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Tämän hetken ISOJA kysymyksiä
•
•
•

Eteneekö maakuntauudistus ja tuleeko voimaan 2021?
Vai siirtyykö seuraavalle hallituskaudelle?
Luova on sidoksissa maakuntauudistukseen ja sen aikatauluun, ja
maakuntauudistus on sidoksissa SOTE-uudistukseen

•

Mitä tapahtuu jos uudistukset siirtyvät
seuraavalle hallituskaudelle?
Jos kaikki etenee nykyisen hallituksen tahdon
mukaan:

•

•
•
•

Eduskunta päättää syksyllä lakipaketista
Maakuntavaalit keväällä 2019
Uusi hallinto aloittaa 2021 alussa
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Luovan ympäristötoimialan tehtävät
Aluehallintovirastoista ja ELY-keskuksista siirtyvät tehtävät:
• Ympäristöluvat, vesiluvat
• YSL:n ja VL:n ilmoitukset
ELYistä maakuntiin siirtyvät
ympäristötehtävät
• YSL:n valvonta, VL:n valvonta, JL:n valvonta
Alueidenkäytön tehtävät
• Yleisen edun valvonta
Kulttuuriympäristön suojelu
• Luonnonsuojelun toimeenpano
Vesitaloustehtävät, ml. tulvariskien
torjunta ja hydrologinen seuranta
• Luonnonsuojelun valvonta ja poikkeusluvat
Vesihuollon edistämis- ja
valvontatehtävät
• YVA-tehtävät, SOVA-tehtävät
Vesien- ja merenhoito
• Maa-aineslain mukainen valvonta
Vesien tilan seuranta
• Rakennussuojelupäätökset
Luonnonsuojelun edistämistehtävät
Ympäristötieto
• Öljyntorjuntaan liittyvät tehtävät
• Useita muita pienempiä tehtäväkokonaisuuksia
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Mikä muuttuu Luovan myötä?
•
•

Toiminta valtakunnalliseksi
Uusi toimintakulttuuri ja toimintatavat
 Valtakunnallinen yhtenäisyys
 Organisaation sisäinen yhteistyö (luvitus ja valvonta)

•

 Menettelyt sujuvammiksi, toiminta ennakoitavammaksi
Viranomaisyhteistyö tiiviimmäksi ja paremmaksi
•
•
•

•

Luovan sisäinen yhteistyö yli toimialarajojen
Yhteistyö maakuntien kanssa
Yhteistyö muiden viranomaisten kanssa

Yhteistyö asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa paremmaksi
 Palvelut yhdeltä luukulta

Ympäristötoimialalla
•
•
•
•
•
•
•
•

Luovan ympäristötehtävät tunnistettu
Prosessien muodostaminen ja kuvaus tekeillä
Palvelukartta tehty
Organisaatiomallivaihtoehtoja luotu
Henkilöstön osallistaminen ollut aktiivista, asiakkaiden ja
sidosryhmien osallistaminen tulossa
Selvityksen alla useita kokonaisuuksia, esim. resurssit ja osaaminen,
kokonaisarkkitehtuuri
Erilliset ympäristötoimialan kehittämisprojektit meneillään (yhteinen
palvelukokonaisuus, YVA, luonnonsuojelu ja luvat&valvonta)
Muodostetaan palvelut, prosessit ja toimintatavat, jotka muodostavat
uuden organisaatiokulttuurin ja turvaavat ympäristönsuojelun hyvän
tason
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Luvitus ja valvonta yhteen

Nykyisissä säädöksissä valvontaviranomaisten ja
lupaviranomaisten roolit, tehtävät ja toimivallat on eriytetty,
mutta Luovalla tulee olemaan yksi toimivalta
-> edellyttää uutta toimintakulttuuria
Satu Pääkkönen
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Tärkeitä kysymyksiä maakuntauudistuksessa
•
•
•
•
•

Miten palvelut saadaan turvattua, kun ELYjen Y-vastuualueiden
(13 kpl) henkilöstö jaetaan Luovaan ja 18 maakuntaan
Miten Luovassa ja maakunnissa turvataan valtakunnallisesti
yhtenäiset palvelut, tiedonkulku ja toimivat tietojärjestelmät
Miten paljon maakuntien palvelujen laatu riippuu maakunnan
poliittisesta tahtotilasta
Miten valtio-maakunnat-kunnat-sidosryhmät yhteistyö saadaan
turvattua
Vahvuuksina nähdään mm. uudet synergiat, Luovan
valtakunnallisuus ja osaamisen turvaaminen sitä kautta sekä
maakuntien mahdollisuudet entistä aktiivisempaan hanketyöhön
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Ilmastotyö Luovassa ja maakunnissa
Luovalla on tärkeä rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä ja sopeutumistoimissa
•
•
•
•
•
•

Luvituksen keinoin
Valvonnan keinoin
Luonnonsuojelun keinoin
Vaikuttamalla YVA-menettelyissä
Ottamalla ilmastoasiat huomioon läpileikkaavasti kaikissa Luovan tehtävissä
Olemalla mukana ilmastoyhteistyössä, kehittämisessä ja tietoisuuden lisäämisessä

Maakunnat ovat keskeisiä ilmastotoimijoita ja kehittäjiä
•
•
•
•
•
•
•

EU- ja kansallisten hankkeiden rahoittajia ja toteuttajia
Ilmastoyhteistyön koordinoijia alueellaan
Toiminnan ja innovaatioiden kehittäjiä
Kuntien ilmastotyön tukijoita
Ilmasto- ja ympäristötietoisuuden lisääjiä
Seurantatiedon kokoajia
Ilmastoasiat tärkeää saada maakuntaohjelmiin mukaan
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Satu Pääkkönen

Kiitos!
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