ja matkailua, siihen liittyvää liikennöintiä sekä merkittävä riski merenkulun ja öljyonnettomuuksille. Saaristo on rikkonainen ja sulkeutunut ja rannat kasvavat umpeen (ruoppaukset).
4. Pro Saaristomeri -ohjelma ja aktiivinen kolmas sektori (Valonia, oppilaitokset, yhdistykset, säätiöt), jotka toteuttavat ympäristönsuojelutoimenpiteitä.
5. Varsinais-Suomessa on vähäjärvisiä jokivesistöjä sekä järvialueita. Pintavedet
ovat pääasiassa alle hyvän ekologisen tilan ja tilan parantaminen vaatii pitkäjänteisesti paljon toimenpiteitä ja hyvää yhteistyötä alueella. Luonnontilaisia pienvesiä ei juurikaan ole. Käynnissä on useita monitavoitteisia luonnonmukaistamishankkeita (nousuesteiden poisto, ekologisen tilan parantaminen).

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Koskinen Mirja

57

6. Varsinais-Suomessa intensiivinen maatalous ja kotieläinkeskittymät aiheuttavat
vesiensuojelulle haasteita. Savipitoisilta valuma-alueilta vesiin kohdistuu eroosiokuormitusta ja ongelmia aiheutuu myös alunamaista. Leudot talvet lisäävät vesistökuormitusta.
7. Kalankasvatus ja siihen liittyvä toiminta on merkittävä elinkeino, mutta se aiheuttaa ympäristöongelmia.
Vaihe 3: vesipalvelut kokonaisuudeksi
Nykyisten tehtävien lisäksi on arvioitava vesipalveluiden tehtäväkenttää kokonaisuudessaan. Onko siirtyvien tehtävien kokonaisuus hyvä? Puuttuko jotain? Tarkastelussa on
tunnistettava vesiin liittyvät tehtävät, jotka on lakiluonnoksessa esitetty maakunnalle,
mutta joita ei tällä hetkellä hoideta maakuntaan siirtyvillä voimavaroilla.
Maakunnan ympäristöpalvelujen vähimmäistaso on jo aiemmin esillä olleiden lakisääteisten tehtävien hoitaminen. Lakisääteisten tehtävien hoitamisen suunnittelussa Maakunnan ja Luovan rajapinnan yhteistyötä tulee kehittää ja varautua tehtävien jakautumiseen.
Maakuntaan ja Luovaan jakautuvia vastuita, joihin maakunnan tulee kehittää toimintamalli:










Vesien- ja merenhoidon toteutusvastuu on maakunnassa ja Luovassa käsitellään ympäristöluvat, joihin liittyvällä toiminnalla on vaikutusta vesien ja meren
tilaan. Maakunnan on muodostettava menettely lausunnon tai kannanoton antamiseen Luovassa ratkaistaviin ympäristölupiin.
Maakuntalakiluonnoksessa on maakunnan tehtäviin esitetty yleisen edun valvonta vesilakiin liittyen. Maakunnan on luotava menettely yleisen edun valvontatehtävään.
Maakuntalakiluonnokseen on sisällytetty maakunnalle Luovan vesilain valvontaa tukevia tehtäviä. Maakunnan on luotava menettely Luovaa tukevien tehtävien hoitamiseen.
Vesien tilan seuranta-asiat jakaantuvat maakuntaa (seurantojen järjestäminen)
ja Luovaan (velvoitetarkkailut). Seurantojen yhteensovittamiseen tulee kehittää
toimintamalli.
Ympäristövahinkoasiat siirtyvät Luovaan. Maakunnan henkilöstöllä on hyvä paikallisten olosuhteiden tuntemus, joten asiantuntija-apu Luovalle esimerkiksi vesistövahinkotilanteissa on mahdollista.

Vaihe 4: vesipalvelut houkuttelevaksi toimijaksi
Kysymystä ”Minkälaista vesipalvelujen toiminnan pitäisi olla tulevaisuudessa?” pohdittiin
ryhmäkeskustelussa 2.5.2017. Vesipalveluiden ajatellaan olevan maakunnan erityispiirteet huomioon ottava, vuorovaikutteinen ja yhteistyötä tekevä, innovatiivinen ja kokeileva, vahvuuksia ja erikoisosaamista hyödyntävä alueellinen ja valtakunnallinen toimija,
joka tarjoaa vesipalvelujen kehittämiseen hyvän innovaatioalustan. Arvioinneissa tunnistetaan yhteistyön ja asiakaslähtöisyyden tarve, halu hyödyntää nykyisiä vahvuuksia, halu
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uudistua ja kehittyä. Arvioinneissa tunnistetaan aluelähtöisyys ja kiinnostus valtakunnalliseen vaikuttamiseen. Joissain tehtävissä (esim. maatalouden vesiensuojelun edistäminen) vaikuttavuutta saadaan erityisesti valtakunnallisella vaikuttamisella ja osallistumisella. Innovaatiot ja kokeilukulttuuri sekä innovatiiviset kilpailut ja arviointikriteerit kuuluvat hallituksen kärkihankeisiin. (ryhmätyöt 2.5.2017)
Miten varmistetaan vesi- ja ympäristöasioiden näkyvyys? -kysymykseen vastattiin ryhmäkeskusteluilla 2.5.2017 Satakunnan ympäristöpalveluja koskien. Keskeisin keino varmistaa näkyvyys ja ympäristöasioiden aktiivinen huomioon ottaminen maakunnan suunnittelutehtävissä ja toimissa on saada ympäristö maakunnan vetovoimatekijäksi. Ihmiset
viettävät 99 % elinajastaan ympäristössä ja vain yhden prosentin sote-palveluissa. Ympäristön merkitystä ihmisten terveyteen sekä fyysiseen ja henkiseen hyvinvointiin ei pidä
unohtaa ympäristön tilan tavoitteita asetettaessa. Puhdas ympäristö tarjoaa asukkailleen
myös puhtaan veden ja terveellisen ravinnon sekä matkailualalle monipuolisia yritysmahdollisuuksia. (keskustelu 2.5.2017 vesiyksikkö / Satakuntaliitto)
Vesistöjen arvostus koettiin erityisen tärkeäksi. Vesistöjen luonteesta johtuen Satakunnassa sisävesien arvostus on suurempaa kuin Varsinais-Suomessa. Eroa tasoittaa kuitenkin Saaristomeri. Arvostuksen lisääminen ja ympäristötietoisuus ovat ympäristöpalvelujen menetystekijöitä. Yleisen edun valvonnan katsottiin tukevan asukkaiden huomioon ottamista ympäristöön kohdistuvissa suunnitelmissa. (keskustelu 2.5.2017 vesiyksikkö / Satakuntaliitto)
Asiakaslähtöinen toimintatapa ja asiakkaiden kanssa toimiminen sekä vuorovaikutus ja
yhteistyöhön perustuva toimintakulttuuri lisäävät näkyvyyttä ja palvelujen kiinnostavuutta. Yritykset ovat linkki maakuntaan ja elinkeinojen kanssa tehtävän yhteistyön
avulla voidaan saada lisää ympäristöpalvelujen tarvitsemaa tukea. Asiakaslähtöisellä toiminnalla ja yritysten kanssa tehtävällä yhteistyöllä ei tarkoiteta luopumista kestävästä
luonnonvarojen käytöstä tai riittävästä ympäristönsuojelun tasosta. Keskustelussa tunnistettiin mahdollisuus ympäristökonfliktien lisääntymiseen elinkeinojen kansainvälistyessä. Ympäristönsuojelulain kevennyksestä (”norminpurkutalkoot” ja esimerkiksi viranomaisvalvonnan korvaaminen omavalvonnalla) on julkisuudessa puhuttu paljon. Mahdolliset norminpurkutalkoot heikentävät Luovan mahdollisuuksia valvonnan toteuttamiseen. Luovan ennakkovalvonnan vähentyessä ympäristön tilan seurantojen merkitys tulee kasvamaan. Ajantasainen ja uusilla tiedonhallinnan kanavilla kansalaisille ymmärrettävästi esitetyn tiedon arvo tulee kasvamaan uudessa toimintaympäristössä. (ryhmäkeskustelu 2.5.2017 vesiyksikkö / Satakuntaliitto)
Vaihe 5: ympäristötavoitteiden saavuttamiseen tarvittavat ympäristöpalvelut
Ympäristöpalvelukokonaisuuden kehittämisen toisessa vaiheessa kartoitettiin tarvittavia
ympäristöpalveluja. On kartoitettava vastauksia kysymykseen: Mitä tehtäviä tarvitaan vesipalvelujen lisäksi, että ympäristöpalvelujen tavoitteet toteutuvat? Mitä asioita tai tehtäviä pitää nostaa esiin, että ympäristötehtävät koetaan maakunnassa kiinnostaviksi? Tavoitteena oli tunnistaa henkilöstön ajatuksia ympäristöpalveluiden liittymisestä laajaan
maakuntakokonaisuuteen sekä näkemyksiä toimintatavasta maakunnassa. Kartoitus toteutettiin kyselynä, jonka pohjaksi oli koottu ”avainsanoja” keskeisten lakien ja asetusten
tavoitteista, ohjelmien ja strategioiden tavoitteista, muiden maakunnan palvelujen edistämisestä ja yhteistyöstä sekä hallituksen kärkihankkeista. Kysely tehtiin vesiyksikön
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henkilöstölle ryhmätyöiltapäivässä 2.5.2017. Jokaiselle vastaajalle annettiin viisi vastausmahdollisuutta. Vastauksia ei painotettu eriarvoisiksi. Koska avainsanojen sisällöt
ovat päällekkäisiä tai toisiinsa sisältyviä, on tuloksia koottu ja arvioitu aihepiireittäin: ympäristönsuojelun edistäminen, ympäristötiedon tuottaminen, elinympäristö ja hyvinvointi,
elinkeinot ja ympäristön sopeutuminen. Tulokset on esitetty liitteessä 5.
Ympäristönsuojelun edistäminen on tehtäväkenttänä laaja sisältäen muun muassa ilmanlaadun, maaperäasiat ja pohjaveden suojelun, materiaali- ja energiatehokkuuden
sekä ympäristön tilaa heikentävän toiminnan haittojen vähentämisen. Erityinen huoli vastausten mukaan on luonnonvarojen riittävyyden varmistamisesta: kiertotalouden toimeenpanosta, materiaalitehokkuudesta ja luonnonvarojen kestävästä käytöstä sekä
maaperän ja pohjavesien suojelusta. Tehtävillä on yhtymäkohtia vesipalveluihin sekä
elinkeinoelämään. Jätteisiin liittyvän toiminnan kehittäminen ei noussut esiin, mutta ottavat kantaa jätteen määrän vähentämiseen ja kierrätykseen. Ympäristönsuojelun edistäminen uutena palveluna saa merkittävän tuen. (ryhmätyöt 2.5.2017)
Ympäristötiedon tuottaminen ja jakaminen saivat vähän kannatusta kuten uudet tiedonhallinnan väylät ja digitalisaatio. Tämä johtunee siitä, että ympäristötiedon tuottaminen
on osa substanssitehtävää eikä sitä ajatella erillisenä asiana. Ympäristötiedon viestintätehtävää hoitavat henkilöt taas eivät osallistuneet ryhmätyöhön. Keskustelussa sen sijaan ympäristön tilan seurannan merkityksen nähtiin kasvavan aiempaan verrattuna.
Kaukokartoitukseen ja uuteen tekniikkaan perustuvat tiedon tuottamisen ja hallinnan menetelmät ovat kehitteillä ja toivottavasti askel kohti avointa dataa. Ympäristötiedon tuottaminen nähdään välttämättömäksi johtamisperusteeksi. (ryhmätyöt 2.5.2017)
Elinympäristö ja hyvinvointi liittyvät kiinteästi toisiinsa. Edellytykset hyvän elinympäristön
toteuttamiselle sai kannatusta kohtalaisesti. Elinympäristön laatu ja ihmisten ja luonnon
hyvinvointi ovat osa ympäristöpalvelujen tavoitteiden laajempaa sateenkaarta, mutta
henkilöstö kannatti mieluummin täsmällisemmin määritettyjä tavoitteita ja tekemistä kuin
laajempaa tavoitetta. Hyvä elinympäristö ja ihmisten hyvinvointi ovat maakunnan vetovoimatekijöitä, joita ympäristö- ja vesipalveluilla tavoitellaan. (ryhmätyöt 2.5.2017)
Elinkeinoihin liittyvä kannatus oli pienehkö, mutta elinkeinoja edistävät kiertotalouden,
resurssiviisauden ja synergioiden ja materiaalitehokkuuden vastaukset sekä kestävän
elinkeinoelämän edistäminen, kannatus on kohtalainen. Vastauksissa näkyy ympäristötavoitteet sekä hallituksen kärkihankkeissa esiin nostamat elinkeinoelämän elvytyskeinot. Elinkeinoelämän toimintaedellytysten turvaaminen ja ympäristöön liittyvien elinkeinojen edistäminen nähdään tarpeelliseksi. Ympäristöpalveluiden tulevaisuuden kannalta
yhteistyö elinkeinoelämän ja yritysten kanssa on välttämätöntä ja se toimii tukipilarina
ympäristöasioiden poliittisessa käsittelyssä, mutta ympäristötavoitteista ei silti tule tinkiä.
(ryhmätyöt 2.5.2017)
Elinympäristön ja luonnon merkitys ihmisen hyvinvoinnille, ympäristön tila ja kuormituksen kestokyky, tutkimus ja innovaatiot ovat poikkihallinnollisia asioita. Ympäristön resilisenssi (kynnysarvot), hiilineutraalius, yhdyskuntien toimivuus, ilmastonmuutos ja ilman
laatu ovat keskisiä poikkihallinnollisia ympäristön tilaa parantavia tehtäviä, joiden toteutuksesta tulee huolehtia. Poikkihallinnollisten tehtävien kannatus on kohtalainen. Poikkihallinnolliset tehtävät ovat uusia rajapintoja ympäristöterveyden ja elinkeinoelämän
kanssa ja maailmanlaajuisina ongelmina tuovat näkyvyyttä ympäristöpalveluihin. (ryhmätyöt 2.5.2017)
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Maakunnassa kiinnostusta herättäviä poikkihallinnollisia ympäristötehtäviä kartoitettiin
tämän opinnäytetyö hallinnon rajapintatarkasteluissa. Rajapinnat ovat uusia ja avaavat
yhteistyömahdollisuuksia ja vähintäänkin keskustelumahdollisuuksia.
Ekologiaa ja ympäristötavoitteita edistäviä elinkeinojen, sosiaalitoimen ja terveydenhuollon ja ympäristöterveyden rajapintatehtäviä:
Ympäristö - elinkeinot









yritysten kannustus vastuullisten menettelyjen käyttöön
kestävät tuotantotavat - koko tuotteen tai tuotannon elinkaari
kiertotalous
materiaalitehokkuus
jätteettömyys
hiilineutraalius
ravinneneutraalius
ekologiset hankintakriteerit julkisiin hankintoihin

Ympäristö - sosiaalihuolto










kulutustottumukset
arvomaailma irti materiaalista
ekosysteemipalvelujen käytön edistäminen
ihmisen luontosuhteen kehittäminen
kestävät kuluttajavalinnat
aineettomien palvelujen käyttö materian sijaan
kierrätys ja yhteisomistajuus
yhteisten palvelujen edistäminen
kulutusjalanjälki

Ympäristö - terveydenhuolto









sairaalatoiminnan ekologisuus
lääkkeiden elinkaaren ekologisuus
vihreän farmasian edistäminen
luonnonlääkkeet
vaihtoehtoiset luontolähtöiset hoidot
ennaltaehkäisy
vihreät alueet
oppilaitosyhteistyö

Ympäristö - ympäristöterveys






toimintojen sijainninohjaus kaavoituksessa
ilmanlaatu ja melu
lääkejäämät
talousvesi
uimavesi
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Uusia kiinnostusta herättäviä palveluja voi tunnistaa myös asiakasnäkökulmasta. Esimerkiksi yrityksille suunnatuissa neuvontatehtävissä voi palveluihin liittää ympäristölupiin liittyvän ohjauksen ja kytkeä samaan yhteyteen rahoitusmahdollisuuksien selvityksen. Neuvonnan lisäksi palveluihin voisi kuulua esimerkiksi kiertotalouden toteutusta
edistävän ryhmän arviointi- ja edistämispalvelut. Yritysneuvonnan avulla ympäristöpalveluilla olisi mahdollisuus tarttua mahdollisiin tuleviin ympäristöongelmiin jo ennakoivasti
tai ainakin varhaisessa vaiheessa.
5.2.2 Järjestämisehdotukseen liittyviä periaatteita
Vesipalvelujen järjestämisehdotuksen laatimista varten on tunnistettu periaatteita, joissa
on linjattu julkisen vallankäytön, virkavastuun ja maakunnan edellyttämät reunaehtoja
sekä näkökantoja kehittämis- ja edistämistehtävien toteuttamiseen. Maakuntalakiluonnoksessa maakunnalle säädettyjä tavoitteita, jotka koskevat myös ympäristöpalveluja,
ovat kestävä kehtiys ja elinkeinojen edistäminen, tuleville sukupolville jäävä ympäristöja luonnonvaraperintö ja elinmahdollisuudet sekä alueiden käytön valtakunnalliset tavoitteet. Periaatteet on jaettu kahteen ryhmään: velvoittavat periaatteet ja hyvät toimintatavat ja tarkoituksenmukaisuus.
Velvoittavat periaatteet:
1. Maakunta on julkista valtaa käyttävä viranomainen. (maakuntalakiluonnos 2 §
Maakunnan asema)
2. Maakunta viranomaisena, maakunnan virkamiehet ja työntekijät noudattavat hyvää hallintotapaa. (Hallintolaki 1 § Lain tarkoitus)
3. Maakunta hoitaa sille maakuntalaissa ja substanssilaeissa säädetyt tehtävät.
(maakuntalakiluonnos 6 § Maakunnan tehtävät)
4. Maakunnalle laissa säädettyä merkittävää julkista valtaa voi käyttää vain maakunta eikä sitä voi jakaa tai siirtää. (maakuntalakiluonnos 8 § Tuottaminen)
5. Julkisen vallan käytön on oltava kaikille maakunnan asukkaille ja toimijoille yhdenvertaista (Suomen perustuslaki 6 § Yhdenvertaisuus):
 Toiminnan objektiivisuuden, puolueettomuuden, ennakoitavuuden ja virheettömyyden sekä avoimuuden ja julkisuuden on toteuduttava kaikissa
tilanteissa. (Hallintolaki 6 § Hallinnon periaatteet, 7 § Palveluperiaate ja
24 § Käsittelyn julkisuus)
 Maakunnan asukkaiden luottamussuojan on säilyttävä kaikissa tilanteissa. (Perustuslaki 10 § Yksityiselämän suoja, Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 2 § Lain soveltamisala ja 6 § Salassapitovelvoitteet)
6. Vastuu viranomaistyön toteutuksesta ja siihen sisältyvästä julkisen vallan käytöstä kuuluu virkamiehelle, jolle se maakunnassa hallintosäännössä osoitetaan.
(maakunnan hallintosääntö; oletus -ei vielä käytössä)
7. Vastuu julkista vallan käyttöä sisältävien asiakirjojen (esim. lausunnot ja päätökset) laatimisesta, esittelystä ja ratkaisusta kuuluu vastuussa olevalle hallintosäännössä nimetylle virkamiehelle (virkavastuu). Asiakirjoja ei ratkaista lautakunnassa. (Maakuntalakiluonnos 6 § Maakunnan tehtävät, hallintosääntö; oletus -ei
vielä käytössä)
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8. Maakunta tekee yhteistyötä muiden maakuntien, virastojen ja laitosten kanssa
tehtävissä, joissa substanssilaissa on säädetty yhteistyövelvoite. (esim. laki vesien- ja merenhoidon järjestämisestä, laki tulvariskien hallinnasta)
Hyvät toimintatavat / periaatteet ja tarkoituksenmukaisuus:
9. Viranomaistoiminnan tulee olla linjakasta ja linjassa muun alueellisen viranomaistoiminnan ja valtakunnallisen viranomaistoiminnan kanssa.
10. Yhteisiä asiantuntijoiden määrittämiä valtakunnallisia ohjeita ja kriteerejä noudatetaan prosesseissa, joissa on tuotettava yhdenmukainen tulos (esim. vesienhoidon suunnittelu, merenhoidon suunnittelu ja tulvariskien hallinnan suunnittelu).
11. Muiden maakuntien, virastojen ja laitosten kanssa tehdään yhteistyötä tehtävissä, joissa on tuotettava valtakunnallisesti yhteensovitettu suunnitelma tai muu
tuotos (esim. tietojärjestelmien tiedot) ja muutoinkin tarkoituksenmukaisella tavalla. Yhteistyöstä osa on lakisääteistä (ks. kohta 8).
12. Tehtäviä ulkoistetaan tarkoituksenmukaisella tavalla ottaen huomioon tehtäväkokonaisuudet ja ulkoisen hankinnan ohjaukseen tarvittava työmäärä.
13. Toimintaa ohjaavat ohjelmat laaditaan sidosryhmien kanssa yhteistyössä.
14. Maakunnan laillisuusvalvontatehtävät hoidetaan viranhaltijan päätöksinä:
 viranomaispäätökset (päätös hallintopakon käytöstä tai asian vireillepanosta, tarkkailuihin ja selvityksiin liittyvät asiat).
 yleisen edun valvonta.
 viranomaispäätökset, lausunnot ja kannanotot (esim. vesienhoidon tavoitteiden huomioon ottaminen ympäristönsuojelulain mukaisissa lupalausunnoissa).
15. Tehtävät, joissa on vahingonvaaran takia tehtävä ratkaisuja välittömästi, hoidetaan viranhaltijatyönä.
16. Tehtävät, joissa on maakunnalle kuuluvia velvoitteita (esim. valtiolle kuuluvat vesistöjen säännöstelyt), hoidetaan viranhaltijatyönä.
17. Merkittävät valtakunnallisten prosessien lakisääteiset suunnitelmat (esim. vesienhoitosuunnitelma), jotka hyväksytään poliittisessa käsittelyssä valtioneuvostossa, käsitellään lautakunnassa ja maakuntavaltuustossa.
18. Lautakunta hyväksyy ohjelmat, toimintasuunnitelmat ja ministeriöiden kanssa sovittavat tavoitteet. Tavoitteet osaamisen, toiminnan ja vaikuttavuuden takia tarvittavaa kehittämistoimintaa ratkaistaan virkamiespäätöksenä.
19. Muihin kuin ohjaus- ja kehittämishankkeiden eli substanssihankkeiden rahoitusten hakemisesta tai hankkeisiin osallistumisesta päättää lautakunta.
5.2.3 Vesipalvelujen järjestäminen
Taulukossa 7 on ehdotus vesitaloustehtävien ja taulukossa 8 ehdotus vesien- ja merenhoidon palvelujen järjestämiseksi maakunnassa. Järjestämisehdotuksessa maakunta tekee -sarakkeessa on tunnistettu lakisääteiset tehtävät, merkittävät suunnitelmat ja strategiat, ympäristövaikutuksiltaan merkittävät tehtävät sekä toiminnan kehittämisen kannalta tarpeellinen hanketoiminta ja ministeriön osoittamat erillistehtävät. Maakunta osallistuu -sarakkeessa on tunnistettu esimerkiksi asiantuntijana toimiminen sekä ohjaus- ja
neuvontaluonteisia tehtäviä. Ostopalvelujen käyttöön on esitetty suunnitelmien laatimiset, tutkimuksien hankinnat ja substanssin kehittäminen.
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Taulukko 7. Ehdotus vesitaloustehtävien järjestämiseksi maakunnassa.
Vesitalous

Maakunnan tekee

Vesihuolto - strateginen suunnittelu
ja vesihuol- - vesihuoltolain valvonta
tolain val- vesihuollon varautumistehtävistä huolehtivonta
minen
- toimintaa kehittävät hankkeet
Kuivatus- ojitustoimitukset
asiat
- peruskuivatustehtävät
Valtion
vesilain
mukaiset
luvanhaltijan tehtävät

- säännöstelyjen suunnittelu ja rakenteiden
käyttö
- sopimusperusteisten säännöstelyjen hoito
- säännöstelyjen ohjaus
- valtion lupiin sisältyvien velvoitteiden hoito
- lupahakemukset
- hankinta-asiat

Hydrologinen seuranta

-

Turvariskien hallinnan suunnittelu

-

seurannan suunnittelu
tietojärjestelmien ylläpito
vesitilanneseuranta
omat maastotyöt
seurantojen kehittäminen
tulvariskien hallinnan suunnittelu
Kokemäenjoen tulvariskien hallinnan suunnittelun koordinointi
tulvaryhmän toiminta
muut yhteistyöryhmät
rakentamisen ja kaavoituksen neuvonta
tulva-alueisiin liittyen
tietojärjestelmät
toiminnan kehittäminen

Muut tulvaja kuivuusasiat

- tulvasuojelun ja kuivuudenhallinnan edistäminen ja kehittäminen
- rahoituspäätökset
- ilmastonmuutosen varautumistoimien suunnittelu
- vesistömallin ylläpito
- tulviin ja kuivuuteen varautumisesta huolehtiminen
Operatiivi- - tulvajohtoryhmä
nen tulvan- - Kokemäenjoen vesistön tulvatorjunnan
torjunta ja
koordinointi
kuivuuden - tilannekuvan ylläpito
torjunta
- operatiiviset tehtävät
- yhteistyöryhmät
- toiminnan kehittäminen
Rakennetut - sopimusperusteiset säännöstelyt
vesistöt
- ympäristö-, vesihuolto- ja vesistötöiden
edistäminen
- rahoitusavustukset
- tietojärjestelmät
- toiminnan kehittäminen
Vesilaki
- yleisen edun valvonta
- vireillepano
- lausunnot, vastineet
- Luovalle tehtävät selvitykset
- toiminnan kehittäminen
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Maakunta osallistuu
- vesihuollon alueellinen
kehittämissuunnittelu
- muiden toteuttamien
hankkeiden ohjausryhmät
- muiden toteuttamien
hankkeiden ohjausryhmät

Ostopalvelu
- tutkimukset
- vesihuoltohankkeet
- varautumissuunnitelmat ja muut
suunnittelupalvelut
- maankuivatuksen
ja kastelun kehittämishankkeet
- velvoiteseurannat
- säännöstelyjen kehittäminen, uusien
lupien ja lupamuutosten suunnitelmat

- vesistömallien kehittä- - maastotyöt ja laitminen
teet

- tulvariskien hallintasuunnitelmat

- muiden toteuttamien
- tulvasuojelutoimenhankkeiden ohjausryh- piteiden suunnittelu
mät
- tulvasuojeluhank- selvitykset
keiden toteutus
- suunnitelmat, selvitykset

- asiantuntijatehtävät
pelastuslaitoksen johtaessa tulvatilannetta

- operatiiviset palvelut
- tulviin ja kuivuuteen
varautumisen
suunnittelu

- muiden toteuttamien
- luonnonmukaistahankkeiden ohjausryh- mishankkeet
mät
- ulkopuolisten tahojen vastuulla olevien säännöstelyjen kehittäminen
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Taulukko 8. Ehdotus vesien- ja merenhoitotehtävien järjestämiseksi maakunnassa.
Vesiensuojelu

Maakunnan tunnistetut tehtävät

Maakunta osallistuu

Vesienhoidon ml
pohjavedet ja merenhoidon suunnittelu

- paineiden arviointi, ominaispiirteet, tila-arviot, luokitukset, seurantaohjelma, toimenpiteet ja toimenpideohjelma
- yhteistyöryhmä
- merenhoidon valtakunnallinen
koordinointi
- merenhoitosuunnitelma
- tietojärjestelmien ylläpito
- toiminnan kehittäminen
- seurantaohjelman kokoaminen ja
tilaus ja muiden tarvittavien seurantojen järjestäminen
- seurantojen ja analyysipalvelujen
kilpailutus
- laadunvalvonta
- tietojärjestelmien ylläpito
- toiminnan kehittäminen
- maakunnan päätöksentekoon tarvittavat vesien tila-arviot ja vesistövaikutusarviot
- lausunnot Luovalle YSL:n mukaisiin lupahakemuksiin vesien- ja
merenhoidon tavoitteista
- omat vesien- ja merenhoidon
hankkeet
- rahoitusavustuspäätökset
- hallinnollisten ohjauskeinojen
(esim maaseutuohjelma) vesistövaikuttavuus

- vesienhoitosuunnitelma
- muiden toteuttamien hankkeiden
ohjausryhmät

Seurannat

Vesien tila-arviot

Vesien- ja merensuojelu, maatalouden vesiensuojelu
ja ravinteiden kierrätys

- muiden toimijoiden toteuttamien
hankkeiden ohjausryhmät

Ostopalvelu

- näytteenotto ja analyysipalvelut
- pohjavesitutkimukset

- tilaraportit
- selvitykset

- muiden toimijoiden toteuttamien
hankkeiden ohjausryhmät

- Pro Saaristomeri ja
Satavesi -ohjelmat
- vesiensuojelua koskeva suunnittelu
yms. palvelut

Liitteessä 5 Vesipalvelujen järjestäminen ja päätöksenteko maakunnassa järjestämisehdotus on esitetty tarkemmin tehtäväkohtaisesti. Liitteessä 5 on myös ehdotus vesipalvelutehtävien päätöksenteosta maakunnassa.
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET
Tässä tutkimuksessa on selvitetty, miten uuden toiminnan ja toimintaympäristön avulla
voidaan edistää ekologisen ja hyvinvoivan maakunnan rakentumista ja luoda asukkaille
kestävää kokonaisvaltaista hyvinvointia. Tutkimuksen apukysymykset ovat:





Mitä tartuntapintoja voidaan tunnistaa ja hyödyntää elinkeinojen, sosiaali- ja terveydenhuollon ja hyvinvoinnin hallinnonaloilta ekologisen kestävyyden tavoitteen
edistämiseen?
Miten tietojohtamisen, ekologisen kestävyyden ja asukkaiden hyvinvoinnin tavoitteet voidaan yhdistää maakunnassa?
Miten toteutetaan eheä ja vaikuttava ympäristöpalvelu maakunnassa?

6.1 Tutkimustulokset
Maakunnan toiminnassa yksi keskinen tavoite on asukkaiden hyvinvointi. Hyvinvoinnin
käsitettä on pohdittu meillä Suomessa ja useissa merkittävissä kansainvälisissä organisaatioissa kuten YK:ssä, OECD:ssä ja Euroopan Unionissa. Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin käsiteen sisältöä voi hahmottaa kestävän kasvun ja hyvinvoinnin indikaattorien
avulla. Hyvinvointi muodostuu sosiaalisista ja taloudellisista tekijöistä ja ympäristöstä, eli
maakunnan monialainen toiminta voi yhteistyössä vaikuttaa laaja-alaisesti hyvinvointiin.
Maakunnan yhtenäistymistä voi edistää asettamalla yhteisiä tavoitteita. Yhteiseksi tavoitteeksi soveltuu asukkaiden ekologinen kokonaisvaltainen hyvinvointi. Tätä varten on
tunnistettava eri toimintasektoreiden rajapintojen tehtäviä.
Uusia tartuntapintoja löytyy luontevimmin ympäristöpalvelujen ja elinkeinoelämän välillä.
Yhteisiä päämääriä on kiertotalouden edistämisessä ja materiaalitehokkuuden parantamisessa. Kiertotalouden toimintaa on herätelty hanketoiminnalla, mutta se ei ole kuitenkaan vielä toteutunut käytännössä odotetusti ja Suomi on materiaalitehokkuudessa Euroopassa keskitason suoriutuja. Maakunnan toimintaan kiertotalouden ja materiaalitehokkuuden edistäminen sopii luontevasti, koska se säästää luonnonvaroja, lisää ympäristöpalvelujen arvostusta ja maakunnan talouden kehitystä. Kestävän kasvun kehityksen tavoitetta seurataan useilla indikaattoreilla. Maakunnalle helpoin seuranta-alusta on
Tilastokeskuksen Findikaattori.fi-palvelu. Ympäristövastuulliset ja yhteiskuntavastuulliset menettelyt luovat yrityksille hyvää imagoa ja samalla tuottavat yhteiskunnallista hyvää tai tukevat ekologista toimintaa. Yhä useammat yritykset antavat ympäristölupauksia.
Ympäristöpalvelujen ja sosiaalipalvelujen rajapintaa on vähemmän ja ympäristöpalvelujen vaikutustapa nykyisen järjestelmän aikana on luonteeltaan kuluttajavalistusta. Nykyinen sosiaalipolitiikka ei sisällä ekologisia piirteitä. Laajemman ekologisen näkökulman
mukaan saaminen edellyttäisi sosiaalipolitiikan siirtymistä kohti ympäristösosiaalipolitiikkaa. Ympäristösosiaalipolitiikan toteuttamiseen tarvitaan uudenlaista ajattelua ja arvomaailmaa. Ympäristötavoitteiden ja ekologisen toiminnan toteuttamista olisi mahdollista
edistää pienin askelin sopivilla pilottikokeiluilla. Maakunnan ympäristöpalvelujen keskeisin keino on kuluttajavalistus, joka on myös talouspolitiikan keskeisin viherryttämiskeino
ainakin nykytilanteessa.
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Terveydenhuollon ja ympäristön side on kaksitahoinen. Yhtäältä terveydenhuollosta,
sekä sairaalatoiminnasta että kotihoidosta, aiheutuu merkittävä vesistökuormitus.
Lääke- ja hormonipäästöistä vesistöihin päätyvien jäämien aiheuttamat haitat ovat havaittavissa veden laadussa sekä eliöstössä. Myös Euroopan Unioni on kiinnittänyt huomiota lääkkeiden aiheuttamiin ympäristöongelmiin. Ympäristöasiat tulee ottaa huomioon
koko lääkkeen elinkaaren ajan lääkkeiden suunnittelusta jätteenä hävittämiseen asti.
Ympäristöpalvelut voi nostaa esiin terveydenhuollon ympäristöongelmia ja tukea terveydenhuoltotoimea esimerkiksi ympäristöhankkeiden toteutuksella. Euroopan Unionissa
on lausunnolla lääkkeiden elinkaaren ympäristövaikutusten vähentämistä tavoittelevien
vaihtoehtojen kokonaisuus, joten lääkepäästöjen hallinnan pohtiminen on ajankohtaista.
Ympäristöllä ja luonnolla on terveyttä edistävä ja elvyttävä vaikutus. Toisaalta luonnon
elvyttävä vaikutus on hyvä vaihtoehto lääkehoidoille ja etenkin ennakoivassa terveydenhoidossa tulisi hyödyntää luonnon tarjoamia palveluja. Ekosysteemipalveluiden mahdollistamisella ja tarjonnalla voidaan luoda mahdollisuuksia elinkeinotoiminnalle.
Ympäristön tila ja etenkin ilmanlaatu vaikuttavat sairastuvuuteen. Ympäristöterveys on
keskeinen osa ekologisen hyvinvoinnin rakentamista. Aluehallintoviraston ympäristöterveyden ja ELY-keskuksen vesipalvelujen välillä on jo yhteistyötä talousveden laatuun
liittyen. Ympäristöterveyden yhteistyöhön tulisi kytkeä terveydenhoito laajemmin ja kuntien ympäristöterveyden toimet.
Hallinnon rajapintatehtävien edistäminen edellyttää hyvää verkosto-osaamista. Maakuntakokonaisuudessa marginaalisen pienen ympäristöhenkilöstön on kannustavalla, oikea-aikaisella ja aktiivisella näkymisellä ja kuulumisella edistettävä ja kehitettävä ympäristötehtäviä ja luotsattava ympäristötavoitteita eteenpäin. Henkilöstön on hallittava viestinnän keinot monipuolisesti ja osattava hyödyntää uuden organisaation tarjoamia mahdollisuuksia ketterällä toiminnalla ja verkostoitumisella uudessa toimintaympäristössä.
Kuvassa 12 on esitetty vesipalvelut ja vesipalvelujen rajapintoja muiden hallinnon tehtävien kanssa.

Kuva 12. Maakunnan vesipalvelut ja niiden rajapinnat sekä yrityspalvelu.
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Maakunnassa poliittisen päätöksenteon linjakkuuden säilymiseen tarvitaan tiedolla johtamista sekä mitattua tietoa. Suomessa on tehty indikaattorien kehittämistyötä ja koottu
erilaisia indeksejä. Indikaattoreilla on tarkoitus näyttää trendejä ja kehitystä ja tuottaa
tietoa päätöksentekoon. Tiedolla johtamiseen tulee valita tarkoituksenmukaiset indikaattorit ja indeksit ja tarvittaessa kehittää nimenomaan maakunnan piirteisiin ja toimialoja
yhdistäviin tavoitteisiin sopivia mittareita. Yhteiset kokonaisvaltaiset tavoitteet ja kestävän hyvinvoinnin rakentaminen on merkittävä osa maakunnan kompetenssia, joka luo
mahdollisuuksia tulevaisuuden sukupolville. Päätökset eivät riitä muutoksen toteutumiseen vaan tarvitaan positiivinen poliittinen tahtotila ja päämäärätietoista aktiivista toimeenpanoa. Kun maakunnan toiminnan ja päätöksentekoympäristön laajuus otetaan
huomioon, keskeistä on, että tieto on helposti löydettävissä, yhdenmukaisesti ja havainnollisesti esitettynä, valmiiksi tulkittuna, kokonais- ja oheisvaikutukset arvioituna ja liitettynä tiedolla johtamisen kokonaisarkkitehtuuriin.
Maakunnan vesi- ja ympäristöpalvelukokonaisuutta on rakennettu lakisääteisistä tehtävistä, hallinnon rajapintatarkastelussa ja tunnistamalla maakuntauudistuksesta seuraavia uusia tehtäviä. Vesitalouspalvelujen järjestämisessä lakisääteisyys, julkisen vallan
käyttö, virkavastuu, asiantuntijavastuu ja tarkoituksenmukaisuus vaikuttavat vesipalvelutehtävien järjestämiseen. Maakunnan tehtäviin on esitetty virkatyönä hoidettavat lakisääteiset tehtävät, ministeriöiden osoittamat erillistehtävät sekä osaamisen ja toiminnan
kehittämisen kannalta tarpeelliset hankkeet. Järjestämisehdotuksessa maakunnan
omana työnä hoidettavaksi on ehdotettu linjakkuuden säilymistä edellyttävät tehtävät.
Vastaava linjaus koskee myös päätöksentekoa. Linjakkuudella on merkitystä etenkin toimijoiden ja asukkaiden tasapuolisen kohteluun ja useissa tehtävissä valtakunnallisen
toiminnan ja päätöksenteon yhdenmukaisuuteen. Vaikka maakunnalla on itsehallinto, on
maakunnankin etu, jos päätöksenteko on linjakasta ja monissa tehtävissä myös valtakunnallisesti yhdenmukaista. Monet maakunnan toimijat toimivat usean maakunnan alueella tai valtakunnallisesti.
6.2 Kehittämisehdotukset
Työn loppuun on koottu kehittämisehdotuksia, joita olisi mahdollista hyödyntää maakuntauudistuksen ja maakunnan toiminnan suunnittelussa. Tarve asukkaiden hyvinvoinnin
asettamiseksi koko organisaation yhteiseksi tavoitteeksi ja tavoitteen seuraaminen indikaattoreilla on vahvistunut opinnäytetyön kirjottamisen aikana. Ymmärrys maakunnan
toiminnan ympäristö- ja vesistövaikutuksien merkittävyydestä on kasvanut, mutta samalla on esiin noussut mahdollisuuksia kehittää toimintaa ekologisemmaksi. Samoin
tarve tiedolla johtamiseen ja sitä varten tuotettuun tietoon on kasvanut. Tietoon perustuvaa päätöksenteko ei toteudu ilman perusseurantoja ja päätösehdotuksiin liittyviä vaikutusarvioita.

1. Yhteiseksi tavoitteeksi maakunnan asukkaiden hyvinvointi
Maakunnan toiminta tulee kattamaan merkittävän osan asukkaiden hyvinvointiin vaikuttavista tehtävistä. Hyvinvointi yhdistää ainakin sosiaali- ja terveydenhuollon, ympäristön,
ympäristöterveyden, maaseutupalvelujen, elinkeinojen edistämisen, alueiden käytön
suunnittelun ja pelastustoimen tavoitteita. Se sopii poikkihallinnolliseksi tavoitteeksi,
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jonka tasosta tulisi sopia ja tehdä yhteinen toteutussuunnitelma. Hyvinvoinnin kehityksen
seuraamiseen kerättävällä tiedolla voidaan maakunnan päätöksentekoa ohjata tasapainoisesti kestävään suuntaan.
Seurannan keinoilla: indikaattoreilla ja tilastoilla, seurataan yhteiskunnan kehitystä ja
varmistetaan, että poliittiset päätökset vievät kehitystä toivottuun suuntaan. Indikaattorien ja koko suomalaisen hallintojärjestelmän ongelmana on sektorikohtainen ajattelumalli, jossa tarkastellaan vain omaan toimintaan liittyviä tietoja ja kehitystä. Kokonaisvaltaisen kestävyyden ajattelun, suunnittelun ja tavoitteiden asettaminen on aloitettu, mutta
edelleen tarvitaan kehittämistä ja etenkin tiedon ottamista mukaan johtamiseen ja päätöksentekoon.
Mari Kiviniemen hallitus teetti asiantuntijatyönä selvityksen talouden, inhimillisen hyvinvoinnin ja ympäristön huomioon ottavista indikaattoreista. Selvityksen taustalla on tarve
tuottaa kokonaisvaltaista tietoa poliittisen päätöksenteon pohjaksi sekä kansainvälisen
vertailtavuuden varmistamiseksi. Selvitys tuotti ehdotuksia hyvinvoinnin mittaristoon,
Findikaattori.fi -palvelun kehittämiseen sekä ehdotuksen säännöllisien hyvinvoinnin arviointifoorumien järjestämisestä. (Valtioneuvoston kanslia a, 7) Hyvinvointia ei tällä hetkellä enää seurata keskitetysti Findikaattori.fi -palvelussa, mutta tiedot on mahdollista
koota eri tietolähteistä. Tiedon keräämisen ja tuottamisen lisäksi tulee ratkaista, miten
tieto saadaan poliittisten päättäjien, viranhaltijoiden ja kansalaisten avoimeen käyttöön
ja ohjaamaan toimintaa kustannustehokkaasti ja vaikuttavasti. Kiviniemen ja Kataisen
hallitusten teettämää selvitystä tulisi jatkaa ja seuranta tulisi laittaa toimeen maakuntatasolla.
2. Päätöksentekoon liittyvät tiedon esittäminen
Visualisoinnilla on mahdollista yksinkertaistaa monimutkaisten vaikutusten riippuvuussuhteita ilmentävää informaatioita. Visualisoinnilla ja informaation valinnoilla on mahdollista osoittaa riippuvuuksia, joita olisi muutoin vaikea havaita, tai siiloutuneessa organisaatiossa saada näkyviin oman toimialan tavoitteiden ja etujen noustessa ensisijaiseksi
tavoitteeksi (Tuomisto ym. 2017, 46). Visualisoinnin avulla päätöksentekijöille muodostuu kokonaisvaltainen käsitys siitä, mitä maakunnassa tapahtuu ja mikä on maakunnan
tila, sekä tarvittaessa kysyä perusteluja tai lisää tietoa.
Maakunnan johtamisen ja päätöksenteon tueksi on valittava oikea ja luotettava tietomittaristo. Tieto on nykytilanteessa hajallaan ja monimutkaisesti tulkittava materiaali vaatii
selkeyttämistä. Indikaattoreiden tulokset ovat yksittäisiä, joten kokonaisuuden hahmottaminen on hankalaa ja siksi tieto ja tietovirrat on tulkittava moniulotteisen kokonaisuuden havaitsemisen ja tulkinnan helpottamiseksi. Indikaattoreille tulisi kehittää helposti
tulkittava esitysmuoto. Laajan yhteiskunnallisen kattavuuden takia esitysmuotoa voisi
kehittää valmiiksi tulkittuun muotoon, jolloin olisi mahdollista näyttää toiminnan kannalta
keskeisten ja ajantasaisten indikaattorin tila yksittäin kokonaisuudenkin näkyessä.
3. Päätösehdotusten vaikutukset hyvinvointiin ja ekologiseen kestävyyteen
Kaikista merkittävistä päätöksistä tulee tehdä vaikutusarvio, joka sisältää sosiaalisten,
taloudellisten ja ekologisten vaikutusten arvioinnin ja vaikutukset maakunnan tavoitteiden saavuttamiseen. Arviointiin tulisi kuulua toiminnan eettisyyden arviointi ja vaikutukset ihmisiin ja ihmisten tasa-arvoon. Vaikutusarvioinnin tekemisestä tulee laatia selkeä
ohjeet ja arvioinnin esitykseen valmiit mallipohjat arviointityön ja sen tulosten tulkinnan
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helpottamiseksi. Vaikutusarviointi on päätöksenteon työkalu ja keskeinen osa tiedolla
johtamista.
4. Päätösehdotusten metadata
Maakunnan toiminnan laajuuden takia on päätöksien käsittelyn ja päätöksien hallinnan
hallittavuutta ajatellen kehitettävä päätöstenhallintajärjestelmä. Osana maakunnan päätöksenteon hallintajärjestelmää ja päätöksenteon tueksi tulisi kehittää päätösehdotuksen
laatimista koskeva metadata -tietolomake, johon tulisi kirjata laadintaa ja itse ehdotusta
koskevat oleelliset tiedot ja epävarmuudet sekä maakunnan kokonaisvaltaisen tavoitekentän ja hyvinvoinnin edistämisvaikutukset. Kuvassa 13 on esitetty hieman maakunnan
toiminnan suuntaan viety ajatusmalli metadatasta.

Kuva 13. Päätösehdotusten metadata (Virtanen ym. 2015 143, Simpura 2014, sovellettu).
5. Ekologisesti kestävä sosiaalipolitiikan toimenpideohjelma ja pilotointi
Nyky-yhteiskunnassa ekologiset politiikat ovat vielä tutkijoiden tuottamaa tietoa ilman
järjestelmällistä toimenpanoa, mutta tarve saada laadittuja kestäviä poliittisia linjauksia
toimeen on suuri. Askeleita parempaan suuntaan on otettu esimerkiksi elinkeinoelämässä, mutta ekologisen kestävyyden saavuttamisen kannalta konkreettiset tekemisen
vajeet ovat suuria. Sosiaalipolitiikan kytkentä ekologiseen kestävyyteen on "kuollut
kulma" (Helne ym. 2012, 47). Sosiaalipolitiikka rajallisella maapallolla -tutkimuksessa
(Helne ym. 2012, 90) nostetaan keskusteluun terveyden ja toimintakyvyn edistäminen
ekologisesti ja ennakoivasti. Sosiaali- ja terveysministeriön uusi strateginen visio on kuitenkin parantanut tilannetta. Tutkimuksessa on tunnistettu kestävän sosiaalipolitiikan
edistämiskeinoja sekä talouden että ekologisen kestävyyden kohentamiseksi.
STM:n konsernin strategisen vision ja tutkimuksessa esitetyt keinot voisivat toimia lähtökohtina ekologisen kestävyyden hyvinvoinnin tavoiteohjelmassa. Edistämiskeinojen
toteuttamiseen on mahdollista tunnistaa toimenpiteitä, joita on mahdollista esittää toteutettavaksi yli hallintorajojen. Tavoite- ja toimenpideohjelman laatimista ja toteuttamista
olisi mahdollista pilotoida maakunnassa, jossa toimii kaikki keskeiset tahot ovat koottuna
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samaan organisaatioon. Pilotin tavoitteet ja toimenpiteet tulee asettaa toteuttamiskelpoiseen muotoon ja mittakaavaan.
6. Ekologisesti kestävä terveydenhuollon toimenpideohjelma ja pilotointi
Terveydenhuollon vaikutuksia on arvioitu sekä ihmisiin että ympäristöön. Viime päivinä
on jälleen keskustelussa tullut voimakkaasti esiin bakteerien vastustuskyvyn kasvaminen lääkeaineille ja siitä johtuva antibioottihoitojen tehottomuus. Ympäristölle aiheutuvia
vahinkoja ei osata arvioida, koska vaikutukset näkyvät pitkien viiveiden jälkeen. Laajalle
levinneiden vahinkojen korjaaminen on erittäin vaikeaa. Terveydenhuollon ekologisen
kestävyyden parantaminen on tulevien sukupolvien terveyden ja turvallisuuden kannalta
keskeinen kehittämiskohde.
Yksi maakunnan ja ympäristöpalvelujen mahdollisuus terveydenhuollon ympäristövaikutusten vähentämiseen on ympäristötietoisuuden lisääminen lääkkeiden vaikutuksista.
Kuluttajille tulisi tarjota enemmän tietoa ympäristövaikutuksista mukaan lukien tieto, että
vaikutuksia ei tunneta. Terveydenhuollon ympäristövaikutukset tulee ottaa tarkasteluun
laajemminkin ja tunnistaa kehittämiskohteita ja toteuttaa poikkihallinnollisia pilotteja. Esimerkiksi jätehuollon kehittäminen ja kierrätys vähentäisivät luonnonvarojen kulutusta ja
kemikaalien poisto sairaaloiden jätevesistä pienentäisi haitallisten aineiden vesistökuormitusta. Sairaaloissa on ympäristötyötä jo aloitettu, joten ympäristöpalvelut voisi olla
aloitteellinen taho yhteistyön rakentamiseen.
7. Ympäristötietoisuuden lisääminen
Ympäristön tilasta ja sen parantamistoimenpiteistä viestitään jo paljon. Ekologisuuden
lisäämiseksi tarvitaan vielä uudenlaista viestintää. Viestinnässä tulee panostaa ympäristötietoisuuteen kulutustapojen muuttamiseksi tuhlaavasta kerskakulutuksesta tarvepohjaisen kulutukseen ja aineettomien palvelujen käyttöön. Ekologisen ajattelun ja toimintatapojen omaksuminen vaatii uudenlaista ajattelutapaa ja arvomaailmaa. Yhtenä lähtökohtana voisi olla ihmisen luontosuhteen kehittäminen.
Ympäristötietoisuuden lisäämiseksi tarvitaan ammattioppilaitosyhteistyötä. Ekologinen
näkökulma tulisi saada osaksi kaikkiin ympäristöön vaikuttaviin ammattiopintoihin. Jokaisella ammattiin valmistuvalla tulisi olla tieto siitä, miten ammatin tehtävät vaikuttavat ympäristöön ja miten vaikutuksia voi vähentää. Julkisella sektorilla ekologisuude tulisi olla
osa toimintaa ja julkisissa hankinnoissa ympäristövaikutukset tulisi ottaa huomioon hankintakriteereissä.
Kolmas ympäristöviestinnän kohde ovat maakunnan päättäjät ja asukasryhmät. Tietoa
tulee tarjota kattavasti ja valmiiksi tulkittuna. Ympäristövaikutukset tulisi ottaa osaksi
päätöksentekoa ja päätösluonnoksiin tulisi sisältyä ympäristövaikutusarviot.
8. Yritysasiakasneuvonta
Maakunnassa ja nykyisissä ELY-keskuksissakin olisi mahdollista perustaa yrityksille yhden luukun asiakasneuvonta, johon koottaisiin rahoituksiin, erilaisiin lupiin ja kestävän
kehitykseen liittyvää neuvontaa (kuva 14). Neuvonnalla olisi mahdollista ohjata ympäristöä kuormittavaa toimintaa alueille, joille se parhaiten soveltuisi. Neuvonnalla voitaisiin
tunnistaa aikaisessa vaiheessa ympäristöön ja lupatarpeisiin liittyvät ongelmakohdat.
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Yritysasiakasneuvonta pienille ja keskisuurille yrityksille voisi sisältää:









ympäristölupiin liittyvää ohjausta,
ympäristön resilienssin ja kynnysarvojen määritystä,
kestävän yritystoiminnan neuvontaa,
kiertotalousneuvontaa,
innovatiivisiin ja ekologisiin hankintakriteereihin liittyvää ohjausta,
muihin lupiin liittyvä ohjausta,
rahoituksiin liittyvä neuvontaa ja ohjausta ja
maakunnan digitaalisiin alustoihin liittyvä neuvonta.

Neuvonnan palvelualue on laaja, joten toimintamallin tulisi perustua eri tehtäviä hoitavien
asiantuntijoiden verkostoon. Verkosto toimisi tilanteen mukaan joustavasti sähköpostirinkinä tai kokoontumalla kasvokkain. Asiantuntijat selvittäisivät kontaktit ja tiedot, joihin
ei löydy omaa tietämystä. Verkosto toimisi tiiviissä yhteistyössä Luovan ja muiden lupia
myöntävien virastojen kanssa. Palvelu on kytkettävä yhteen myös ympäristöasioiden
valtakunnallisen asiakaspalvelun Y-aspan kanssa.

Kuva 14. Laaja-alainen yrityspalvelu.
9. Verkostoituminen
Verkostoituminen tulee olemaan vesi- ja ympäristöpalvelujen mahdollisuus lisätä vaikuttavuutta ja tavoitteiden saavuttamiseen uutta ulottuvuutta, joten verkostossa toimisen
osaamiseen ja kehittämiseen täytyy panostaa. Panostusta tarvitaan maakunnan uusiin
toimintamalleihin ja toimintatapojen kehittämiseen ja uusiin toimialoihin tutustumiseen.
Verkostoilla voidaan levittää eri hallinnonaloilla ympäristöosaamista ja ympäristötavoitteiden huomioon ottamista eri hallinnontehtävissä. Verkostoitumisesta voi kehittää maakunnan vesi- ja ympäristöpalveluille kilpailutekijän ja kustannustehokkaan toimintatavan.
Toimivan verkostotyöskentelyn onnistumiseksi asiantuntijoiden on kehitettävä eri sektoreiden toiminnan ja ympäristövaikutusten osaamista ja löydettävä ympäristötavoitteiden
kannalta tarkoituksenmukaiset verkostot
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Ympäristöpalvelujen mahdollisuudet ympäristösosiologian edistäjänä
Ympäristöpalvelujen mahdollisuudet ympäristösosiologian edistäjänä (Helne ym. 2012,
87-101, sovellettu).

EKOLOGISEN SOSIAALISEN HYVINVOINNIN KEHITTÄMINEN
MATERIAALISET OLOSUHTEET
1. Riittävä perustoimeentulo
kohtuullinen ja oikeudenmukainen elintaso
perustulo tai kansalaispalkka
materiaalisesta elintasosta laajempaan käsitykseen
2. Hyvinvointipalvelujen ylläpito ja vahvistaminen
hyvinvointia kollektiivisesti turvaavia palveluja
3. Progressiivinen tulo- ja varallisuusverotus
tulojen ja varallisuuden uudelleenjako
progressiivinen tulo- ja varallisuusvero
kannustimena mielekäs työ
oikeudenmukaisuus
4. Progressiiviset kulutusverot
liiallisen kulutuksen verottaminen
kiintiöön perustuva energiaverotus
luonnonvarojen kulutukseen perustuva arvonlisä ja valmistevero
5. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen ekologisesti ja ennakoivasti
puhdas juomavesi, terveelliset asuinolot
ilmansaasteiden määrän rajoittaminen, jätehuollon kehittäminen, ravinnon puhtaus, kemikaalien vähentäminen
ympäristöpolitiikka
kasvisruokavalio käytännöksi virastoihin ja laitoksiin alkaen
yhdestä päivästä viikossa
luontoympäristön terveyttä ja toimintakykyä elvyttävä vaikutus
ihmisen luontoyhteyden edistäminen
vakaa elinympäristö (ympäristöriskit, luonnonkatastrofit)
6. Sosiaalisesti ja ekologisesti kestävän yhdyskuntarakenteen ja asuntotuotannon kehittäminen ja tukeminen
kohtuuhintaisen asumisen mahdollisuus sosiaalisesti tuotetuissa asunnoissa
yhteiskunnan eheys
ekologisempi asumistukijärjestelmä
kotitalousvähennyksen suuntaaminen ekologisten toimien
toteuttamiseen
asunto-, yhdyskunta- ja aluepolitiikka ekologiseen ajattelumalliin
julkinen liikenne, tietoliikenne, etätyöt
työpaikat, asunnot ja palvelut lähekkäin
7. Kulutusmaksimit
kulutustaso ekologisesti kestävällä tasolla
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ympäristötietoisuus - arvomaalima
kuluttajavalistus
kierrätys, yhteisomistajuus
ekosysteemipalvelut
ekosysteemipalvelut
luonto elvyttäjänä
ruokahävikki
ekologiaa tukeva työ ja koulutus
luonnonhoito- ja luonnonsuojelutehtävät
ekosysteemipalvelutehtävät
yhteispalvelujen järjestämistehtävät
kuluttajien valinnat
ympäristötietoisuus - arvomaailma
materiasta aineettomaan kulutukseen
kiertotalous ja materiaalitehokkuus
ekologisen yritystoiminnan ja viherryttävän
tutkimuksen tukeminen
vaikuttaminen maankäytön suunnitteluun
vesipalvelut
ympäristötietoisuus ja arvomaailma
ekologisesti kestävä yritystoiminta
ekologisesti kestävät hankinnat
vihreä kemia
ekosysteemipalvelujen käytön edistämien
luonnon ja luontosuhteen arvotuksen lisääminen
luonto ennakoivana terveyden edistäjänä
ympäristöterveyden
ravinneneutraalius
hanketoiminta
hiilineutraaliuden edistäminen
kiertotalouden ja materiaalitehokkuuden
edistäminen
yksilöiden ja kotitalouksien kestävät valinnat
ympäristötietoisuus - arvomaailma
hanketoiminta
yhteistyö alueiden käytön kehittämisen
kanssa

ympäristötietoisuus - arvomaailma
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kulutuksen ylärajat
ekologinen jalanjälki, ympäristövaralaskelmat
kuluttajien ohjaus kohtuuteen
rajojen näkyväksi tekeminen, normiohjaus
henkilökohtainen päästökiintiö
TOIMEENTULO JA KULUTUS
8. Yhteiskunnallisesti hyödyllisten töiden suosiminen
tehtäviä arvostettaessa ekologiset ja sosiaaliset vaikutukset
huomioon
koulutussuunnittelu
eri ammattien yhteiskunnallinen hyöty
9. Työajan lyhentäminen
osallisuus muutoin kuin kokopäivätyöstä
murtaa tarve työn tekeminen kulutusmahdollisuuksien
vuoksi
työn tasaisempi jakautuminen ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus
itsensä toteuttaminen ja sosiaaliset velvollisuudet tasapainoon
työttömien syyllistämisen väheneminen
työmatkojen ja liikkumisen väheneminen, polttoaineen kulutuksen väheneminen
mielekkäältä tuntuvat työt
10. Sosiaaliturvan ansiotyö- ja kulutuskannustimien
heikentäminen
työmarkkinajärjestöjen roolin heikentäminen
perusturvan ja ansioturvan eron kaventaminen
ansiosidonnaisten etuuksien perusteiden ja kulutuksen ylläpidon tavoitteiden ekologinen oikeutus ja taloudellinen
mahdollisuus tulevaisuudessa
ansiotyön kannustimen tarpeellisuus eettisesti arveluttavissa tehtävissä ja tilanteissa
11. Kulutukseen suuntautuvan ajankäytön lyhentäminen
päästörajoitukset, kulutusmaksimit
kamppailu palkoista ja etuuksista vähenee
sosiaaliset investoinnit tukemaan talouden ulkopuolista elämää
hyväntekeväisyys ja elämystalous
12. Sosiaaliturvanjärjestelmän haitallisten ympäristövaikutusten minimointi
etuuksien ja palvelujen ekologisuus
hankintojen haittavaikutukset ja luonnonvarojen kulutuksen
minimointi
luonnonvarojen kulutusta mittaavat menetelmät
sosiaalityössä luonnonvarojen kulutuksen vähentäminen

SOSIAALISET SUHTEET
13. Sosiaalisesti ja ekologisesti kestävän perherakenteen ja -elämän tukeminen
työajan lyhennyksestä aikaa yhteisöllisyydelle
väestönkasvun rajoittaminen, adoptiot
lapsilisän suuruus
14. Yhteisyyttä ja paikallisyhteisöjä vahvistavan sosiaaliturvan kehittäminen
kasvatustavoitteet, hoivapalvelut, yhteiskäyttö
yhteisö-, yhdyskunta- ja vapaaehtoinen sosiaalityö
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materian kulutuksesta aineettomien palvelujen käyttöön
ekologiset valinnat
hinnoittelujen esiin nostaminen
kuluttajien valinnat
kulutusjalanjälki
luonnon arvostus
aineistoja koulujen käyttöön
ekosysteemipalvelujen edistäminen
ekologisen yritystoiminnan ja tutkimuksen
edistäminen
luontosuhteen parantaminen
elinympäristön viherryttäminen
ekologisten valintojen edistäminen
ympäristötietoisuus - arvomaailma
yhteisomistajuus
hiilineutraalius

ekologisesti kestävät hankinnat -kriteerin
kehittäminen
materiaalitehokkuus ja kiertotalous
yhteispalvelut
ekologisesti kestävät ammatit
ekologisiin työtapoihin ohjaava koulutus

yhteispalvelut
ekologiset hankinnat
ekosysteemipalvelujen edistäminen
kuluttajavalitus - kulutusjalanjälki
ympäristötietoisuus - arvomaailma
luontosuhteen kehittäminen
ekologiset hankinnat
yhteispalvelut
materianiukat hankinnat
kiertotalous. yhteisomistajuus
kuluttajavalistus - kulutusjalanjälki

materian kulutuksesta aineettomaan ja sosiaaliseen hyvinvointiin
kierrätys

yhteispalvelut
yhteisomistajuus
vapaaehtoinen ympäristöä ja luontoa ylläpitävä työ
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15. Vertaistuotannon tukeminen
kansalaisyhteiskunta: lähiverkostot
hyvinvointipalvelujen ja talouden eriytys
aikapankit, vertaisverkosto, taidot yhteiseen käyttöön joustavasti ja paikallisesti
16. Luontosuhteen vaaliminen sosiaali- ja terveyspalveluissa
ihmisen ja luonnon hyvinvoinnin yhteys
green care -terveyden edistäminen
hoiva-, hoito- ja kasvatuspalveluita
lähiruoka ja luonnon antimet
ekososiaalinen sosiaalityö
HALLINTO JA VUOROVAIKUTUS
17. Ehkäisevä sosiaalipolitiikka: elämäntapamme kohtuullistaminen ja elämän hidastaminen
palkkatyön ja kulutuksen sijaan elämäntavan kohtuullistaminen
kulutuskriittisyys, ekologisuus, yhteisöllisyys
ihmisarvon irrottaminen materiaalista
terveemmät elämäntavat
18. Sosiaaliturvan lainsäädännön ja toimeenpanon yksinkertaistaminen
sosiaali- ja terveysturvan yksinkertaistaminen
etuuksien määrittelyperusteet
moniportaisesta ja sektoroituneesta sosiaaliturvasta luopuminen
19. Ihmisten osallistumismahdollisuuksien lisääminen
sosiaaliturvajärjestelmässä
holhouksen vähentäminen
tulonsiirtojen parantaminen
sosiaaliturvan markkinoinnin vähentäminen
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ekologisten toimintatapojen kehittäminen
eri tehtävissä

ekosysteemipalvelut
ekologiset hankintakriteerit
vihreät lääkkeet
luontosuhde
ennakoiva terveydenhoito

ympäristötietoisuus -arvomaailma
kuluttajavalistus -kulutusjalanjälki
yhteisomistajuus
kiertotalous
aineettomat valinnat

kiertotaloutta tukevat etuudet
yhteispalvelut
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Euroopan komission esittämät toimenpiteet
lääkeaineiden ympäristöhaittojen vähentämiseksi
Euroopan komission esittämät toimenpiteet lääkeaineiden ympäristöhaittojen vähentämiseksi (Deloitte, sovellettu).

PÄÄTOIMENPITEET JA VAIHTOEHDOT LÄÄKKEIDEN
YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN VÄHENTÄMISEEN

MAAKUNNAN YMPÄRISTÖPALVELUJEN MAHDOLLISUUDET LÄÄKKEIDEN
YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN VÄHENTÄMISEEN

1. Koko elinkaari: tiedot
Parempi tieto lääkkeiden aiheuttamista ympäristöriskeistä
VE
Tarjotaan edelleen EU: n rahoitusta sekä kannusteyhteistyö terveydenhuollon kanssa
1
taan jäsenvaltioita ja teollisuutta rahoittamaan tutkiympäristötietoisuus
musta, joka koskee lääkkeiden kohtaloa, käyttäytytoimijoiden kannustaminen
mistä ja vaikutuksia ympäristöön.
VE
Tarjotaan EU: n rahoitusta sekä kannustetaan jä2
senvaltioita ja teollisuutta rahoittamaan tutkimusta
mikrobilääkkeiden / vastustuskykyisten mikro-organismien merkityksestä ympäristössä mikrobilääkeresistenssin (AMR) syntymiseen ja leviämiseen
sekä sen yhteyttä ihmisten ja eläinten terveyteen.
2. Suunnittelu
Vihreämpien aineiden suunnittelu
VE
Kehitetään tietoresursseja ja EU: n ja teollisuuden
yhteistyö terveydenhuollon kanssa
3
yhteisrahoitushankkeita sellaisten lääkeaineiden
ympäristötietoisuus
(API) suunnittelun edistämiseksi, jotka aiheuttavat
kuluttajavalistus
pienempiä ympäristöriskejä.
toimijoiden kannustaminen
3. Valtuudet
Riskien arvioinnin tieteellinen kestävyys, johdonmukaisuus ja avoimuus
VE
Vahvistetaan Euroopan lääkeviraston ja kansallisten
yhteistyö terveydenhuollon kanssa
4
toimivaltaisten viranomaisten ympäristöasiantuntemusta.
VE
Varmistetaan, että kaikki markkinoille saatettavien
kuluttajavalitus ympäristötietoisuus
5
lääkkeiden ympäristölle toksikologiset raja-arvot julyhteistyö toimijoiden kanssa
kistetaan systemaattisesti standardimuodossa.
VE
Kehitetään järjestelmä kattavan aktiiviaine-pohjai6
sen ympäristöriskien arvioinnin jakamiseksi EU:n tasolla.
VE
Varmistetaan, että ERA: n tuloksia tarkastellaan
yhteistyö terveydenhuollon kanssa
7
systemaattisesti HMP-lääkkeiden hyväksymistä koskevassa yleisessä hyöty / riskianalyysissä.
VE
Varmistetaan, että ERAs asianmukaisesti arvioi
8
API:n pysyviä biokertyviä ja myrkyllisiä aineita (PBT)
ja endokriinisia ominaisuuksia sekä tärkeimpien metaboliittien, hajoamistuotteiden ja täyteaineiden myrkyllisyyttä ja muita ominaisuuksia: a) ihmisille tarkoitetuissa lääkkeissä, b) eläinlääkkeissä.
4. Valmistus
Edistetään vihreämpiä valmistusprosesseja
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VE
9

VE
10

VE
11

Teollisuuspäästöistä annetun direktiivin mukaisesti
arvioidaan ja tarkistetaan parhaita käytettävissä olevia tekniikoita koskevia asiakirjoja, jotka liittyvät
lääkkeiden valmistuksen päästöihin.
Laaditaan alakohtainen referenssiasiakirja eurooppalaisen ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmän (EMAS) puitteissa, jolla edistetään ja lisätään lääkeyhtiöiden ja maailmanlaajuisten toimittajien hyväksyntää hyvistä ympäristöä koskevista valmistusstandardeista.
Varmistetaan, että EU: n hyvät tuotantotavat käsittelevät aktiivisten lääkeaineiden, hajoamistuotteiden
ja täyteaineiden päästöjä ympäristöön.

vesien- ja merenhoidon tavoitteiden perusteella annettavat ympäristölupiin liittyvät lausunnot ympäristönsuojelulain
mukaisessa käsittelyssä
yhteistyö terveydenhuollon kanssa
ympäristötietoisuus
kuluttajavalistus
toimijoiden kannustaminen

vesien- ja merenhoidon tavoitteiden perusteella annettavat ympäristölupiin liittyvät lausunnot ympäristönsuojelulain
mukaisessa käsittelyssä

5. Myyntilupa saatu
Ympäristöön liittyvien riskien varmistaminen otetaan asianmukaisesti huomioon ja käsitellään tarvittaessa
lieventämistoimilla
VE
Käynnistetään ympäristöriskinarviointimenettely
12
(ERA) tarkoituksenmukaisille lääkkeille, joilla arviointia ei vielä ole tai se ei ole täydellinen.
VE
Vaaditaan myyntiluvan haltijalta markkinoille tule13
mista koskevien valvontatietojen perusteella tai uuselintarvikkeita koskevien tietojen perusteella saatujen ERA-tietojen päivitys / tarkistaminen.
VE
Yhdistetään reseptin tarve ihmisille tarkoitettujen
14
lääkkeiden (HMP-lääkkeitä) toimittamiseen/ hankkimiseen ERA: n tuloksiin ja annetaan ohjeita vastaaville eläinlääkkeille (VMP.)
VE
Vaaditaan jäsenvaltioita nimeämään kansallisella ta15
solla vastuussa olevat viranomaiset riskinhallintatoimenpiteiden toteuttamiseen liittyville seuranta- ja raportointivelvoitteille.
6. Käyttö
Markkinoille tulemisen jälkeen havaittujen ympäristöriskien ja vaikutusten tunnistaminen ja raportointi
VE
Aloitetaan rutiininomainen vuoropuhelu ja tietojenvesien- ja merenhoidon tavoitteiden pe16
vaihto jäsenvaltioiden relevanttien virastojen ja virusteella annettavat ympäristölupiin liitranomaisten välillä, jotta varmistetaan, että API-tatyvät lausunnot ympäristönsuojelulain
sot ympäristössä ovat turvallisia ympäristön ja ihmukaisessa käsittelyssä
misten ja eläinten terveydelle.
VE
Varmistetaan, että ympäristökysymykset a) otetaan
vesien- ja merenhoidon haitta-aineita
17
käyttöön ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden (HMP)
koskevat tavoitteet
lääketurvajärjestelmässä ja b) vahvistetaan eläinlääkkeitä erityisesti VIR: n suhteen.
VE
Sisällytetään vesipolitiikan puitedirektiivin mukaivesien- ja merenhoidon tavoitteiden pe18
selle pinta- ja pohjavesien tarkkailulistalle tarpeellirusteella annettavat ympäristölupiin liitset lääkeaineet a) yhdessä AMR: n kanssa asiaantyvät lausunnot ympäristönsuojelulain
kuuluvissa mikro-organismeissa mikrobilääkkeiden
mukaisessa käsittelyssä
sisällyttämisen yhteydessä; ilman AMR:n valvontaa.
7. Käyttö
Lääkkeiden kestävän käytön edistäminen
VE
Kannustetaan jäsenvaltioita lisäämään ympärisyhteistyö terveydenhuollon kanssa
19
tönäkökohtien huomioon ottamista lääketieteen /
ympäristötietoisuus
eläinlääketieteellisen koulutuksen ja terveydenhuoltoimijoiden kannustaminen
lon ammattihenkilöiden, mukaan lukien terveydenhuollon hoitajien jatkokoulutuksessa.
VE
Varmistetaan julkinen tiedottaminen, jolla kannusteyhteistyö terveydenhuollon kanssa
20
taan lääkkeiden, erityisesti mikrobilääkkeiden, kesympäristötietoisuus
tävään käyttöön.
kuluttajavalistus
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VE
21

Kehitetään suosituksia tai vaatimuksia lääkkeiden
pakkausten koosta ja muodosta niiden tehokkaan
käytön helpottamiseksi.

toimijoiden kannustaminen
yhteistyö terveydenhuollon kanssa
ympäristötietoisuus
kuluttajavalistus
toimijoiden kannustaminen

8. Jätteen keräys ja hävittäminen
Käyttämättömien lääkkeiden ja farmaseuttisten jätteiden keräyksen ja hävittämisen varmistaminen
VE
Edistetään EU:n lainsäädännön täytäntöönpanoa ihyhteistyö terveydenhuollon kanssa
22
misten ja eläinlääkkeiden keräysjärjestelmien
ympäristötietoisuus
osalta, mukaan lukien laajennettu tuottajavastuu.
kuluttajavalistus
toimijoiden kannustaminen
VE
Varmistetaan, että CLP-asetus ei sulje pois lääkeai23
neiden lääkkeitä ja että sen säännökset ovat yhdenmukaisia jätteitä koskevan puitedirektiivin kanssa.
9. Jäteveden käsittely ja uudelleenkäyttö
Jäteveden, lannan ja lietteen tehokkaamman käsittelyn edistäminen
VE
Laaditaan EU:n suuntaviivat sairaaloiden ja terveysyhteistyö terveydenhuollon kanssa
24
keskusten jätevesien käsittelyille.
ympäristötietoisuus
VE
Vaaditaan mikrobilääkkeiden ja AMR-mikro-organisvesien- ja merenhoidon tavoitteiden pe25
mien seurantaa potentiaalisten "kuormitusalueiden",
rusteella annettavat ympäristölupiin liitkuten suurien jätevedenpuhdistamojen, sairaaloityvät lausunnot ympäristönsuojelulain
den, lääketehtaiden ja intensiivisten kotieläintilojen
mukaisessa käsittelyssä
jätevedessä ja orgaanisessa jätteessä.
VE
Kehitetään EU: n rahoitusmahdollisuuksia edistyneiyhteistyö terveydenhuollon kanssa
26
den vedenkäsittelytekniikoiden tutkimukseen, kehitympäristötietoisuus
tämiseen ja täytäntöönpanoon sen varmistamiseksi,
kuluttajavalistus
että lääkkeiden, mukaan lukien antibiootit ja AMRtoimijoiden kannustaminen
mikro-organismit ovat vähentyneet.
VE
Kannustetaan jäsenvaltioita perustamaan innovatiivesihuollon suunnittelun keinot
27
visia mekanismeja investoimalla edistyneeseen
vesien- ja merenhoidon toimenpideoh(jäte- ja juoma) vedenkäsittelyyn.
jelma
VE
Tehdään lisätoimenpiteitä, esim. asetetaan laatuyhteistyö terveydenhuollon kanssa
28
standardit tai riskinarviointivaatimukset sen varmisympäristötietoisuus
tamiseksi, että lannan, jätevesilietteen ja kasteluvekuluttajavalistus
den merkityksellisten lääkkeiden ja AMR-mikro-ortoimijoiden kannustaminen
ganismien pitoisuudet ovat turvallisia en-nen kuin ne
vesien- ja merenhoidon tavoitteiden pevoidaan levittää maatalouskäytössä olevalle pellolle.
rusteella annettavat ympäristölupiin liittyvät lausunnot ympäristönsuojelulain
mukaisessa käsittelyssä
VE
Kannustetaan jäsenvaltioita tarkistamaan hyvää
vesien- ja merenhoidon tavoitteiden pe29
maatalouskäytäntöä koskevat säännöt ja tarkistarusteella annettavat ympäristölupiin liitmaan parhaita käytettävissä olevia tekniikoita IED: n
tyvät lausunnot ympäristönsuojelulain
puitteissa EU: n tasolla, jotta siihen sisällytetään
mukaisessa käsittelyssä
säännökset lannan ja AMR-mikro-organismien käsittelystä.
10. Koko elinkaari: yleinen hallinta
Edistetään lääkeainepäästöjen maaperään ja vesiympäristöön pääsyn yleistä hallintaa
VE
Valmistellaan vesipolitiikan puitedirektiivin yhteisen
vesien- ja merenhoidon tavoitteiden pe30
täytäntöönpanostrategian puitteissa ohjeita, joilla
rusteella annettavat ympäristölupiin liittuetaan paremmin jäsenvaltioita lääkeaineiden vetyvät lausunnot ympäristönsuojelulain
siympäristöön pääsyn estämiseksi.
mukaisessa käsittelyssä
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Avoimen päätöksenteon kriteerit maakunnan
toimintaan sovellettuna
Avoimen päätöksenteon kriteerit sovellettuna maakunnan toimintaan (Tuomisto ym.
2017, 10, sovellettu).
AVOIMEN PÄÄTÖKSENTEKOKÄYTÄNNÖN
12 PERIAATETTA
1. Jaettu ymmärrys
= osallistujien näkemykset, perustelut ja erimielisyydet kuvattuna siten, että päätöksentekijät tietävät
päätösasian tietopohjan.
2. Julkilausuttu tavoite
= tavoitteellisuus, tavoitteen asettaa päätöksentekoprosessin asiaomistaja
3. Yhteiset tietotyön välineet
= valmistelijat ovat vuorovaikutuksessa muun yhteiskunnan kanssa ja työkalut mahdollistavat organisaatiorajat ylittävän yhdenvertaisen osallistumisen.
4. Tiedon asiaperustainen järjestäminen
= tieto järjestetään pysyviin sijoituspaikkoihin asiaperusteisesti, tieto pysyy ajantasaisena ja keskitettynä.
5. Avoimuusperiaate
= osallistuminen ja kaikille avoin tieto
6. Tiedon kritisointi
= palautteen antamista edistetään ja saatu palaute
otetaan valmistelussa huomioon.
7. Tieto päätöksentekoa varten
= kirjallinen verkossa sijaitseva esitys, joka vastaa päätöksenteon kannalta keskeisiin kysymyksiin.
8. Syysuhteiden ymmärrys
= arvio, miten suunnitellut toimenpiteet muuttavat tavoiteltuja vaikutuksia, riskit
9. Yhteenvetämisen taito
= tiedon tiivistäminen, visualisointi ja vuorovaikutuksen fasilitointi
10. Seuranta ja ohjaus
= prosessin evaluointi suhteessa julkilausuttuun tavoitteeseen
11. Ryhmäytyminen
= asianomistaja varmistaa, että osallistujat ovat osa
ryhmää, jolle työllä on merkitystä ml yhteiskunnallinen merkitys
12. Julkinen arvostus
= asianomistaja antaa työhön osallistuville arvostusta
työn merkityksen mukaan
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MAAKUNNAN JOHTAMINEN:
TIETO, TAVOITTEET JA PÄÄTÖKSENTEKO
Maakunnalle asetetaan sosiaaliset, taloudellisesti
ja ekologisesti kestävät poikkihallinnolliset hyvinvoinnin tavoitteet, joiden toteutumista seurataan
indikaattoriparvella.
Maakuntastrategia ja -ohjelma, toimialakohtaiset
ohjelmat ja tavoitteet ml. asukkaiden hyvinvoinnin
tavoite ja maakunnan kestävä toiminta.
Toimivat järjestelmät, jossa verkostomaisesti työstään ja kommentoidaan asiakirjoja, johon myös ulkopuoliset tahot voivat esittää kommentteja.
Päätöksentekoon liittyvät tiedot ja tehdyt päätökset kootaan yhteen paikkaan esim linkkien avulla.
Kansalaisfoorumien osallistumismahdollisuus varmistetaan ja päätösesityksiä koskevat tiedot jaetaan maakunnan verkkosivuilla yleisesti nähtäville.
Maakunta pyytää lausuntoja ja kannustaa asukkaita ja asiantuntijaverkostoja kommentoimaan
päätösluonnoksia. Kommentointi tapahtuu helppokäyttöisellä järjestelmällä verkkosivuilla.
Tulkittu ja perusteltu tieto päätösluonnoksista,
metatieto ja muu tarvittava tietopohja päätöksentekoa varten esitetään verkkosivuilla.
Päätösesitysten vaikutukset ja myös oheisvaikutukset arvioidaan sosiaalisen, taloudellisen ja ekologisen kestävyyden varmistamiseksi.
Tiedot visualisoidaan ja tulkitaan siten, että ne ovat
helposti ymmärrettäviä. Asiantuntijat käyvät keskustelua maakunnan asukkaiden kanssa.
Maakunnan johtaminen ja päätöksenteko perustuu
tietoon ja maakunnan kokonaisvaltaista kestävää
hyvinvoinnin tavoitetta seurataan indikaattoriparvella.
Tuotettu tieto ohjaa toimintaa ja päätöksentekoa,
rakentaa vaikuttavuutta ja yhteiskunnallista merkitystä. Asiantuntijat verkostoituvat tarkoituksenmukaisella ja vaikuttavalla tavalla.
Seurantatietoon perusten toiminnan tuloksista
viestitään ja annetaan palautetta maakunnan työntekijöille unohtamatta asukkaita ja sidosryhmiä.
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Vesipalvelutehtävien vaikuttavuusarviointi
Vesipalveluiden vaikuttavuusarviointi (ryhmätyö 2.5.2017)

Tulvasuojelu, tulvantorjunta

Luokka
A-C
2012
A

Tarkistus 1-3
2017
3

Tulvariskien hallinta

A

3

Säännöstelyasiat

B

2

Peruskuivatus, ojitustoimitukset
Vesihuollon edistäminen ja valvonta

B

1,6

A/B

3 / 2,6

Pohjavesialueiden kartoitukset
ja pohjavesiselvitykset

A

2,3

Vesistöjen kunnostus

B

2,3

Operatiiviset tehtävät: säännöstelyt, patotyöt, seurannat

A

2

Tehtäväkokonaisuus

Vesilain valvonta

2

Tulvariskit kasvavat ilmastonmuutoksen myötä, ilmastonmuutokseen sopeutuminen
Tukee vesienhoidon tavoitteita, vedenkorkeudet aiheuttavat keskustelua, ilmastonmuutokseen sopeutuminen
Maakunnalla edistämisrooli
Vesihuollon järkevä kehittäminen, tukee vesienhoidon tavoitteita
Vesienhoidon tavoitteet, epäselvät
pohjavesialueiden rajaukset, elinkeinot kärsivät
Edistäminen ja asiantuntijatehtävät,
edistää vesienhoidon tavoitteita
Lupamääräysten noudattaminen ja
hyväkuntoiset patorakenteet
Lainmukaisen toiminnan varmistaminen, yleisen edun valvota
Valtion luvat pyritään siirtämään
muille tahoille, sopimusperusteiset
tehtävät tulleet poliittisilla perusteilla
Tietopohja koko vesitaloustoiminnalle
ja vesienhoidolle sekä valvontatehtäville

Valtion lupiin liittyvät asiat

B

Vesitaloustehtäviä koskevien tietojärjestelmien ylläpito

B/C

Pintavesien seuranta, näytteenotto, analyysipalvelujen hankinta, tila-arviot, raportointi

A

2,6

Ympäristötieto suunnittelujen pohjana
ja johtamisen perustana

Hydrologinen seuranta

B

2

Ympäristötieto suunnittelun ja johtamisen perustana

Vesien tilaa koskevat tietojärjestelmien ylläpito
Leväseuranta
Vedenlaadun seurannan kehittäminen
Vesistöjen tilaa koskevat lausunnot ja arviot
Vesistövaikutusarvioinnit lupalausuntoihin
Ympäristövahingot: torjunta ja
viranomaistehtävät
Ympäristövahinkoihin liittyvät
selvitykset
Vesienhoidon suunnittelun koordinointi
Vesienhoitoalueen sisäinen ja
valtakunnallinen yhteistyö
Vesienhoidon suunnittelu

2

Vaikutus

A

Tietojen käytettävyys

B

Kansalaisten kiinnostus
Uusien teknologioiden käyttöön saaminen
Merkittävä vesien- ja merenhoidon tavoitteiden edistämiskeino
Merkittävä vesien- ja merenhoidon tavoitteiden edistämiskeino
Ympäristövahinkotilanteissa asiantuntijan rooli
Ympäristövahinkoselvityksissä asiantuntijan rooli
Valtakunnallisesti yhdenmukainen
suunnitteluprosessi ja raportoiva tieto
Yhdenmukainen suunnitteluprosessi
ja ohjeiden tulkinnat
Tiedot vedenlaatutavoitteista ja tarvittavista toimenpiteistä, ohjenuora

B
B

2

A

2,5

B
A
A
B

3

B
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Toimenpideohjelmien toteutuksen edistäminen
Pohjavesien hoito ja suojelu
Pro Saaristomeri ja Satavesi-ohjelmat
Saaristomeri-sitoumus ja Raki työ

A
2,5
B
A

Hanketoiminta

A

Biosfäärialuetoiminta

B

Merenhoidon suunnittelun valtakunnallinen koordinointi

A

Merenhoidon alueellinen koordinointi
Merenhoidon suunnittelu ja meren suojelu
YVA-menettelyihin osallistuminen maatalouden osalta
Osallistuminen uuden ympäristökorvausjärjestelmän kehittämiseen ja nitraattiasetustyö
VHS / maatalouden vesiensuojelu
YSL:n uudistamiseen osallistuminen
Luonnon monimuotoisuuden,
kosteikkojen ja suojavyöhykkeiden suunnittelu
Usean tilan yhteinen maatalouden vesiensuojelun suunnittelu

2,5

A

2,2

2,8

B
A

2

A

A

3

A

YSL:n mukaisten lupien vesistövaikutusarviointiin
Vesien- ja merenhoidon tavoite toteuttaa toimenpiteitä vesien tilan parantamiseksi
Ks. vesienhoito
Maakunnalla edistämisrooli, merkittävä sidosryhmätyöskentelyn alusta
Merkittävä vesien- ja merenhoidon tavoitteiden toteutuskeino, rahoitukset
Laaja-alaiset, toimintaa kehittävät
hankkeet
YM:n osittama erillistehtävä
Keskitetty suunnitteluprosessi keventää suunnittelua valtakunnallisella tasolla
Yhdenmukainen merenhoidon suunnitteluprosessi
Meren suojelutoimenpiteiden toteuttaminen keskeinen tehtävä
Merkittävä keino edistää vesien- ja
merensuojelua
Merkittävä keino edistää ja toteuttaa
vesien- ja merensuojelutoimenpiteitä,
mahdollisuus laaja-alaiseen vaikuttamiseen
Merkittävä keino edistää ja toteuttaa
vesien- ja merensuojelua
Merkittävä keino edistää ja toteuttaa
vesien- ja merensuojelua

B

Luonnonsuojelun keskeinen tavoite

B

Tukee vesienhoidon tavoitteita ja parantaa pellon kuntoa
Kannanotot tukevat vesienhoidon tavoitteita
Polttolaitos muuttaa puun käyttöä, johon tulee reagoida etupainotteisesti

Metsien kunnostusojitukset

B/C

Metsien vesiensuojelu

B
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Vesipalveluiden järjestäminen ja päätöksenteko maakunnassa
Vesipalvelujen järjestäminen maakunnassa
Tehtävä

Lakiperusta

Tehtävään liittyvät päätökset ja ratkaisut

1. Vesihuolto: vesihuollon edistäminen ja vesihuoltolain valvonta
Vesihuollon strateginen suunnitMaakuntalakiPäätös suunnittelun aloittatelu
luonnos
misesta ja suunnitelman hyväksyminen
Vesihuollon alueelliseen kehittäMaakuntalakiPäätös suunnittelun aloittamissuunnitteluun osallistuminen
luonnos
misesta ja suunnitelman hyväksyminen
Vedenottoon liittyvät tutkimukset
Päätös tutkimuksen toteuttamisesta
Vesihuollon varautumistehtävät
MaakuntalakiPäätös varautumisen toiluonnos, vesimenpiteistä ja riittävyydestä
huoltolaki
Vesihuoltolain valvonta
MaakuntalakiPäätös valvonnan menetteluonnos, vesilyjen käytöstä ja asiakirjojen
huoltolaki
ratkaisut
Vesihuoltoon liittyvät hankkeet

Maakuntalakiluonnos

Tietojärjestelmä: ajantasaisuus
ja oikeat tiedot (ylläpitovastuu
Suomen ympäristökeskuksella)

Maakuntalakiluonnos, vesihuoltolaki

2. Kuivatusasiat: ojitus ja peruskuivatus
Maankuivatuksen ja kastelun
Maakuntalakiedistäminen
luonnos
Maankuivatuksen ja kastelun ke- Maakuntalakihittäminen
luonnos
Ojitustoimitukset
Maakuntalakiluonnos, vesilaki

Päätös hankkeen aloittamisesta ja suunnitelman hyväksyminen
Tietojen täydennys-kehotukset

Päätös edistämistoimen
aloittamisesta
Päätös kehittämistoimen
aloittamisesta
Vesilain mukainen hakemus
tai päätös
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Julkisen vallan käyttö

Kuuleminen

Ratkaisija:
virkamies /
lautakunta

Tuotos

Toteutus

Ei julkisen vallan käyttöä

Ei

Ei

Ei julkisen vallan käyttöä

Ei

Virkamies

Ei julkisen vallan käyttöä

Ei

Virkamies

Vesihuoltostrategia-asiakirja, toiminnan tavoitteet
Vesihuollon kehittämissuunnitelma
ja tavoitteet
Tutkimustulokset
ja johtopäätökset
Riskeihin varautumissuunnitelmat

Maakunta

Ei julkisen vallan käyttöä

Maakuntavaltuusto ja
lautakunta
Lautakunta

Julkisen vallan käyttö vaikuttaa vesihuoltotoimintaan ja asukkaiden
ja toimijoiden oikeuksiin ja velvollisuuksiin
Ei julkisen vallan käyttöä

Ei

Virkamies

Ei

Lautakunta

Julkisen vallan käyttöä (osa vesihuoltolain valvontaa)

Ei

Virkamies

Vesihuoltotiedot

Maakunta/
Suomen ympäristökeskus

Ei julkisen vallan käyttöä

Ei

Lautakunta

Ei julkisen vallan käyttöä

Ei

Lautakunta

Julkisen vallan käyttöä, joka vaikuttaa yksilön oikeuksiin

Ei

Virkamies

Parantunut kuivatus tai kastelu
Toimintamallit kehittyneet
Luovan päätös ojituksesta tai toimitusmiehen ojitustoimituspäätös

Maakunta tai
ostopalvelu
Maakunta tai
ostopalvelu
Maakunta

Neuvottelutulos tai
kehotus- ja hallintopakkokirjeet, parempi vesihuolto
Suunnitelma, raportti tai toteutus

Ostopalvelu

Ostopalvelu
Maakunta
(ostopalvelu)
ja kunnat
Maakunta

Ostopalvelu
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Peruskuivatustehtävät

MaakuntalakiPäätös tukirahoituksen
Julkisen vallan käyttöä rahoituksen
luonnos, vesimyöntämisestä
jakamisessa, joka vaikuttaa yksilaki, laki pelön oikeuksiin
ruskuivatuksen tukemisesta
3. Valtion vesilain mukaiset luvat: luvanhaltijan tehtävät ml sopimusperusteiset tehtävät

Ei

Virkamies

Tukirahoitus jaettu
tarkoituksenmukaisella tavalla

Maakunta

Vesistörakenteiden omistajan
velvoitteet

Maakuntalakiluonnos, vesilaki (lupavelvoitteet)
Maakuntalakiluonnos, vesilaki, patoturvallisuuslaki
-

Päätös tarvittavista toimista

Ei julkisen vallan käyttöä

Ei

Virkamies

Hyväkuntoiset ja
turvalliset vesistörakenteet

Maakunta

Päätös tarvittavista toimista

Ei julkisen vallan käyttöä

Ei

Virkamies

Hyväkuntoiset ja
turvalliset vesistörakenteet

Maakunta

Päätös esiintyvistä virtaamista ja vedenkorkeuksista

Julkisen vallan käyttö vaikuttaa yksilön oikeuksiin

Ei

Virkamies

Maakunta /
ostopalvelut

Päätös virtaamista ja vedenkorkeuksista ja tarvittavista
toimista

Julkisen vallan käyttöä, joka vaikuttaa yksilön, yhteisöjen ja toimijoiden etuihin

Ei

Virkamies

Päätös vedenkorkeuksista ja
virtaamista ja tarvittavista
toimista

Julkisen vallan käyttöä, joka vaikuttaa yksilön, yhteisöjen ja toimijoiden etuihin

Ei

Virkamies

Luvan mukaiset
vedenkorkeudet ja
virtaamat

Maakunta

-

Ei julkisen vallan käyttöä

Ei

Virkamies

Luvan mukaiset
vedenkorkeudet ja
virtaamat

Ostopalvelu

-

Ei julkisen vallan käyttöä

Ei

Virkamies

Luvan edellyttämät tiedot

Ostopalvelu

Säännöstelyjen kehittäminen, lupien muuttaminen ja uudet luvat

Maakuntalakiluonnos, vesilaki, lupavelvoitteet
Maakuntalakiluonnos, vesilaki, lupavelvoitteet
Maakuntalakiluonnos, vesilaki, lupavelvoitteet
Maakuntalakiluonnos, vesilaki, lupavelvoitteet
Maakuntalakiluonnos

Luvan mukaiset
vedenkorkeudet ja
virtaamat
Luvan mukaiset
vedenkorkeudet ja
virtaamat

Päätös prosessin aloittamisesta, uusi lupa

Julkisen vallan käyttöä, joka vaikuttaa yksilön, yhteisöjen ja toimijoiden oikeuksiin ja etuihin

Kyllä

Lautakunta

Uusi lupa ja luvan
mukaiset velvoitteet

Ostopalvelu

4. Hydrologinen seuranta
Seurantojen suunnittelu (seurantaohjelma, tarkkailusuunnitelmat
ja velvoitteet)

Maakuntalakiluonnos, laki
tulvariskien

Päätös toteuttavista seurannoista

Ei julkisen vallan käyttöä

Ei

Virkamies

Seurantaohjelma

Maakunta

Patoturvallisuus, padon omistajan velvoitteet

Sopimusperusteisten vesitalouslupien hoitaminen
Vesistöjen säännöstelyjen suunnittelu

Säännöstelyjen ohjaus

Vesistörakenteiden käyttö

Seurantavelvoitteet
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Hydrologisen seurannan hankinnat

Omat maastotehtävät

Tietojärjestelmät

Vesitilanneseuranta ja pohjavesien määrän seuranta

Toiminnan kehittäminen

hallinnasta ym
substanssilait
Maakuntalakiluonnos, laki
tulvariskien
hallinnasta
Maakuntalakiluonnos, laki
tulvariskien
hallinnasta
Maakuntalakiluonnos, laki
tulvariskien
hallinnasta
Maakuntalakiluonnos, laki
tulvariskien
hallinnasta
Maakuntalakiluonnos

5. Tulvariskien hallinnan suunnittelu
Kokemäenjoen vesistön tulvarisMaakuntalakikien hallinnan suunnittelun koorluonnos, laki
dinointi
tulvariskien
hallinnasta
Tulvariskien alustava arviointi,
Maakuntalakitulvavaarakartat
luonnos, laki
tulvariskien
hallinnasta
Merkittävien tulvariskialueiden
Maakuntalakihallintasuunnitelmat, tulvariskiluonnos, laki
kartat
tulvariskien
hallinnasta
Muiden tulvariskialueiden hallinMaakuntalakitasuunnitelmat
luonnos, laki
tulvariskien
hallinnasta
Kannanotot kaavoihin ja alimmat Maakuntalakisuositeltavat rakentamiskorkeuluonnos, laki
det
tulvariskien
hallinnasta

Päätös konsultista ja tilattavista töistä

Ei julkisen vallan käyttöä

Ei

Virkamies

Konsultti valittu,
laatu valvottu ja
tiedot käytössä

Ostopalvelu

Päätös itse hoidettavista
maastotöistä

Ei julkisen vallan käyttöä

Ei

Virkamies

Tehtävät hoidettu

Ostopalvelu

Päätös tallennettavista tiedoista

Ei julkisen vallan käyttöä

Ei

Virkamies

Ajantasaiset tiedot
suunnittelussa

Ostopalvelu

Päätös toimenpiteistä poikkeavissa tilanteissa

Ei julkisen vallan käyttöä

Ei

Virkamies

Tieto vesitilanteesta

Maakunta

Kehittämispäätös

Ei julkisen vallan käyttöä

Ei

Lautakunta

Suunnitelma, toimintamalli tai toteutus

Maakunta tai
ostopalvelut

Päätös suunnitelman sisällöstä

Ei julkisen vallan käyttöä

Ei

Tulvaryhmä

Maakunta

Päätös kartoilla esitettävistä
asioista ja alustavista näkemyksistä

Julkisen vallan käyttöä, joka vaikuttaa yksilön, yhteisöjen ja toimijoiden oikeuksiin

Kyllä

Lautakunta,
valtuusto ja
MMM

Yhteensovitettu
tulvariskien hallinnan prosessi ja
suunnitelma
Alustava tulvariskien arviointisuunnitelma

Päätös merkittävistä tulvariskialueista

Julkisen vallan käyttöä, joka vaikuttaa yksilön, yhteisöjen ja toimijoiden oikeuksiin

Kyllä

Lauakunta,
valtuusto ja
MMM

Hyväksytyt suunnitelmat

Maakunta /
ostopalvelut

Päätös suunnittelun aloittamisesta

Julkisen vallan käyttöä, joka vaikuttaa yksilön, yhteisöjen ja toimijoiden oikeuksiin

Ei

Lautakunta

Hyväksytyt suunnitelmat

Maakunta /
ostopalvelut

Päätös kannanoton tai suosituksen antamisesta

Julkisen vallan käyttöä, joka vaikuttaa yksilön, yhteisöjen ja toimijoiden oikeuksiin

Ei

Virkamies

Kannanotto ja
suositus

Maakunta
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Tulvaryhmät

Valtakunnalliset yhteistyöryhmät

Kuulemiset

Maakuntalakiluonnos, laki
tulvariskien
hallinnasta
Maakuntalakiluonnos, laki
tulvariskien
hallinnasta
Maakuntalakiluonnos, laki
tulvariskien
hallinnasta

Tietojärjestelmät

6. Muut tulva- ja kuivuustehtävät
Tulvasuojelun ja kuivuuden torMaakuntalakojunnan edistäminen
luonnos, laki
tulvariskien
hallinnasta
Tulvasuojelutoimenpiteiden tai
Maakuntalakokuivuuden torjunnan suunnittelu
luonnos, laki
tulvariskien
hallinnasta
Tulvasuojelu- ja kuivuuden torMaakuntalakojunnan hankkeiden toteutus
luonnos, laki
tulvariskien
hallinnasta

Päätös kokoon kutsumisesta

Ei julkisen vallan käyttöä

Kyllä

Virkamies

Hyväksytyt työvaiheet ja tavoitteet

Maakunta

Päätös suunnittelukriteereistä

Julkisen vallan käyttö vaikuttaa yksilön oikeuksiin

Ei

Virkamies

Maakunta

Päätös kuulemispalautteen
huomioon ottamisesta,
uudstaan valtuuston käsittelyyn
Päätös raportoitavista tiedoista

Julkisen vallan käyttö kuulemispalautteen huomioon ottamisessa.

-

Virkamies

Yhdenmukainen
suunnitteluprosessi ja ohjeiden
soveltaminen
Lopulliset suunnitelmat hyväksyntää varten

Julkisen vallan käyttö vesien- ja
merenhoidon tavoitteiden huomioon ottamisessa

Kyllä

Virkamies

Tiedot EU-raportointia varten

Maakunta

Päätös edistettävistä kohteista

Ei julkisen vallan käyttöä

Ei

Lautakunta

Toteutettavat kohteet ja rahoituksen
hakeminen

Maakunta

Päätös suunnittelun aloittamisesta ja tuloksen hyväksyminen

Ei julkisen vallan käyttöä

Ei

Lautakunta

Suunnitelma, raportti

Ostopalvelut

Päätös hankkeen aloittamisesta

Julkisen vallan käyttöä, joka vaikuttaa yksilön, yhteisöjen ja toimijoiden oikeuksiin

Ei

Lautakunta

Ostopalvelut

Julkisen vallan käyttöä rahoitushakemusten käsittelyssä ja rahoituspäätöksen tekemisessä ja maksatuksessa, vaikuttaa yksilön, yhteisöjen tai toimijoiden oikeuksiin
Ei julkisen vallan käyttöä

Ei

Virkamies

Parantunut tulvasuojelu ja kuivuuden torjunta hallinta toimenpide
toteutettu
Toimenpiteitä toteutettu, tulvasuojelu tai kuivuuden
hallinta parantunut

Ei

Lautakunta

Maakunta tai
ostopalvelu

Ei julkisen vallan käyttöä

Ei

Lautakunta

Ilmastonmuutoksen hallinta kohentunut
Vesitalouden hallinta kohentunut

Ei julkisen vallan käyttöä

Ei

Virkamies

Ajantasainen vesitilannetieto

Maakunta

Tulvasuojelun ja kuivuuden torjunnan rahoitustuki

Maakuntalakoluonnos, laki
tulvariskien
hallinnasta

Päätös tuettavista hankkeista

Ilmastonmuutos: hillintä ja sopeutuminen

Maakuntalakoluonnos, useat
substanssilait
Maakuntalakiluonnos

Päätös hanketoimintaan
osallistumisesta tai selvitysten hankinnasta
Päätös hanketoimintaan
osallistumisesta tai selvitysten hankinnasta
Päätös mallin käytöstä

Vesitaloushankkeet, selvitykset

Vesistömallin ylläpito
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Maakunta

Maakunta

Maakunta tai
ostopalvelu
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7. Operatiivinen tulvantorjunta ja kuivuuden torjunta
Kokemäenjoen vesistön tulvarisPäätös tulvaan tai kuivuukien hallinnan koordinointi
teen varautumisesta ja torjuntatoimenpiteistä erityistilanteissa
Tulvajohtoryhmä
MaakuntalakiPäätös tulvaan tai kuivuuluonnos
teen varautumisesta
Tilannekuvan muodostaminen
MaakuntalakiPäätös tulvaan tai kuivuuluonnos
teen kuivuuteen varautumisesta
Operatiiviset tehtävät (räjäytykMaakuntalakiPäätös torjuntatoimenpiset, jääkannet, jääpatojen purku) luonnos
teistä erityistilanteissa
Tulviin ja kuivuuteen varautumiMaakuntalakiPäätös tulvaan- ja kuivuusen tehtävät
luonnos
teen varautumisesta ja torjuntatoimenpiteistä erityistilanteissa
Yhteistyö toimijoiden kanssa
MaakuntalakiPäätös tulvaan- ja kuivuuluonnos
teen varautumisesta ja torjuntatoimenpiteistä erityistilanteissa
8. Rakennetut vesistöt
Edistäminen ja kehittäminen
MaakuntalakiPäätös edistettävistä koh(luonnonmukaistaminen ym.)
luonnos
teista

Säännöstelyjen kehittäminen

Maakuntalakiluonnos

Säännöstelyjen ohjaus

Laki tulvariskien hallinnasta
Maakuntalakiluonnos

Ympäristö-, vesihuolto- ja vesistötöiden toteutuksen edistäminen
Rahoitusavustukset ja maksatustehtävät

Tietojärjestelmä

Päätös kehittämistyön aloittamisesta, päätös kehittämistyön lopputuloksesta
-

Päätös edistettävistä kohteista

Maakuntalakiluonnos

Päätös tuettavista hankkeista (rahoitus MMM:ltä)

Maakuntalakiluonnos

Päätös tallennettavista tiedoista
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Julkisen vallan käyttö vaikuttaa yksilön oikeuksiin

Ei

Ohjausryhmä

Yhdenmukainen
toiminta vesistöalueella erityistilanteessa
Sovitut torjuntatoimenpiteet
Yhteinen näkemys
tilanteen kehittymisestä
Toimenpiteet toteutettu
Toimenpiteiden toteutukseen varauduttu

Maakunta

Julkisen vallan käyttö vaikuttaa yksilön oikeuksiin
Julkisen vallan käyttö vaikuttaa yksilön oikeuksiin

Ei

Julkisen vallan käyttö vaikuttaa yksilön oikeuksiin
Julkisen vallan käyttö vaikuttaa yksilön oikeuksiin

Ei

Tulvajohtoryhmä
Tulvajohtoryhmä tai
virkamies
Virkamies

Ei

Virkamies

Julkisen vallan käyttö vaikuttaa yksilön oikeuksiin

Ei

Virkamies

Yhteinen näkemys
toimenpiteistä

Maakunta

Ei julkisen vallan käyttöä

Ei

Lautakunta

Maakunta /
ostopalvelut

Ei julkisen vallan käyttöä

Ei

Lautakunta

Parannus ekosysteemissä, suunnitelma, raportti tai
toteutus
Hyväksytty kehittämissuunnitelma

Julkisen vallan käyttö vaikuttaa yksilön, yhteisöjen ja toimijoiden oikeuksiin
Ei julkisen vallan käyttöä

Ei

Virkamies

Maakunta

Ei

Virkamies

Toimintaohjeet
säännöstelyä varten
Toteutuneet ympäristötyöt

Julkisen vallan käyttöä rahoitushakemusten käsittelyssä ja rahoituspäätöksen tekemisessä ja maksatuksessa
Ei julkisen vallan käyttöä

Ei

Virkamies

Rahoituspäätös,
maksatus

Maakunta

Ei

Virkamies

Ajantasainen tieto
rakennetuista vesistöistä

Maakunta

Ei

Maakunta
Maakunta

Ostopalvelut
Maakunta /
ostopalvelut

Maakunta /
ostopalvelut

Maakunta
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9. Vesilaki
Yleisen edun valvonta vesitalouslupaan liittyvästä asiasta

Maakuntalakiluonnos

Päätös valvontaoikeuden
käytöstä ja toimenpiteistä

Tarkkailusta määrääminen tai
muuttaminen

Maakuntalakiluonnos

Päätös valvontaoikeuden
käytöstä ja toimenpiteistä

Lausunnon antaminen valmisteluluvasta

Maakuntalakiluonnos

Asian vireille pano

Maakuntalakiluonnos

Päätös lausunnon antamisesta ja asiasisällön hyväksyminen
Päätös valvontaoikeuden
käytöstä ja toimenpiteistä

Lausunnot ojitushankkeista ja
vesitaloushankkeista

Maakuntalakiluonnos

Lausunnot hallintopakkoasioista

Maakuntalakiluonnos

Vastineet valituksista

Padotus- ja juoksutusselvitykset

Julkisen vallan käyttö vaikuttaa yksilön, yhteisöjen ja toimijoiden oikeuksiin
Julkisen vallan käyttö vaikuttaa toimijan oikeuksiin

Ei

Virkamies

Yleinen etu otettu
huomioon

Maakunta

Kyllä

Virkamies

Hyväksytty tarkkailusuunnitelma

Maakunta

Ei

Virkamies

Lausunto

Maakunta

Ei

Virkamies

Asian virallinen käsittely

Maakunta

Päätös lausunnon antamisesta ja asiasisällön hyväksyminen
Päätös lausunnon antamisesta ja asiasisällön hyväksyminen

Julkisen vallan käyttö vaikuttaa yksilön, yhteisöjen ja toimijoiden oikeuksiin
Julkisen vallan käyttö vaikuttaa yksilön, yhteisöjen ja toimijoiden oikeuksiin
Julkisen vallan käyttö vaikuttaa yksilön, yhteisöjen ja toimijoiden oikeuksiin
Julkisen vallan käyttö vaikuttaa yksilön, yhteisöjen ja toimijoiden oikeuksiin

Ei

Virkamies

Lausunto

Maakunta

Ei

Virkamies

Lausunto

Maakunta

Maakuntalakiluonnos

Päätös vastineen antamisesta ja sisällön hyväksyminen

Julkisen vallan käyttö vaikuttaa yksilön, yhteisöjen ja toimijoiden oikeuksiin

Ei

Virkamies

Vastine

Maakunta

Maakuntalakiluonnos

Tulosten hyväksyminen

Ei julkisen vallan käyttöä

Ei

Virkamies

Selvitys

Maakunta

Julkisen vallan käyttö vaikuttaa yksilön oikeuksiin esim. (toiminnanharjoittamis- ja alueen käyttömahdollisuudet) ja velvollisuuksiin. Sisältää asiantuntijan harkintavaltaa.
Julkisen vallan käyttö vaikuttaa yksilön oikeuksiin esim. (toiminnanharjoittamis- ja alueen käyttömahdollisuudet) ja velvollisuuksiin. Sisältää asiantuntijan harkintavaltaa.

Kyllä

Lautakunta,
valtuusto ja
valtioneuvosto

Vesienhoitosuunnitelma ja merenhoitosuunnitelma

Maakunta

Kyllä

Lautakunta,
valtuusto ja
valtioneuvosto

Vesienhoitosuunnitelma ja merenhoitosuunnitelma

Maakunta

Julkisen vallan käyttö vaikuttaa yksilön oikeuksiin esim. (toiminnan-

Kyllä

Lautakunta,
valtuusto ja
valtioneuvosto

Vesienhoitosuunnitelma ja merenhoitosuunnitelma

Maakunta

10. Vesienhoidon ml pohjavedet ja merenhoidon suunnittelu
Paineiden arviointi
Vesien- ja mePäätös vesien luokittelusta
renhoidon
säädökset

Ominaispiirteiden arviointi

Vesien- ja merenhoidon
säädökset

Päätös vesien luokittelusta

Tilan arviointi ml hydro-morfologinen muuttuneisuus

Vesien- ja merenhoidon
säädökset

Päätös vesien luokittelusta
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harjoittamis- ja alueen käyttömahdollisuudet) ja velvollisuuksiin. Sisältää asiantuntijan harkintavaltaa.
Pohjavesialuerajaukset ja luokitukset

Vesien- ja merenhoidon
säädökset

Päätökset rajauksesta ja
luokituksesta

Julkisen vallan käyttö vaikuttaa yksilön oikeuksiin esim. (toiminnanharjoittamis- ja alueen käyttömahdollisuudet) ja velvollisuuksiin. Sisältää asiantuntijan harkintavaltaa.

Kyllä

Lautakunta,
valtuusto ja
valtioneuvosto

Vesienhoitosuunnitelma ja merenhoitosuunnitelma

Maakunta

Seurantaohjelma

Vesien- ja merenhoidon
säädökset

Päätös seurantaohjelmasta

Julkisen vallan käyttö vaikuttaa yksilön oikeuksiin esim. (toiminnanharjoittamis- ja alueen käyttömahdollisuudet) ja velvollisuuksiin. Sisältää asiantuntijan harkintavaltaa.

Kyllä

Lautakunta,
valtuusto ja
valtioneuvosto

Vesienhoitosuunnitelma ja merenhoitosuunnitelma

Maakunta

Toimenpiteiden toteutuksen seuranta

Vesien- ja merenhoidon
säädökset

-

Ei julkisen vallan käyttöä.

Kyllä

Lautakunta

Vesienhoitosuunnitelma ja merenhoitosuunnitelma

Ostopalvelu
mahdollinen

Suunnittelualueiden määrittely

Vesien- ja merenhoidon
säädökset

Päätös alueista, joille toimenpidetarpeet kohdistetaan

Kyllä

Lautakunta,
valtuusto ja
valtioneuvosto

Vesienhoitosuunnitelma ja merenhoitosuunnitelma

Maakunta

Paineiden vähentämistavoitteiden asettaminen

Vesien- ja merenhoidon
säädökset

Päätös vesien tilasta, joka
tulee saavuttaa

Kyllä

Lautakunta,
valtuusto ja
valtioneuvosto

Vesienhoitosuunnitelma ja merenhoitosuunnitelma

Maakunta

Merenhoidon uusien ja vesienhoidon täydentävien toimenpiteiden tarve

Vesien- ja merenhoidon
säädökset

Päätös toimenpiteiden määrästä ja laadusta

Kyllä

Lautakunta,
valtuusto ja
valtioneuvosto

Vesienhoitosuunnitelma ja merenhoitosuunnitelma

Maakunta

Toimenpiteiden mitoitus ja suunnittelu

Vesien- ja merenhoidon
säädökset

Päätös toimenpiteiden määrästä ja laadusta

Julkisen vallan käyttö vaikuttaa yksilön, yhteisöjen ja toimijoiden oikeuksiin esim. (toiminnanharjoittamis- ja alueen käyttömahdollisuudet) ja velvollisuuksiin.
Julkisen vallan käyttö vaikuttaa yksilön, yhteisöjen ja toimijoiden oikeuksiin esim. (toiminnanharjoittamis- ja alueen käyttömahdollisuudet) ja velvollisuuksiin.
Julkisen vallan käyttö vaikuttaa yksilön, yhteisöjen ja toimijoiden oikeuksiin esim. (toiminnanharjoittamis- ja alueen käyttömahdollisuudet) ja velvollisuuksiin.
Julkisen vallan käyttö vaikuttaa yksilön, yhteisöjen ja toimijoiden oikeuksiin esim. (toiminnanharjoittamis- ja alueen käyttömahdollisuudet) ja velvollisuuksiin.

Kyllä

Lautakunta,
valtuusto ja
valtioneuvosto

Vesienhoitosuunnitelma ja merenhoitosuunnitelma

Maakunta
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Sosioekonomiset vaikutukset ja
suunnitelman vaikutusarviointi

Vesien- ja merenhoidon
säädökset

-

Kyllä

Lautakunta,
valtuusto ja
valtioneuvosto

Vesienhoitosuunnitelma ja merenhoitosuunnitelma

Ostopalvelu
mahdollinen

Kyllä

Lautakunta,
valtuusto ja
valtioneuvosto

Vesienhoitosuunnitelma ja merenhoitosuunnitelma

Maakunta

-

Julkisen vallan käyttö vaikuttaa yksilön, yhteisöjen ja toimijoiden oikeuksiin esim. (toiminnanharjoittamis- ja alueen käyttömahdollisuudet) ja velvollisuuksiin.
Julkisen vallan käyttö vaikuttaa yksilön, yhteisöjen ja toimijoiden oikeuksiin esim. (toiminnanharjoittamis- ja alueen käyttömahdollisuudet) ja velvollisuuksiin.
Ei julkisen vallan käyttöä.

Poikkeamien määrittely ja nimeäminen

Vesien- ja merenhoidon
säädökset

Päätös lievemmistä tavoitteista

Toimenpideohjelmien laatiminen

Vesien- ja merenhoidon
säädökset

Ei
VHS,
kyllä
MHS

Vesienhoidon toimenpideohjelma,
osa merenhoitosuunnitelmaa

Ostopalvelu
mahdollinen

-

-

Ei julkisen vallan käyttöä

-

-

Maakunta

Merenhoidon suunnittelun kansainvälinen yhteensovittaminen

-

-

Ei julkisen vallan käyttöä

Kyllä

Ympäristöministeriö

Ympäristöministeriö

Vesienhoidon suunnittelun maakunnan työn koordinointi
Kuulemiset

-

-

Ei julkisen vallan käyttöä

-

Maakuntavaltuusto ja
merenhoidossa valtioneuvosto
Virkamies ja
ympäristöministeriö
Virkamies ja
ympäristöministeriö
Virkamies

Merenhoidon valtakunnallinen
koordinointi

-

Maakunta

Vesien- ja merenhoidon
säädökset

Päätös kuulemispalautteen
huomioon ottamisesta

Julkisen vallan käyttö vaikuttaa yksilön, yhteisöjen ja toimijoiden oikeuksiin

Lopulliset suunnitelmat hyväksyntää varten

Maakunta

Yhteistyön järjestäminen (YTR)

Vesien- ja merenhoidon
säädökset

Päätös ryhmän palautteen
huomioon ottamisesta

Julkisen vallan käyttö palautteen
huomioon ottamisessa.

Kyllä

-

Maakunta

VHS-MHS ja tulvariskien hallinnan suunnittelun yhteensovittaminen

Vesien- ja merenhoidon
säädökset

Päätös yhteensovituksen tulosten huomioon ottamisesta

Julkisen vallan käyttö säädösten
soveltamisen linjauksissa.

Kyllä

Yhdensuuntaiset
tavoitteet ja toimenpiteet

Ympäristöministeriö

Valtakunnalliset ja alueelliset
työryhmät

Vesien- ja merenhoidon
säädökset

Päätös suunnittelukriteereistä

Julkisen vallan käyttö säädösten
soveltamisen linjauksissa.

Ei

Lautakunta,
valtuusto ja
valtioneuvosto
Lautakunta,
valtuusto ja
valtioneuvosto
Lautakunta,
valtuusto ja
valtioneuvosto
Ympäristöministeriö ja
työryhmä

Yhdenmukainen
suunnitteluprosessi ja ohjeiden
soveltaminen

Maakunta
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Tiedot EU-raportointia varten

Maakunta

-

Maakuntavaltuusto ja
valtioneuvosto
Virkamies

Sisältyvät suunnitelmiin

Maakunta

Ei julkisen vallan käyttöä

Ei

Virkamies

Seurantaohjelma

Maakunta

Ei julkisen vallan käyttöä

Ei

Virkamies

Tilaus seurantojen
ja analytiikan hankinnasta

Maakunta

Päätös kehittämistyöstä ja
käyttöönotosta

Ei julkisen vallan käyttöä

Ei

Virkamies

Ostopalvelu

Maakuntalakiluonnos
-

Päätös tiedon tuottamisesta

Ei julkisen vallan käyttöä

Ei

Virkamies

Uudet seurantamenetelmät käytössä
Tuotettu tieto

Päätös tutkimuksen tekemisestä

Ei julkisen vallan käyttöä

Ei

Virkamies

Tutkimustulokset
ja johtopäätökset

Ostopalvelu

-

Päätös kehittämistyöstä

Ei julkisen vallan käyttöä

Ei

Virkamies

Kehittämistulokset

Maakunta

Maakuntalakiluonnos

Päätös tallennettavista tiedoista

Ei julkisen vallan käyttöä

Ei

Virkamies

Tallennettu tieto

Maakunta ja
ostopalvelu

Maakuntalakiluonnos

Ei julkisen vallan käyttöä

Ei

Virkamies

Arviointi

Maakunta

Vesistövaikutusarvioinnit

Maakuntalakiluonnos

Ei

Virkamies

Arviointi

Maakunta

Vesien- ja merenhoidon tavoitteiden huomioon ottaminen
YSL:n mukaisissa lupalausunnoissa
Vesien tila, selvitykset ym.

Maakuntalakiluonnos

Päätös lausunnon antamisesta

Julkisen vallan käyttö vaikuttaa yksilön, yhteisöjen ja toimijoiden oikeuksiin
Ei julkisen vallan käyttöä

Ei

Virkamies

Lausunto tai kannanotto

Maakunta

Maakuntalakiluonnos

Päätös selvityksen tekemisestä, tuloksen hyväksyminen

Ei julkisen vallan käyttöä

Ei

Lautakunta

Raportti

Ostopalvelu

Tietojärjestelmät

Vesien- ja merenhoidon
säädökset

Päätös raportoitavista tiedoista

Julkisen vallan käyttö vesien- ja
merenhoidon tavoitteiden huomioon ottamisessa

Kyllä

Paikalliset työryhmät

-

Päätös tavoitteista

Julkisen vallan käyttö tavoitteiden
sopimisena

Maakuntalakiluonnos
Maakuntalakiluonnos

Päätös toteutettavista seurannoista
Päätös konsultista

-

11. Seurannat
Seurantaohjelman kokoaminen
Seurantaohjelman ja muun seurannan näytteenoton ja analytiikan hankinta ja tulosten laadunvalvonta
Automaattiset vedenlaadun seurannat ja kaukokartoitus, kehittäminen ja käyttöönotto
Muun tarvittavan ympäristötiedon tuottaminen
Pohjavesitutkimukset ja johtopäätökset tutkimustulosten perusteella
Valtakunnalliset seurannan kehittämishankkeet
Tietojärjestelmät
12. Vesien tila
Vesien tila-arvioinnit
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13. Vesien- ja merensuojelu ml maatalouden vesiensuojelu ja ravinteiden kierrätys
Pro Saaristomeri-ohjelma
MaakuntalakiPäätös ohjelmien jatkamiEi julkisen vallan käyttöä
luonnos
Satavesi-ohjelma
sesta

Ei

Lautakunta

Tuki vesien- ja
merensuojelun toimijoille
Suunnitelma, raportti tai toteutus

Maakunta /
ostopalvelu /
luopuminen
Maakunta /
luopuminen

Vesien- ja merenhoitohankkeet,
oma toteutus

Maakuntalakiluonnos

Päätös rahoitushakuun osallistumisesta

Ei julkisen vallan käyttöä

Ei

Lautakunta

Vesien- ja merenhoitohankkeiden ohjausryhmät

Maakuntalakiluonnos

Päätös ohjausryhmään osallistumisesta

Ei julkisen vallan käyttöä

Ei

Virkamies

Lisääntynyt vesitieto

Maakunta

Rahoitustukihakemusten käsittely ja maksatustehtävät

Maakuntalakiluonnos

Päätös rahoitushaun ilmoittamisesta, kuulutus tai ilmoitus

Ei

Virkamies

Rahoituspäätös,
maksatus

Maakunta

Valtakunnalliset kehittämishankkeet

Maakuntalakiluonnos

Päätös kehittämishankkeen
aloittamisesta

Julkisen vallan käyttöä rahoitushakemusten käsittelyssä, rahoituspäätöksen tekemisessä ja maksatuksessa
Ei julkisen vallan käyttöä

Ei

Virkamies

Kehittämistulos

Maakunta

Maaseudun kehittämisohjelmaan ja nitraattiasetukseen vaikuttaminen
Vesiensuojelusuunnitelmat

Maakuntalakiluonnos

Päätös valmistelutyöhön
osallistumisesta

Ei julkisen vallan käyttöä

Ei

Virkamies

Vaikuttamistulos

Maakunta

Maakuntalakiluonnos

Päätös laatimisesta

Ei julkisen vallan käyttöä

Ei

Lautakunta

Suunnitelma

Ostopalvelu

Biosfäärialuetoiminta

-

Päätös tehtävän toteuttamistavasta ja tavoitteista

Ei julkisen vallan käyttöä

Ei

Lautakunta

Alueen elinvoimaisuus paranee

Ostopalvelu

Maakuntalakiluonnos

Päätös tiedottamisesta ja
sen sisällöstä

Ei julkisen vallan käyttöä

Ei

Virkamies tai
lautakunta

Tiedote

Maakunta ja
ostopalvelu

Tiedottaminen erityistilanteissa

Maakuntalakiluonnos

Päätös tiedottamisesta ja
sen sisällöstä

Ei julkisen vallan käyttöä

Ei

Virkamies tai
lautakunta

Tiedot

Maakunta ja
ostopalvelu

Koulutuspäivät, seminaarit, tapahtumat

Maakuntalakiluonnos

Päätös järjestämisestä tai
osallistumisesta

Ei julkisen vallan käyttöä

Ei

Virkamies tai
lautakunta

Tapahtuma, tilaisuus

Maakunta ja
ostopalvelu

Artikkelit, lehtijutut, oppaat, raportit

Maakuntalakiluonnos

Päätös laatimisesta

Ei julkisen vallan käyttöä

Ei

Virkamies tai
lautakunta

Artikkeli, raportti

Maakunta ja
ostopalvelu

Some, internet, videot

Maakuntalakiluonnos

Päätös osallistumisesta

Ei julkisen vallan käyttöä

Ei

Virkamies tai
lautakunta

Some-keskustelu

Maakunta ja
ostopalvelu

14. Vesiviestintä
Tiedottaminen
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