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Suunnittelusta toimeenpanoon:
• Jatkossa ei ole ELY –tehtäviä eikä maakuntien 

liittojen tehtäviä vaan maakunnan tehtäviä, 
jotka muodostuvat uusista kokonaisuuksista

• Maakuntien tulee voida profiloitua

• Sekä ELY –keskusten, että maakuntien 
liittojen henkilöstö mukaan tekemään 
ympäristötehtävien muutosta

• Verkostoitukaa keskenään, olkaa tarvittaessa 
suoraan yhteydessä myös ministeriöön 



Ympäristötavoitteet ja kestävä kehitys huomioidaan 
kaikessa tekemisessä 
Vuonna 2020 toimintansa aloittavien maakuntien 
hoidettavaksi siirtyvillä ympäristötehtävillä on olennainen 
vaikutus jokaisen maakunnan menestymiseen. 
• Hyvä elinympäristö luo arvoa asukkaille, yrittäjille ja 

elinkeinon harjoittajille. 

• Hyvällä ympäristöllä on suuri merkitys viihtyvyyden, 
elinkeinon harjoittamisen ja asukkaiden hyvinvoinnin 
kannalta 

• Erittäin suuri merkitys myös maakunnan identiteetille ja 
kilpailukyvylle. 
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Tehtävien järjestämisestä
1. Kuntien alueidenkäytön ja rakentamisen edistämistehtävät 

• Kaikkien 18 maakunnan tehtäväksi
2. Vesien ja merenhoidon ja –suojelun tehtävät ja vesien tilan seuranta

• Kaikkien 18 maakunnan tehtäväksi
3. Luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön edistämistehtävät

• Kaikkien 18 maakunnan tehtäväksi
4. Maakuntakaavoitus ja maakunnan suunnittelu

• Kaikkien 18 maakunnan tehtäväksi

Monet ympäristökysymykset ja alueiden kehittämistarpeet ylittävät maakuntien rajat. 
Maakunnat voivat keskinäisellä yhteistyöllä lisätä toiminnan vaikuttavuutta ja vahvistaa 
osaamista. Maakunnat päättävät itse tehtävien organisoinnista ja keskinäisestä yhteistyöstä 



Ympäristötehtävien synergiat
• Ympäristötehtävien hoidossa voidaan hyödyntää niiden välisiä synergioita monin 

tavoin, erityisesti osaamisen ja prosessien kehittämisessä. 

• Myös maakuntien muilla tehtävillä on merkittäviä vaikutuksia ympäristöön. Keskeisiä 
näistä ovat mm. liikennetehtävät, aluekehitystehtävät, kasvupalvelut, maaseudun 
kehittämistehtävät sekä vesitaloustehtävät. 

• Ympäristönäkökohtien kytkeminen maakunnan kaikkien tehtävien hoitamiseen ja 
maakunnan strategiseen tavoiteasetteluun on tärkeää synergiaetujen 
hyödyntämiseksi

• Monialaisena toimijana maakunnalla mahdollisuudet edistää tehokkaasti kestävää 
kehitystä, vähähiilisyyttä, energia- ja materiaalitehokkuutta, ilmastotavoitteita sekä 
kiertotaloutta. 

• Maakuntien ympäristötehtävissä tärkeää yhteistyö kunnan ja valtion viranomaisten 
toimialaan ja tehtäviin. KUMPPANUUS
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Ympäristötehtävät ja tekijät

Kuntien ympäristönsuojelu- ja rakennusvalvontatehtävät voivat olla 
sopimuksella myös maakunnan tehtävinä

Kunnat
• Ympäristönsuojelu-

viranomainen
• Rakennusvalvonta-

viranomainen
• Jätehuolto
• Kaavoitus ja 

maapolitiikka
• Elinympäristön laatu
• Asuinolojen 

edistäminen
• Vesihuolto
• Yleinen toimiala

Maakunnat
• Maakuntakaavoitus
• Kuntien 

alueidenkäytön ja 
rakentamisen 
edistäminen

• Luonnon 
monimuotoisuuden 
suojelun edistäminen

• Vesien- ja merenhoito
• Kulttuuriympäristön 

hoito
• Ympäristötiedon 

tuottaminen
• Ympäristötyöt
• Erityisryhmien 

asumispalvelut

Valtio
• Ympäristö- ja 

vesitalousluvat ja  
niiden valvonta

• Vesilain valvonta
• Ympäristönsuojelu
• Luonnonsuojelun 

viranomaistehtävät
• Yleisen edun valvonta
• YVA
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Maakunnittainen ympäristötieto käyttöön ja keskusteluun

ympäristöministeriö



ympäristöministeriöKevät 2017



ympäristöministeriöKevät 2017



ympäristöministeriö


