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Saatteeksi

Ympäristöministeriön tuottavuusohjelma palvelee ministeriön omia strategisia tarpeita
nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Meidän on kehitettävä omaa toimintaamme, jotta pystymme huolehtimaan toimialamme tarpeista myös tulevaisuudessa.
Tiedämme, että lähes sitä mukaa kun olemme pystyneet ongelmia korjaamaan, uusia
entistä vaikeampia on noussut esiin. On raivattava tilaa uusien haasteiden hoitamiseen tilanteessa, jossa julkisen hallinnon kakkua on pakko pienentää ja viipaloida
uudestaan. Tuottavuusohjelma parhaimmillaan on uutta luova, urautumisen torjuntaohjelma.
Työmme tulokset ympäristöhallinnossa on noteerattu kansainvälisissä maavertailuissa aivan huipulle. Siltä pohjalta on hyvä ponnistaa eteenpäin. Ympäristöhallinnon työt
eivät tulevaisuudessa vähene, vaan lisääntyvät. Resurssit eivät kuitenkaan enää
kasva vastaavasti. Siksi on myös jaksamisemme kannalta tärkeä kyetä uudistamaan
toimintaa Pidämme tässä uudistamistyössä mahdollisimman hyvää huolta henkilöstöstämme. Lähtökohtana on, että tuottavuusohjelma ei johda irtisanomisiin. Uudistumista ei pidä pelätä. Se on aina myös mahdollisuus parempaan. Eläköitymisen myötä
kykenemme kyllä harkitsemaan tehtäviä uudelleen.
Nyt tarvitaan luovuutta ja kykyä ajatella tuttuja asioita uudesta näkökulmasta. Mitä
voimme tehdä toisin? Mikä on lähivuosina ympäristöpoliittisesti kaikkein vaikuttavinta? Miten voimme luopua jostakin sellaisesta, joka jo vuosien saatossa on pantu kohtuulliseen kuntoon? Miten voimme keskittyä alan kannalta strategisiin hankkeisiin?
Tuottavuusajattelun pitäisi vapauttaa tunnetusti luova väkemme panemaan omia asioitaan uusiksi. Siinä mielessä tämä on meille uusiutumiskyvyn testauksen paikka.
Tuottavuusohjelman viesti on "Paremmin vähemmällä henkilöstön hyvinvoinnista
huolehtien". Tämä olkoon haasteena ennen muuta johdolle, jonka taidoista onnistuminen on pitkälti kiinni.

Sirkka Hautojärvi
kansliapäällikkö
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1 Hallinnonalan tuottavuusohjelman tausta ja tavoitteet
1.1 Ympäristöministeriön strategia ja toimintaympäristön haasteet
Ympäristöhallinnon tuottavuusohjelma kytkeytyy kiinteästi ympäristöministeriön strategian toimeenpanoon, toiminnan vuotuiseen ja pidemmän aikavälin suunnitteluun
sekä hallinnonalan tulosohjaukseen. Tämä ohjelma tarkastelee ennen muuta hallinnonalan oman toiminnan tuottavuutta. Kokonaisuuden kannalta on kuitenkin vielä tärkeämpää vaikuttaa yli rajojen koko julkisen sektorin toimintaan ja tuottavuuteen.
Myös hallinnonalojen välisen tehtäväjaon kehittäminen voisi luoda mahdollisuuksia
parantaa toiminnan tuottavuutta.
Ympäristöhallinnon visiona on ekotehokas yhteiskunta ja hyvinvointia edistävä
elinympäristö.
Toiminta-ajatuksensa mukaisesti ympäristöhallinto edistää kestävää kehitystä ja kansalaisten hyvinvointia. Ympäristöhallinto toimii hyvän elinympäristön aikaansaamiseksi, luonnon toimintakyvyn turvaamiseksi ja asunto-olojen parantamiseksi.
Ympäristöhallinnon toimintaperiaatteissa korostuvat osaaminen ja toiminnan avoimuus. Toiminta perustuu asiakkaiden tarpeisiin, yhteistyövalmiuteen ja molemminpuoliseen vaikuttamiseen. Työyhteisössä painotetaan vuorovaikutusta ja hyvää työtoveruutta.
Hallinnonalan tuottavuuden kannalta merkittävimpiä toimintaympäristön haasteita
ovat valtioneuvoston käynnistämä kunta- ja palvelurakenteen uudistaminen, ympäristöpolitiikan määräytyminen enenevässä määrin EU:ssa ja kansainvälisten sopimusten kautta, ympäristöongelmien monimutkaistuminen ja sen edellyttämän tiedon saatavuus ja hallittavuus sekä sähköisten palvelujen ja asianhallinnan mahdollisuuksien
hyödyntäminen.
Ympäristönsuojelussa osallistuminen ja vaikuttaminen EU:n laajaan ympäristölainsäädäntöön ja Suomea sitovien lukuisten kansainvälisten sopimusten valmisteluun
sekä niistä seuraavien velvoitteiden toimeenpano ja ohjaus kansallisella tasolla vaativat enenevästi voimavaroja kansallisista tarpeista lähtevän ympäristöpolitiikan valmistelun ja toimeenpanon rinnalla. Ympäristöpolitiikan kansainvälisessä ongelmakolmiossa eli yläilmakehän ongelmissa, biologisen monimuotoisuuden köyhtymisessä
ja ympäristön pilaantumisen osalta kehitys on edelleen menossa huonompaan suuntaan. Lähivuosina nousevia alueita ovat muun muassa ilmastopolitiikka, kemikaalipolitiikka sekä luonnonvarojen kestävään käyttöön ja materiaalitehokkuuden lisäämiseen tarvittava laajeneva yhteistyö ja toimeenpano.
Suomi on osana kansainvälistä yhteisöä ja EU:n jäsenmaana sitoutunut tavoitteeseen pysäyttää luonnon monimuotoisuuden väheneminen vuoteen 2010 mennessä.
Tavoitteen saavuttaminen edellyttää nykyisen luonnonsuojelupolitiikan tehokasta toimeenpanoa, mutta myös varautumista uusiin haasteisiin, joista vakavin on ilmastonmuutoksen uhka ihmisille, taloudelle ja luonnolle. Ympäristöhallinto joutuu oman sektorivastuunsa lisäksi tukemaan muiden hallinnonalojen toimia näissä asioissa.
Kotimaan ympäristöongelmia on kyetty tehokkaasti ratkomaan, kuten amerikkalaisten
yliopistojen tekemät benchmarking-selvitykset osoittavat. Suomi on joka kerran kestävän kehityksen maavertailuissa noussut ykköseksi. Silti kotimaankin ympäristöongelmissa riittää haasteita. Itämeren tilan parantaminen, voimakkaasti kasvavien öljyja kemikaalikuljetusten aiheuttamien onnettomuusriskien kasvaminen, Suomen oma
ilmastopolitiikka sekä uutena nousevana asiana yhteiskunnallisesti tärkeiden toimien
sopeutuminen ilmastonmuutokseen.
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Pyrkimys ilmastonmuutoksen torjuntaan tulee muuttamaan maailmaa enemmän ja
nopeammin kuin tänä päivänä vielä oivallamme. Muutos luo myös uudelle teknologialle ja osaamiselle kysyntää, jota Suomen yritysten tulisi kyetä hyödyntämään kilpailussa kasvavista ympäristöteknologian markkinoista. Muutos on myös mahdollisuus,
joka tulee ajoissa oivaltaa.
Asuntopolitiikassa rahamarkkinoiden lisääntyneet vaihtoehdot antavat mahdollisuuksia valtion asumisen tuen uudelleenarviointiin. Rakentamisen ohjauksessa on mahdollista hyödyntää jatkossa aiempaa enemmän muun muassa eurooppalaisten suunnittelu- ja tuotestandardeja.
Nopeasti muuttuvan toimintaympäristön uudet haasteet korostavat hallinnonalalla tiedon, osaamisen ja muutosjohtamisen merkitystä sekä prosessien hallintaa ja virtaviivaistamista.

Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen vaikutukset ympäristöhallintoon
Valtioneuvoston viime keväänä käynnistämän kunta- ja palvelurakenneuudistuksen
tavoitteena on luoda kuntapalvelujen järjestämiseen riittävän vahva rakenteellinen ja
taloudellinen perusta. Toteutuessaan tämä tarkoittanee kuntien lukumäärän merkittävää vähenemistä lähivuosina. Uudistuksen edellyttämät lainsäädännölliset linjaukset
on tarkoitus tehdä vuonna 2006 ja sen toteuttaminen ajoittuu pääosin tuottavuusohjelman toimeenpanon aikajänteelle.
Valtion ympäristöhallinnon tehtävät liittyvät kuntien toimialaan muun muassa maapolitiikan ja kaavoituksen, rakennusvalvonnan, ympäristösuojelun, jätehuollon, vesihuollon, ympäristöterveydenhuollon, pelastustoimen ja asumisen kautta. Tehtävät jakautuvat pääosin ympäristöministeriön, alueellisten ympäristökeskusten ja osin myös valtion asuntorahaston kesken. Kuntien toimintaa säätelevä lainsäädäntö ja ympäristöhallinnon viranomaistoiminta perustuvat nykyiseen kuntarakenteeseen, jossa pientenkin kuntien mahdollisuudet selviytyä tehtävistään on otettava huomioon.
Riippuen valittavasta kuntarakenteen kehittämisvaihtoehdosta valmisteilla olevalla
uudistuksella voi olla merkittävää vaikutusta valtion ympäristöhallinnon kuntiin liittyviin
tehtäviin. Valtion valvontaa ja ohjausta voitaisiin uudistaa muun muassa maankäytön
suunnittelussa merkittävästi, jos kuntien lukumäärä vähenisi ja jäljelle jäävien kuntien
osaaminen näin vahvistuisi. Mikäli kuntien lukumäärä olennaisesti vähenisi, tällä olisi
todennäköisesti vaikutusta myös itse kaavajärjestelmään. Uudistuksen tuottavuusvaikutuksia voidaan kuitenkin arvioida vasta, kun päätökset on tehty. Kuntarakenneuudistuksen yhteydessä pyritään myös julkisen hallinnon yhteisiin tietojärjestelmiin ja
vähentämään tietotekniikan organisaatiosidonnaisuudesta aiheutuvia rajoituksia.
Myös tällä saattaa olla tuottavuusvaikutusta valtion ympäristöhallinnon toimintaan.
Jos kuntarakenne säilyisi nykyisen kaltaisena, paine eräiden tehtävien, esimerkiksi
pienten kuntien ympäristölupa-asioiden siirtämiseen valtiolle kasvaa.

1.2 Hallinnonalan tuottavuusohjelman tavoitteet
Hallinnonalan tuottavuusohjelman tavoitteena on parantaa toiminnan tuottavuutta ja
sen hallintaa sekä lisätä tietoa tuottavuuden paranemiseen vaikuttavista tekijöistä.
Ohjelmalla tuetaan ja vauhditetaan hallinnonalalla toteutettavia toiminnallisia ja rakenteellisia uudistuksia sekä tietotekniikan hyödyntämistä. Tavoitteena on todennettavissa oleva tuottavuuden kasvu ja saavutettujen tuottavuushyötyjen suunnitelmallinen kohdentaminen ja käyttö, jotta voidaan varmistaa riittävät voimavarat keskeisten
tehtävien hoitamiseen työvoiman vähentyessä.
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Ympäristöhallinnolle tulee jatkuvasti etenkin EU-säädöksistä aiheutuvia lisätehtäviä.
Näihin on välttämätöntä kohdentaa osa tuottavuuden kehittämisellä vapautuvista
voimavaroista. Lisäksi osa tuottavuushyödyistä täytyy kohdentaa uuden palkkausjärjestelmän rahoitukseen.
Hallinnonalan tuottavuusohjelmaan sisällytetään henkilöstövoimavarojen kehittämissuunnitelmat. Henkilöstön tiedossa oleva eläköityminen synnyttää osaltaan tarvetta
uudistaa ja sopeuttaa toimintaa myös rakenteellisesti. Tähän varaudutaan kehittämällä henkilöstön tehtäväkuvia laaja-alaisiksi, tukemalla monialaista osaamista sekä
huolehtimalla työelämän laadusta niin, että pärjätään kilpailussa työvoimasta. Ohjelma toteutetaan avoimessa yhteistyössä henkilöstön kanssa. Toteuttamisessa noudatetaan hyvää henkilöstöpolitiikkaa valtion yleisten henkilöstöpoliittisten periaatteiden
mukaisesti.
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2 Keskeiset hallinnonalan tuottavuuden kehittämishankkeet
2.1 Ympäristölupahallinnon uudistaminen ja lupien käsittelyn tehostaminen
2.1.1 Tausta ja tavoitteet
Ympäristönsuojelulainsäädäntö uudistui 1.3.2000. Ympäristölupaviranomaisia ovat
kolme ympäristölupavirastoa ja 13 alueellista ympäristökeskusta sekä kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset. Ympäristölupavirastot ratkaisevat ympäristövaikutuksiltaan
merkittävimmät ympäristöluvat sekä vesilakiin perustuvat luvat. Alueelliset ympäristökeskukset käsittelevät muut ympäristöluvat ja vastaavat lisäksi lupavalvonnasta.
Vuonna 2004 ympäristölupavirastot käsittelivät yhteensä noin 800 ympäristö- ja vesilupaa ja ympäristökeskukset noin 640 ympäristölupaa. Lupakäsittelyyn käytettiin
vuonna 2004 noin 150 henkilötyövuotta ja valvontaan 70-80 htv.
Ympäristönsuojelulain voimaanpanon siirtymäajoista johtuen vireille tulleiden lupahakemusten määrä oli suurimmillaan vuonna 2004, jolloin vireille tuli yhteensä 1784
ympäristö- ja vesilupahakemusta. Vuonna 2005 arvioidaan tulevan vireille lähes 1400
ympäristö- ja vesilupahakemusta. Vuosina 2005 ja 2006 lupavirastoilla ja alueellisilla
ympäristökeskuksilla on ruuhkaa lupien käsittelyssä, koska useimpien ympäristölupien tulee EY-lainsäädännön velvoitteista johtuen olla lainvoimaisia vuoden 2007
lopussa.
Ympäristökeskuksissa ja ympäristölupavirastoissa vireille tulleet ja
ratkaistut ympäristö- ja vesilupa-asiat
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Ympäristölupahallinnon kehittämisvaihtoehtoja on selvittänyt ympäristöministeriön
asettama selvitysmies, professori Ari Ekroos maaliskuussa 2005 valmistuneessa raportissaan. Lähtökohdaksi lupahallinnon uudistamishankkeelle selvitysmies ehdotti
nykyisen kahden erillisen valtion lupaviranomaisorganisaation sijaan yhtä uutta valtion lupaviranomaista. Lupien käsittely keskitettäisiin tälle viranomaiselle ja kunnille.
Lupien valvonta jäisi edelleen pääasiassa alueellisten ympäristökeskusten tehtäväksi.
Lupahallinnon uudistamishankkeen tavoitteena on selkeyttää ja keventää ympäristölupahallintoa sekä tehostaa ja yksinkertaistaa lupien käsittelyä. Lisäksi tavoitteena
on, että lupapäätökset ovat selkeitä ja lupavalvonta on yhtenäistä ja läpinäkyvää. Erityisenä tavoitteena on lisätä tietotekniikan hyväksikäyttöä laajentamalla sähköistä
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asiointia lupakäsittelyssä. Tietotekniikan avulla yhteen lupaviranomaiseen perustuvan
organisaation edut saadaan tehokkaasti hyödynnettyä. Luvanhakijoiden kannalta
hyötynä on lupien käsittelyaikojen lyheneminen ja laadun paraneminen.

2.1.2 Rakenteiden ja prosessien kehittäminen
Voidaan arvioida, että valtion ympäristölupahallinto toimii asiantuntemuksen ylläpidon
ja resurssien käytön kannalta tehokkaimmin keskitettynä yhteen valtakunnalliseen viranomaiseen, jolla on tehtävien hoidon kannalta sopiva määrä alueellisia toimipaikkoja. Yhden lupaviranomaisen mallissa ei tarvittaisi alueellisia toimivaltarajoja, vaan lupa-asia olisi mahdollista panna vireille missä tahansa toimipaikassa. Asia käsiteltäisiin siinä toimipaikassa, jolla olisi kyseisen asian kannalta riittävät resurssit. Järjestely
loisi hyvät edellytykset resurssien suuntaamiseen mahdollisimman optimaalisesti.
Lupatehtävien keskittäminen uuden valtion lupaviranomaisen hoidettavaksi merkitsisi
luonnollisesti sitä, että nykyisiä ympäristöluparesursseja olisi siirrettävä uudelle viranomaiselle. Siirtotarve riippuisi ensisijassa lähivuosina vireille tulevien lupa-asioiden
määrän kehityksestä. Lisäksi siirtoja arvioitaessa olisi otettava huomioon tarve tehostaa ympäristökeskusten vastuulle jäävää lupien valvontaa ja muuta ympäristövalvontaa.
Lupakäsittelyn tehostaminen tukee hallinnon uudistamista. Luvan hakemista, käsittelyä ja valvontaa kehitetään siten, että koko prosessi hallitaan, käsittely etenee ilman
tarpeettomia pysähdyksiä ja ympäristöhallinnon resursseja käytetään tehokkaasti.
Lupien yhtenäisyyden ja laadun parantamiseksi luodaan hyvien ratkaisujen tietokanta.

2.1.3 Hankkeen organisointi ja aikataulu
Lupahallinnon uudistaminen ja lupakäsittelyn kehittäminen kuuluvat ympäristölupajärjestelmän laajaan kehittämishankkeeseen, jonka tavoitteena on lupajärjestelmän tehostaminen ja yksinkertaistaminen. Lisäksi hankkeessa selvitetään edellytyksiä lupien jonkinasteiseen korvaamiseen normiohjauksella. Sen vaikutukset kohdistuvat
lähinnä kuntien ympäristölupatehtäviin.
Ympäristöministeriö asettaa kehittämishankkeen marraskuussa 2005. Valmistelu pyritään saamaan päätökseen vuoden 2007 aikana. Tavoitteena on saada lupahallinnon organisaatiouudistus valmiiksi vuoteen 2009 mennessä.

2.1.3 Arvio tuottavuuden kehityksestä
Lupakäsittelyn keskittämisestä ja käsittelyn tehostamisesta voidaan karkeasti arvioida
saavutettavan 25–35 htv:n säästö, mikäli vireille tulevien lupahakemusten määrät
ovat arvioiden mukaisia. Suurempien yksiköiden ja asiantuntemuksen paremman
hyödyntämisen arvioidaan sinällään vähentävän resurssitarvetta. Lupahallinnon uudistus, lupakäsittelyn tehostaminen ja tietotekniikan käytön lisääminen tuovat tuottavuushyötyjä ja kustannussäästöjä, joita on vielä vaikea arvioida tarkemmin. Tuottavuuden parantamiselle asetettavat tavoitteet tullaan määrittelemään tarkemmin hankkeen aikana.
Lupakäsittelyn tehostuessa luodaan myös mahdollisuuksia kohdentaa vapautuvia resursseja tarvittaessa lupien valvontaan.

2.1.5 Hankkeen seuraukset / riskit
Hankkeen tavoitteista ei kuitenkaan vallitse täyttä yksimielisyyttä viranomaisten ja intressitahojen keskuudessa. Lupakäsittelyn ja valvonnan erottaminen eri viranomais-
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ten tehtäväksi ei ole resurssien järkevän käytön kannalta ongelmaton kysymys. Lupakäsittelyn keskittämisen aiheuttama nykyisten toimipisteiden väheneminen saattaa
aiheuttaa aluepoliittista vastustusta.

2.2 Luonnonsuojeluhallinnon työnjaon kehittäminen
2.2.1 Tausta ja tavoitteet
Luonnonsuojeluun liittyviä tehtäviä hoidetaan ympäristöministeriön tulosohjauksessa
Suomen ympäristökeskuksessa (tutkimus ja asiantuntijapalvelut), alueellisissa ympäristökeskuksissa (lähinnä viranomaistehtävät), Metsähallituksessa (Metsähallituksen
hallinnassa olevien valtionmaiden luonnonsuojelualueiden hoito ja kunnossapito) ja
Metsäntutkimuslaitoksessa (METLA:n hallinnassa olevien luonnonsuojelualueiden
hoito ja kunnossapito). Ympäristöministeriön ja liikenne- ja viestintäministeriön välillä
on sovittu, että Merentutkimuslaitoksen vesiluonnon monimuotoisuutta koskeva tutkimus siirtyy ympäristöministeriön tulosohjaukseen. Lisäksi ympäristöministeriö käyttää merkittävässä määrin opetusministeriön tulosohjauksessa olevan Luonnontieteellisen keskusmuseon palveluita.
Karkeasti arvioiden luonnonsuojelutehtävissä on kysymys noin 800 htv:n suuruisesta
työpanoksesta. Tähän sisältyy kuitenkin huomattavan paljon määräaikaisia työsuhteita ja projekteja. Pysyväisluonteiset tehtävät jakautuvat ympäristöministeriön tulosohjauksessa olevissa organisaatioissa suunnilleen seuraavasti: SYKE noin 40 htv, alueelliset ympäristökeskukset noin 100 htv, Metsähallitus vajaa 250 htv ja METLA noin
10 htv.
Luonnonsuojelutehtävät ymmärretään tässä yhteydessä laajasti. Niihin sisältyvät:
- luonnon monimuotoisuuden ylläpitäminen
- luonnonvarojen ja luonnonympäristön kestävän käytön tukeminen
- luonnonkauneuden ja maisema-arvojen vaaliminen
- luonnontuntemuksen ja yleisen luonnonharrastuksen lisääminen
- luonnontutkimuksen edistäminen

2.2.2 Rakenteiden ja prosessien kehittäminen
Luonnonsuojelutehtävissä eri organisaatioiden tehtävät ovat kehittyneet aikaa myöten jossain määrin toisistaan riippumatta, joten organisaatioiden välinen työnjako ei
ole nykyisellään paras mahdollinen. Tämän hankkeen tavoitteena on selkeyttää eri
toimijatahojen keskinäistä työnjakoa niiden ydintehtävien perusteella.
Tutkimuksen ja asiantuntijatehtävien välinen suhde on SYKE:n organisaatiossa jossain määrin eriytynyt. SYKE:n rooliin sopii hyvin sen kehittäminen biodiversiteetin tutkimuslaitoksena. Sen sijaan asiantuntijapalveluiden ja tietotekniikan osalta tulee selvittää laitoksen suhdetta ensisijassa Metsähallitukseen nähden, mutta on myös ratkaistava rajapinnat YM:n tulosohjauksen ulkopuolella olevien laitosten kanssa (MTL,
METLA, LTKM ja RKTL). Joiltakin osin työnjaon selkeyttäminen voi edellyttää tulosohjaussuhteiden muuttamista ja edelleen toimintojen keskittämistä joko SYKE:een
tai Metsähallitukseen.
Aluetasolla luonnonsuojelua hoidetaan kolmessatoista alueellisessa ympäristökeskuksessa ja Metsähallituksen uudistuneessa alueorganisaatiossa. Metsähallituksen
luontopalvelut on vuonna 2005 supistanut alueorganisaatioittensa määrän kolmeen
alueeseen.
Alueellisten ympäristökeskusten tehtävät painottuvat viranomaistehtäviin ja luonnonsuojelun kokonaishallintaan sekä sidosryhmätyöhön yhdessä alueellisten ympäristökeskusten muiden toimintojen, kuten alueidenkäytön ohjauksen kanssa. Metsähalli-
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tuksen rooli on varsin käytännönläheinen. Se muun muassa hoitaa ja pitää kunnossa
valtion luonnonsuojelualueita, erämaa-alueita ja valtion yleisiä vesialueita. Näiden organisaatioiden välistä työnjakoa on mahdollista selkeyttää muun muassa yksityisten
luonnonsuojelualueiden hoidossa. Metsäntutkimuslaitoksen hallinnassa on tällä hetkellä noin 8000 hehtaaria luonnonsuojelualueita, muun muassa yksi kansallispuisto ja
kaksi luonnonpuistoa. Myös METLA:n luonnonsuojelualueiden siirtäminen Metsähallituksen hallintaan tulee selvittää.
Alueellisissa ympäristökeskuksissa on tarpeen yhtenäistää toimintatapoja prosessiajattelun pohjalta. Myös alueellista yhteistyötä ja työnjakoa voidaan kehittää, sillä
luonnonsuojelutehtävissä on yhdenmukaisuuksia, jotka noudattavat luonnonmaantieteellisiä suuralueita.
Lisäksi tulee selvittää luonnonsuojelualueita koskevan paikkatietojärjestelmän sijainti.
Tällä hetkellä työtä tehdään sekä SYKE:ssä että Metsähallituksessa toisistaan erillisissä tietojärjestelmissä. Ongelma on myös luonnon monimuotoisuuden seurantaa
koskevien järjestelmien hajanaisuus ja keskinäinen yhteensopimattomuus. Asiaa on
selvitetty varsin perusteellisesti ja toteuttamiskelpoisia ratkaisuja on olemassa. Tulevaisuudessa seurantatehtävät kansainvälisten ja lakisääteisten velvoitteiden vuoksi
lisääntyvät merkittävästi eikä niitä voida järjestää ilman tuottavuuden olennaista parantamista.
Metsähallituksen luontopalvelut on osa Metsähallitus-konsernia, josta on säädetty
Metsähallituslaissa. Metsähallitus on maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla
toimiva itsenäinen liikelaitos, jolla on myös budjettirahoitteisia julkisia hallintotehtäviä.
Tämän vuoksi Metsähallitusta ei myöskään ole laskettu osaksi ympäristöhallintoa
tuottavuusohjelmaa laadittaessa. On kuitenkin selvää, että budjettivaroin rahoitettavia
pysyviä työpaikkoja koskevat samat tuottavuustavoitteet kuin muutakin hallintoa.
Metsähallituksen luontopalvelut onkin aloittanut oman tuottavuushankkeensa, jossa
muun muassa sen organisaatiorakenne uudistetaan. Luontopalvelut on kehittymässä
prosessipohjaiseksi matriisiorganisaatioksi.
Metsähallituksen luontopalveluiden kehittämishanketta tulee edellä kuvatuista toiminnallisista syistä kuitenkin täydentää koko luonnonsuojeluhallinnon tarkastelulla. Työnjaon täsmentämisen tuottavuushyötyjä pitää tarkastella kokonaisuutena.

2.2.3 Hankkeen organisointi ja aikataulu
Hankkeen organisointi on aloitettu ympäristöhallinnossa työpajakeskusteluna syksyllä
2005. Jatkossa on tarkoitus perustaa YM:n johdolla toimiva projektiorganisaatio, johon osallistuvat tärkeimmät toimijat ja sidosryhmät. Tavoitteena on saada työnjakokysymykset selvitettyä kokonaisuudessaan vuoteen 2008 mennessä.

2.2.4 Arvio tuottavuuden kehityksestä
Työnjaon selkeyttämisellä, päällekkäisten toimintojen poistamisella, työtapojen kehittämisellä ja prosessiohjauksella voidaan vuoteen 2011 mennessä päästä keskimääräiseen kahden prosentin vuosittaiseen tuottavuuden kasvuun pysyväisluonteisista
tehtävistä laskettuna. Tämä edellyttää kuitenkin sitä, että koko ympäristöhallinnon rakenteita ja toimijoita tarkastellaan samanaikaisesti tuottavuuden parantamiseksi.
Tuottavuuden kasvu ei kuitenkaan ole suoraviivaista, vaan suurempiin hyötyihin
päästään vasta muutaman vuoden kuluttua. Luonnon monimuotoisuuden suojelussa
tehtävien määrä kasvaa edelleen. Tämän vuoksi osa vapautuvista voimavaroista tulee kohdentaa uudelleen, joten käytännössä henkilömäärän vähennys jää alle tuottavuuden kehittämistavoitteen.
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2.2.5 Hankkeen seuraukset / riskit
Hanke tehostaa luonnonsuojelutehtävien hoitoa, parantaa työnjakoa, selkeyttää hallintoa asiakkaiden suuntaan ja mahdollistaa uusien tehtävien vastaanottamisen.
Luonnonsuojeluasioihin liittyy jossain määrin yhteiskunnallisia eturistiriitoja, joiden
vuoksi hankkeen toteutuminen voi vaikeutua.

2.3 Ympäristötutkimus- ja tietojärjestelmäyhteistyön ja työnjaon kehittäminen
2.3.1 Tausta ja tavoitteet
Ympäristöhallinnon tutkimuksesta käsitellään tässä vain ympäristöön liittyvää tutkimusta. Alueidenkäytön ohjauksen sekä asumisen ja rakentamisen ohjauksen tutkimus on pääosin hoidettu tilaustutkimuksena tai yhteisrahoitteisesti muiden tahojen
kanssa, joten ne eivät ole tässä mukana.
Ympäristön tutkimuksessa Suomen ympäristökeskus, SYKE, on hallinnonalan keskeinen tutkimuslaitos. Tutkimus on monialaista ja useiden sektoreiden tietoja ja tutkimustuloksia hyödyntävää. Vastaavasti ympäristöhallinnon seuranta- ja tutkimustuloksia hyödynnetään muiden hallinnonalojen tutkimuslaitoksissa.
SYKEn tutkimus liittyy Merentutkimuslaitoksen, Ilmatieteen laitoksen, Geologian tutkimuslaitoksen, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen, Maa- ja elintarviketalouden
tutkimuskeskuksen, Metsäntutkimuslaitoksen ja yliopistojen tutkimustoimintaan. Yhteistyön tarve ja toisaalta päällekkäisen tutkimustyön välttämisen tarve on ilmeinen.
Viime vuosina on yhteistyösopimuksin muun muassa Ilmatieteen laitoksen, Merentutkimuslaitoksen sekä Geologian tutkimuslaitoksen kanssa kehitetty yhteistyötä ja poistettu päällekkäisyyksiä. Merentutkimuslaitoksen tutkimustoiminnan ohjausta kehitetään vuoden 2006 talousarvioesityksen mukaan siten, että Merentutkimuslaitos sopii
ympäristöministeriön kanssa ympäristöministeriön toimialaan kuuluvista tehtävistä.
Ympäristöhallinnon sisällä työnjakoa ollaan selkiyttämässä siten, että SYKE toimii
varsinaisena tutkimusorganisaationa ja alueelliset ympäristökeskukset toimivat seurannassa ja selvitysten laatijoina sekä tietysti tutkimustulosten hyödyntäjinä.
Seurantatoiminnassa laaditaan jo nykyisin SYKEn johdolla eri ympäristötutkimuksen
lohkoilla toimivien tutkimuslaitosten yhteinen ympäristön tilan seurantaohjelma.
Suomen ympäristökeskuksen tutkimustoiminnan työpanos on noin 190 htv ja tietovarannot huomioon ottaen suuruusluokaltaan 200 htv eli kolmannes SYKEn kokonaisvoimavaroista. Vuotuinen kokonaisrahoitus on 35 milj. euroa, josta kolmannes on ulkopuolista rahoitusta. Edellä esitettyjen yhteistyötä tekevien tutkimuslaitosten kokonaisrahoitus on ilman yliopistojen rahoitusta noin 200 milj. euroa. Tästä vain osa on
tutkimusta, ja ympäristötutkimuksen osuuden arviointi tästä on vaikeasti rajattavissa
ja arvioitavissa.
Valtion sektoritutkimusjärjestelmän rakenteellista ja toiminnallista kehittämistä selvittäneen Jussi Huttusen selvitysmiesraportin mukaan ympäristötutkimusta tehdään tällä hetkellä ainakin yhdeksässä tutkimuslaitoksessa sekä ympäristötutkimusta sivuavaa tutkimusta neljässä tutkimuslaitoksessa. Huttunen esitti pysyvän neuvottelukunnan asettamista ympäristötutkimusta koordinoimaan.
Tämän hankkeen tavoitteena on yhteistoimintaa kehittämällä ja työnjakoa täsmentämällä parantaa tutkimustoiminnan kattavuutta ja laatua sekä parantaa tuottavuutta.
Myös tietovarantojen yhteiskäyttö parantaa tutkimustoiminnan tietopohjaa ja kustannustehokkuutta.
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2.3.2 Rakenteiden ja prosessien kehittäminen
Merentutkimuslaitoksen ja ympäristöhallinnon yhteistyötä kehitetään lisäämällä ympäristöministeriön ohjausta merentutkimuksessa. Pidemmälle menevään organisatoriseen kehittämiseen ei ole löydetty yhteistä näkemystä. Muiden tutkimuslaitosten
kanssa SYKE on kehittänyt yhteistyötä ja työnjakoa yhteistoimintasopimuksin.
Ympäristötutkimuksessa keskeistä on myös ympäristön eri ulottuvuuksia koskeva tietopohja. Tietojen käytettävyyttä on pyritty parantamaan ja yhteiskäyttöä lisäämään,
mutta kehittämistarpeita on vielä. Jatkossa on edelleen laajennettava tietovarantojen
yhteiskäyttöä ja selkeytettävä työnjakoa tietovarantojen ja tietojärjestelmien kehittämisessä sekä ylläpidossa. Kunkin järjestelmän tekninen ylläpito ja hallinnointi voidaan
vastuuttaa yhdelle virastolle, vaikka käyttö ja tietosisällön ylläpito olisikin jaettu usealle toimijalle. Myös tietojen maksullisuuskysymykset tulee vielä selvittää.

2.3.3 Hankkeen organisointi ja aikataulu
Ympäristötutkimuksen koordinoimiseksi on tarkoitus asettaa kansliapäällikön johdolla
toimiva ympäristöministeriön johtama koordinaatioryhmä. Ryhmän tehtävänä on yhteistyökysymysten käsittely yleisellä tasolla. Käytännön työn kehittämiseksi asetetaan
SYKEn puheenjohdolla eri laitosten edustajista koostuva työryhmä, joka kehittäisi
käytännön työtapoja ja tekisi koordinaatioryhmälle ehdotuksia mahdollisesti tarvittavista laajemmista uudistuksista. Työryhmän keskeinen tehtävä olisi yhteistyön lisäämisen ohella päällekkäisyyksien poisto ja tietoteknisten työkalujen tehokkaampi käyttö.

2.3.4 Arvio tuottavuuden kehityksestä
Hyödyt konkretisoituvat sekä Suomen ympäristökeskuksen että muiden tutkimuslaitosten työssä. Hyötyjen arviointi on tässä vaiheessa vaikeaa ja osin mahdotontakin,
koska niiden kohdentuminen selviää vasta työn kuluessa.

2.3.5 Hankkeen seuraukset ja riskit
Hanke johtaa ympäristötutkimuksen parempaan koordinaatioon sekä yhteistyöhön,
mikä tuottaa tuloksellisempaa tutkimusta. Tutkimuksen koordinointi sekä tietovarantojen ja -järjestelmien yhteiskäyttö ja keskittäminen parantavat sekä tuottavuutta että
taloudellisuutta.
Riskinä on eri laitosten omien intressien ja tietojen suojelu, jolloin ei päästä riittävään
yhteiskäyttöön ja yhteistyöhön. Tietojen yhteiskäyttöisyys edellyttää teknisten kysymysten lisäksi myös käyttöoikeus- ja maksullisuuskysymysten ratkaisua.

2.4 Ympäristön seurannan ja raportoinnin kehittäminen
2.4.1 Tausta ja tavoitteet
Ympäristön seurannan avulla tuotetaan tietoa ympäristön tilasta ja siinä tapahtuvista
muutoksista. Tietoa käytetään muun muassa ympäristöpoliittisen päätöksenteon pohjana sekä arvioitaessa ympäristöpolitiikan toteutumisen vaikuttavuutta. Merkittävä
osa ympäristön seurannasta perustuu EU-lainsäädäntöön tai Suomea sitoviin kansainvälisiin sopimuksiin. Näiden täytäntöönpanosta ja seurannan tuloksista on säännöllisesti raportoitava.
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Ympäristön seuranta on laajaa ja sen avulla arvioidaan hyvin monenlaisia ympäristöön kohdistuvia paineita ja tilan muutoksia. Seurannat voidaan jakaa neljään osaalueeseen seuraavasti:
- luonnonvarojen seuranta
- paineiden seuranta
- ympäristön tilan seuranta
- ympäristöpolitiikan ja toimenpiteiden seuranta (ympäristövasteet).
Ympäristön seurantaa toteutetaan Suomessa kolmivuotisen seurantaohjelman avulla.
Ohjelmaan sisältyvät Suomen ympäristökeskuksen ja alueellisten ympäristökeskusten vastuulla olevat valtakunnallisen ympäristöseurannan kuvaukset ja niiden
yksityiskohtaiset toimeenpanosuunnitelmat. Lisäksi ohjelmassa kuvataan ympäristön
seurantaa toteuttavien muiden laitosten seurannat.
EU:n vesipuitedirektiivin edellyttämä pinta- ja pohjavesien seuranta on pantava täytäntöön vuoden 2006 loppuun mennessä. Nykyisten vesistöseurantojen alueellinen
kattavuus joudutaan tarkistamaan sekä biologisten muuttujien ja haitallisten aineiden
seurantaa lisäämään.
Biodiversiteetin tilan seurantajärjestelmä on Suomessa valmisteilla. Se perustuu
pääosin jo olemassa oleviin, useissa eri tutkimuslaitoksissa jo pitkään käynnissä olleisiin lajisto- tai luontotyyppiseurantoihin. Näistä tärkeimpiä ovat Metlan toteuttama
valtakunnan metsien inventointi (VMI), Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen riistakolmiolaskennat sekä Luonnontieteellisen keskusmuseon pesimälinnuston seuranta. Huomattava osa nykyisestä biodiversiteettiin liittyvästä seuranta-aineistosta kerätään harrastajien vapaaehtoistyönä. Laajasta seuranta-aineistosta on myös mahdollista tuottaa edustava joukko biodiversiteetin tilaa Suomessa kuvaavia indikaattoreita.
Toiminnan tehokkuuden ja tuottavuuden parantamiseksi arvioidaan valtakunnallisen
ympäristön seurannan ohjelmat vuosien 2006-2008 seurantaohjelmaa laadittaessa.
Ympäristön seurantaan kohdistuu paineita toisaalta EU-lainsäädännöstä johtuvasta
sisällöllisestä laajentamisesta ja toisaalta seurantaan käytettyjen voimavarojen supistamisesta. Tämän hankkeen tavoitteena on optimoida seurannan toimeenpano ja siihen käytettävät resurssit tuottavuuden kannalta parhaalla mahdollisella tavalla.

2.4.2 Rakenteiden ja prosessien kehittäminen
Seurantaohjelmaa uudistettaessa tavoitteet ovat:
- kaukokartoitusmenetelmien ja automatisoinnin nykyistä laajempi käyttö seurantojen toteutuksessa,
- mahdollisuudet nykyisten seurantojen karsimiseen ja keventämiseen,
- mahdollisuudet työnjaon ja vastuusuhteiden tarkistamiseen seurantaa toteuttavien laitosten välillä sekä
- tarkoituksenmukainen työnjako valtakunnallisen ja alueellisen seurannan ja toisaalta julkishallinnon ja toiminnanharjoittajien toteuttaman seurannan välillä.

2.4.3 Hankkeen organisointi ja aikataulu
Suomen ympäristökeskus on asettanut seurantaohjelman laatimista varten ohjausryhmän ja projektiryhmän. Tavoitteena on laatia ehdotus uudeksi kolmivuotiseksi seurantaohjelmaksi vuoden 2005 loppuun mennessä siten, että ohjelma olisi viimeistelty
ja julkaistu maaliskuussa 2006.
Ohjausryhmä on hyväksynyt arviointimenettelyn ja -kriteerit, joiden avulla seurantaohjelmaan ehdotettavat seurantahankkeet arvioidaan ohjelman laatimiselle asetettujen
tavoitteiden toteuttamiseksi.
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2.4.4 Arvio tuottavuuden kehityksestä
Käynnissä olevan seurantaohjelman laatimisen yhteydessä tehdyn voimavara-arvion
mukaan valtakunnallisen seurantaohjelman toimeenpanoon käytetään SYKEssä ja
alueellisissa ympäristökeskuksissa yhteensä 75 htv ja erillismenoja (4-)5 miljoona euroa vuodessa. Tämän lisäksi alueelliset ympäristökeskukset käyttävät täydentävään
alueelliseen seurantaan, kartoituksiin, valvontaan sekä ongelmatilanteiden selvittämiseen ja seurantaan karkeasti arvioiden 40 htv. SYKE käyttää EU-lainsäädännön ja
kansainvälisten sopimusten edellyttämään raportointiin 10-12 htv.
Lähtökohtana ohjelman laatimiselle on, että valtakunnalliseen ympäristön seurantaan
käytettävät voimavarat eivät lisäänny huolimatta huomattavista seurannan laajentamispaineista. Säästyviä voimavaroja on tarpeen kohdentaa tulevaisuudessa myös
niiden biodiversiteettiseurantojen ylläpitämiseen ja koordinoimiseen, joita nykyisin
hoidetaan vapaaehtoisvoimin.
Ohjelman tavoitteena on luoda menettely, jota voidaan soveltaa seurantaohjelman
laatimiseen ja arviointiin myös jatkossa. Näin tuottavuutta ja sen kehittymistä voidaan
arvioida myös pidemmän ajan kuluessa.

2.4.5 Hankkeen seuraukset / riskit
Hankkeen tuloksia voidaan käyttää ympäristöseurantaan käytettävien voimavarojen
optimointiin, seurannan prosessien ja menettelytapojen tehostamiseen, toiminnan
priorisointiin ja tarvittaessa karsimiseen.
Hankkeeseen liittyy seuraavia riskejä:
- monet ympäristöseurantaa ohjaavan lainsäädännön tulkintaan liittyvät kysymykset
ovat yhä auki (erityisesti EU:n vesipuitedirektiivi); tulkinnoilla voi olla merkittävä vaikutus seurantajärjestelmän yksityiskohtiin ja siten myös kustannuksiin
- monet ympäristöseurantaan liittyvät työnjakokysymykset ovat auki (esimerkiksi julkishallinnon ja elinkeinoelämän vastuu kuormitettujen vesistöalueiden seurannassa,
biodiversiteettiseurantojen toimeenpanoon liittyvä työnjako); myös nämä ovat merkittäviä voimavarakysymyksiä
- seurannan kustannusten arviointiin liittyy epävarmuuksia; rajanveto seurannan ja
muun muassa tutkimuksen, raportoinnin ja tietojärjestelmien ylläpidon ja kehittämisen
välillä ei ole yksiselitteinen, minkä vuoksi voimavarojen käytön todellisia muutoksia ei
välttämättä saada sisäisen hallinnon seurantajärjestelmillä todennettua.

2.5 Vesivarojen käyttö- ja hoitotehtävien kehittäminen
Vesivarojen käyttö- ja hoitotehtäviä hoidetaan Suomen ympäristökeskuksessa ja alueellisissa ympäristökeskuksissa maa- ja metsätalousministeriön tulosohjauksessa.
Niihin käytetään talousarvion mukaisesti SYKEssä toimintamenomomentilla palkattua
henkilötyöpanosta 35 htv ja alueellisissa ympäristökeskuksissa 210 htv. Lisäksi maaja metsätalousministeriön hallinnonalan vesivarojen käyttö- ja hoitomäärärahoilla on
palkattuna ympäristökeskuksissa noin 55 henkilöä.
Vesivarojen käyttö ja hoito on maa- ja metsätalousministeriön tulosohjauksessa, joten
tuottavuuden kehittämistoimet sisältyvät maa- ja metsätalousministeriön kehittämisohjelmiin. Tältäkin osin kehittäminen toteutetaan käytännössä yhdessä muiden tuottavuushankkeiden kanssa lähtökohtana vähintään keskimäärin 2 %:n vuotuinen tuottavuuden nousutavoite vuoteen 2011 mennessä.
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2.6 Ympäristökeskusten asiantuntijapalveluiden keskittäminen ja yhteistoiminnan lisääminen
2.6.1 Tausta ja tavoitteet
Alueellisten ympäristökeskusten toimintamenomomentilla palkatun henkilöstön lukumäärä oli vuoden 2004 lopussa 1450 henkilöä. Näistä oli osa-aikaisia 105 ja määräaikaisia 160. Vakinaisesta henkilöstöstä korkeakoulun loppututkinnon saavuttaneita
oli noin 500 ja määräaikaisesta noin 80. Ympäristökeskuksia on 13, ja niillä on päätoimipaikan lisäksi 5 muuta toimipaikkaa. Itä-Uudenmaan maakuntaa lukuunottamatta
kaikissa maakunnissa on toimipaikka.
Ympäristökeskusten ongelmana on laajentuneiden tehtävien voimavaratarve. Tehtävät vaativat yhä syvällisempää ja laaja-alaisempaa asiantuntemusta. Ympäristökeskusten toiminnan tuloksellisuutta voidaan kehittää lisäämällä ympäristöhallinnon asiantuntijoiden ja palveluiden tehokkaampaa yhteiskäyttöä joko alueellisesti tai valtakunnallisesti tai vähentämällä ympäristökeskusten lukumäärää. Kuntarakenteen
mahdollisilla muutoksilla on vaikutusta myös ympäristökeskusten alueelliseen jakoon.
Hankkeen tavoitteena on erilaisilla yhteistoimintajärjestelyillä ja tehtävien keskittämisellä tehostaa ympäristökeskusten resurssien käyttöä ja tuottavuutta. Kunta- ja palvelurakenteen mahdollinen muutos vaikuttanee ympäristökeskusten ja niiden toimipisteiden lukumäärään. Hankkeessa selvitetään tarkoituksenmukaisimmat tehostamistavat ja määritellään erikoistumisalueet ottaen huomioon myös Suomen ympäristökeskuksen tarjoamat asiantuntijapalvelut.

2.6.2 Rakenteiden ja prosessien kehittäminen
Periaatteellisia ratkaisukeinoja ovat:
- Asiantuntijoiden ja palveluiden yhteinen käyttö joko valtakunnallisesti tai alueellisesti. Tässä toimintamallissa toimivalta säilyy kullakin ympäristökeskuksella, mutta ympäristökeskukset käyttävät muiden ympäristökeskusten tai Suomen ympäristökeskuksen asiantuntijoita tai palveluita asioiden valmistelussa. Toimintamallin
alueellista toimivuutta voidaan tehostaa kiinteyttämällä maahan muutamia yhteistoiminta-alueita.
- Ympäristökeskusten määrääminen toteuttamaan tiettyjä tehtäviä toimialuettaan
laajemmin. Tätä toimintamallia voidaan tehostaa määrittämällä eräät ympäristökeskukset täyden palvelun ympäristökeskuksiksi ja toisten ympäristökeskusten
tarjoamat palvelut suppeammiksi.
- Kunta- ja palvelurakenteen muutos antaa mahdollisuuden harkita ympäristökeskusten tai niiden toimipisteiden lukumäärän vähentämistä.
Asiantuntijapalveluiden tuottamista myös toisille ympäristökeskuksille on jo toteutettu
muun muassa kalankasvatuksessa (Lounais-Suomen ympäristökeskus), turvetuotannossa (Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus) sekä tietotekniikassa (Länsi-Suomen
ympäristökeskus). Rakennuttamistehtävissä sekä laboratoriopalveluissa on kehitetty
menettelytapoja, joissa toinen ympäristökeskus toimii tilaajana ja toinen tuottajana.
Palvelujen laajentaminen ja tehostaminen edellyttävät tarjottavien palveluiden tuotteistamista. Tavoitteena tulee olla paitsi määriteltyjen tehtäväalueiden hallinnan parantaminen ennen kaikkea toiminnan tehostaminen siten, että palveluja saavista ympäristökeskuksista voidaan vähentää henkilöstöä enemmän kuin keskitettyjä palveluja tarjoava ympäristökeskus vaatii lisäresursseja.
Valtakunnallisten viranomaispalveluiden tuottaminen voidaan myös määritellä tietyn
ympäristökeskuksen tehtäväksi. Esimerkkinä tällaisesta kehittämistoiminnasta on jätehuollon tuottajavastuutehtävien hoito (Pirkanmaan ympäristökeskus). Alueellisesti
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määrätyistä viranomaistehtävistä esimerkkinä ovat patoturvallisuuden hoitotehtävät
(Hämeen, Pohjois-Savon ja Kainuun ympäristökeskukset).
Hallinnonalan yhteiset sähköiset palvelut ja tietojärjestelmät mahdollistavat tällaiset
ratkaisut sekä hallinnon ulkopuolisten asioinnissa että hallinnon sisäisessä yhteistoiminnassa.
Erikoistumisen ja palvelujen tuotannon lähtökohtana on palveluja tarjoavien ympäristökeskusten alueen olosuhteista lähtevät valmiudet (esimerkiksi turkistarhaus on keskittynyt Länsi-Suomen ja Pohjois-Pohjanmaan alueille) sekä henkilöstön edellytykset
tällaisiin tehtäviin. Pelkkä ympäristökeskuksen halu tai yksittäinen asiantuntija eivät
riitä keskittämisen edellytyksiksi. Ympäristökeskukset ovat laatineet ehdotuksia keskitettävistä tehtävistä.
Hankkeen tehtävänä on harkita näiden erilaisten vaihtoehtojen ja niiden yhdistelmien
tuottavin toteuttamistapa sekä määritellä asiantuntemusalueet ja niillä tuotettavat palvelut.

2.6.3 Hankkeen organisointi ja aikataulu
Hankkeen toteuttamiseksi nimetään projektiryhmä. Projektiryhmän tulee tehdä yhteistyötä ministeriön yksiköiden sekä alueellisten ympäristökeskusten ja Suomen ympäristökeskuksen kanssa. Ehdotukset tulee tehdä vuoden 2006 loppuun mennessä,
mutta ryhmän esityksestä voidaan ehdotuksia määritellyiltä osin toteuttaa jo aiemminkin. On harkittava, onko tarpeen asettaa pienet valmistelujaokset tehtäväsektoreittain.
Yhteistyössä niiden yksiköiden kanssa, joihin tehtäviä keskitetään, tulee tarkentaa
keskitettävien tehtävien rajausta ja tuotteistaa muille yksiköille tarjottavat palvelut.

2.6.4 Arvio tuottavuuden kehityksestä
Hankkeella on merkittäviä tuottavuuden parantamismahdollisuuksia. Vaikka asiantuntemuksen keskittänen epäilemättä nostaa myös laatutasoa, määrätietoisesti ohjattuna myös tuottavuushyödyt ovat merkittävät. Karkea arvio mahdollisista tuottavuusvaikutuksista on 30–70 htv riippuen valitusta mallista.

2.6.5 Hankkeen seuraukset ja riskit
Asiantuntemuksen ja palvelujen käyttö tehostuu ja ympäristökeskusten yhteistoiminta
lisääntyy. Sekä asiantuntemuksen että palveluiden keskittämisellä on uhkana paikallisten olosuhteiden tuntemuksen ja asiakasyhteyksien heikkeneminen. Alueellisen
työnjaon muuttuessa riskinä voivat olla johtamisen ja vastuunjaon epäselvyydet. Rakenteelliset kehittämiskeinot voivat lisäksi aiheuttaa aluepoliittista vastustusta.

2.6.6 Aiemmin aloitettuja asiantuntijapalveluiden tuottavuuden kehittämishankkeita
Laboratoriotoiminta
Ympäristöhallinnossa on lähes kymmenen vuoden ajan kehitetty laboratoriotoimintaa
taloudellisesti ja toiminnallisesti paremmaksi. Tänä aikana ympäristöhallinnon 14 laboratorion verkko on supistettu kahdeksaan. Ympäristökeskusten laboratoriotyöhön
käytetty työaika on kymmenessä vuodessa supistunut 94 htv:stä 43 htv:een. Tosin
Suomen ympäristökeskuksen laboratorioon on siirretty hallinnon sisäisesti 9 henkilöä.
Henkilösupistuksista osa on toiminnan tehostumista, osa hoidetaan ostopalveluin.
Viime vuonna asetettiin ympäristöhallinnon tuotannollisten laboratorioiden ohjausryhmä, joka jatkaa edelleen laboratoriotoiminnan toiminnallista ja taloudellista kehittämistä tehokkaammilla työtavoilla sekä kehittämällä erikoistumista ja työnjakoa.
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Ympäristörakentaminen
Ympäristöhallinnon rakentamistoimintaa on kehitetty yli 20 vuoden ajan. Jo vesi- ja
ympäristöhallinnon aikana luovuttiin omasta kaivukonekalustosta. Ympäristöhallinnon
aikana on toimintaa kehitetty rakentavasta rakennuttavaksi. Kun vuonna 1995 vuoden lopussa ympäristöhallinnossa oli työmäärärahoin palkattuja 237 pysyvää ja 180
määräaikaista työntekijää, vastaavat luvut vuoden 2004 lopussa olivat 100 ja 108.
Yhteensä omien työntekijöiden määrä on siis supistunut puoleen. Rakennuttamisaste
on vuodesta 1996 vuoteen 2004 kasvanut 56 %:sta 83 %:iin.
Rakentamistoimintaa on viime vuosina kehitetty vuonna 2001 valmistuneen kehittämisraportin mukaisesti. Henkilöstömäärää on supistettu ja ympäristökeskusten yhteistoiminta on lisääntynyt. Nykyään kolme ympäristökeskusta tilaa rakennuttamispalvelut muilta ympäristökeskuksilta. Yhteistyön tiivistämistä ja erikoistumista on tarkoitus jatkaa edelleen.
Teknillisen korkeakoulun tekemien selvitysten perusteella ympäristörakentamisen taloudellisuus on noussut 13 vuoden tarkasteluaikana yhteensä 40 %.

Laatutyö
Vuonna 2004 aloitettiin laaja hanke, jossa vuoden 2005 loppuun mennessä tuotetaan
aluehallinnon keskeisimpiin ydintoimintoihin prosessikuvaukset sekä kootaan toimintaohjeet ja viiteaineistot. Laatutyön menetelmiä hyödynnetään tuottavuuden parantamisessa. Laatutyön tavoitteena on myös toiminnan yhtenäistäminen maan eri osissa. Jo tätä ennen ympäristörakentamistoiminnassa aloitettiin kymmenkunta vuotta sitten laatujärjestelmän kehittäminen, ja laboratoriotoiminnassa laatutyö ollut osa normaalia toimintaa aina.

2.7 Asumisen tukijärjestelmän yksinkertaistaminen
2.7.1 Tausta ja tavoitteet
Asumisen tukijärjestelmän kokonaisuus muodostuu useista yksittäisistä tukimuodoista. Järjestelmässä on nykyisin päällekkäisyyttä; samaan tarkoitukseen voidaan myöntää tukea useamman järjestelmän kautta.
Valtion asuntolaina (aravalaina) syntyi aikana, jolloin keskeisenä tavoitteena oli turvata sosiaalisen asuntotuotannon edellyttämän pääoman saatavuus. Valtion asuntolainan rinnalla voidaan nykyisin käyttää myös rahoituslaitoksen myöntämään lainaa,
jonka korkomenoja valtio alentaa maksamalla korkotukea (korkotukilaina). Tällä hetkellä korkotukilainaa käytetään valtion asuntolainaa enemmän.
ARA-uustuotannon lainapäätökset lainamuodoittain
2003
Aravalainoitus
Korkotukilainoitus

3 605
2 982

2004

2005
(31.8 asti)
2 407
867
2 649
1 779

Asuntopoliittisten tavoitteiden saavuttamisen kannalta tarkasteltuna arava- ja korkotukilainoituksessa ei ole eroa. Molemmissa tukimuodoissa on muun muassa sama
laatu- ja kustannusvalvonta ja myös asukasvalintaperusteet ovat samat.
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Asuntorahoitusmarkkinoiden kehityksen seurauksena tarve valtion osallistua sosiaalisen asuntotuotannon edellyttämien pääomien rahoittamiseen on vähentynyt. Sosiaaliselle asuntorahoitukselle asetettujen tavoitteiden toteuttamisessa on keskeisestä
asuntorahoituksen kohtuuhintaisuus.
Asuntorahoituksen eri tukimuotojen kysyntä vaihtelee huomattavasti. Vuosittain tuetaan usean tuhannen vuokra-asunnon rakentamista ja peruskorjaamista. Sen sijaan
esimerkiksi omakotitalorakentamiseen liittyviä korkotukilainoja on tänä vuonna myönnetty vain noin 100 hakijalle koko maassa. Aravalainojen myöntämisestä omistusasuntoihin on luovuttu vuonna 1997.
Omistusasuntojen korkotukilainoitus

Omakotitalon korkotukilaina
Omakotitalon hankinnan korkotukilaina
Asunto-osakekorkotukilaina
Asunto-osakkeen hankinnan korkotukilaina
Omakotitalon perusparannuskorkotukilaina

2003

2004

448
15
19
1
47

250
7
8
2
16

2005
(31.8 asti)
106
1
0
0
8

Kotitalouksille kohdentuva yleinen asumistuki on voimakkaasti tarveharkintainen tuki.
Nykyisin tuen suuruuteen vaikuttaa vähintään seitsemän eri tekijää: kotitalouden
asuinpaikka, tulot, varallisuus, talouden koko sekä asunnon ikä, pinta-ala ja vuokra.
Asumistukijärjestelmään liittyvä vahva tarveharkinta vähentää järjestelmän läpinäkyvyyttä erityisesti tuentarvitsijan näkökulmasta. Etsiessään vuokra-asuntoa kansalaisen on vaikea arvioida, onko hän oikeutettu asumistukeen ja kuinka suureen tukeen.
Myös poliittisen päätöksentekijän kannalta nykyinen järjestelmä on varsin vaikeaselkoinen, jolloin asumistukeen osoitettujen määrärahojen vaikutusten arviointi on myös
vaikeaa.
Hankkeen tavoitteet ovat
- asuntorahoituksen tukijärjestelmien päällekkäisyyksien poistaminen,
- vähän käytettyjen tukimuotojen tarpeellisuuden arviointi ja niistä luopuminen,
- olemassa olevan aravavuokratalolainakannan ehtojen yksinkertaistaminen ja
- yleisen asumistukijärjestelmän yksinkertaistaminen.

2.7.2 Organisointi ja aikataulu
Rahoitustukijärjestelmien vähentäminen valmistellaan ympäristöministeriössä virkatyönä. Tavoitteena on, että tarvittavat muutokset olisivat toteutettavissa vuoden 2008
alussa. Olemassa olevan aravavuokratalolainakannan lainaehtojen yksinkertaistamisen valmistelu on jo käynnissä ja esitykset valmistuvat vuonna 2006.
Asumistukijärjestelmän yksinkertaistamisen selvitystyö on käynnistetty syyskuussa
2005. Tavoitteena on, että ehdotukset asumistukijärjestelmän yksinkertaistamiseksi
valmistuvat niin, että yksinkertaistettu järjestelmä olisi käyttöönotettavissa vuonna
2009.

2.7.3 Arvio tuottavuuden kehityksestä
Sosiaalisen asuntorahoituksen tukijärjestelmän selkeyttämisestä hyötyvät asuntopolitiikkaa käsittelevät viranomaistahot kuten eduskunta, hallitus, valtiovarainministeriö,
ympäristöministeriö, Valtion asuntorahasto, Valtiokonttori ja kunnat sekä myös sosiaalista asuntorahoitusta hyödyntävät talojen omistajat ja rakennuttajat. Korkotuki-
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lainoituksen osuuden kasvu lisää lainojen tarjontaa ja kilpailua, mikä johtanee osaltaan lainakustannusten alenemiseen. Tämä hyödyttää viime kädessä vuokralaisia.
Nykyisen aravavuokratalolainakannan ehtojen yksinkertaistaminen parantaa tuottavuutta ensisijaisesti Valtiokonttorin toiminnassa. Lainaehtojen yksinkertaistamisella
on tuottavuusvaikutuksia myös ympäristöministeriössä sekä kunnissa, koska rahoitustukijärjestelmän kokonaisuus tulee helpommin hallittavaksi.
Yleisen asumistukijärjestelmän yksinkertaistaminen lisää tuottavuutta pääosin Kansaneläkelaitoksen toimialueella. Yksinkertaistamisen yhtenä tavoitteena on lyhentää
asumistuen käsittelyyn kuluvaa aikaa, jolloin yksittäisen kansalaisen kannalta tuottavuuden nousu näkyisi asumistuen käsittelyn nopeutumisena. Myös järjestelmien valmistelu ja seuranta ympäristöministeriössä yksinkertaistuisivat.
Asuntorahoituksen kehittämisen tuottavuusvaikutuksia arvioidaan vuonna 2009 toteutettavalla selvityksellä. Asumistukijärjestelmän yksinkertaistamisen tuottavuusvaikutuksia arvioidaan vuonna 2010 toteutettavalla arviointihankkeella.

2.7.4 Riskit
Korkotukilainoituksen osuuden kasvuun sisältyy riski, joka liittyy rahoitusmarkkinoiden
kehitykseen. Rahoituksen saatavuus sosiaaliseen asuntorakentamiseen saattaa vaikeutua pääomien puutteen vuoksi. Myös pankkirahoituksen koron huomattava nousu
heikentäisi korkotukijärjestelmän toimivuutta. Olemassa olevan aravavuokratalolainakannan lainaehtojen yksinkertaistamisen toteutuminen estyy, mikäli sille asetetaan ehdoton vaatimus, että lainaehtomuutosten täytyy toteutua täysin ilman valtiontaloudellisia kustannuksia.
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3 Tukipalveluiden tuottavuuden kehittämishankkeet
3.1 Talous- ja henkilöstöhallinnon tukipalveluiden keskittäminen
3.1.1 Tausta ja tavoitteet
Ympäristöhallinnon virastojen yhteisten tukipalvelujen tarkoituksenmukaisesta järjestämisestä ja tehostamisesta tehdyssä selvityksessä (loppuraportti 27.9.2004) keskeisenä kehittämisehdotuksena oli talous- ja henkilöstöhallinnon tukipalvelujen tehostaminen keskittämällä osa tehtävistä hallinnonalan sisäiseen palveluyksikköön. Palveluyksikkö hoitaisi ministeriön, Valtion asuntorahaston, Suomen ympäristökeskuksen,
13 alueellisen ympäristökeskuksen ja kolmen ympäristölupaviraston tukipalveluita.
Ympäristöministeriö ilmoitti 30.9.2004 alueellistamisen väliraportissaan, että hallinnonalan virastojen talous- ja henkilöstöhallinnon tukitehtävät on tarkoitus koota lähivuosina ympäristöhallinnon palvelukeskukseen, joka alueellistetaan. Palvelukeskuksen toiminnan käynnistymisen edellytyksenä on laskujen ja muiden talous- ja henkilöstöhallintotehtävien sähköinen käsittely. Tavoitteena on, että palvelukeskus aloittaisi toimintansa vuoden 2007 alusta ja tehtäviä voitaisiin osittain hoitaa muutaman
vuoden siirtymäkauden ajan hajautetusti eri paikkakunnilta. Yksikön koko olisi noin
15-20 henkilötyövuotta.
Valtion toimintojen alueellistamisen koordinaatioryhmä käsitteli ympäristöhallinnon
palveluyksikköhanketta 1.2.2005 ja puolsi ministeriön esitystä sijoittaa palvelukeskusyksikkö Mikkeliin Etelä-Savon ympäristökeskuksen yhteyteen. Ympäristöministeriön hallinnonalan palveluyksikköhanke (PAVE) asetettiin helmikuussa 2005.

3.1.2 Rakenteiden ja prosessien kehittäminen
Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut hoidetaan ympäristöhallinnossa tällä hetkellä
hajakeskitetyllä mallilla. Varsinainen toiminta on hajautettu virastoihin. Taloushallinnon tilivirastorakenne on virastorakennetta suppeampi eli tilivirastoja on vain viisi.
Niistäkin kaksi on talousarvion ulkopuolista rahastoa, joilla ei ole erillistä henkilöstöä.
Ympäristöhallinnon virastojen käytössä ovat yhteiset talous- ja henkilöstöhallinnon
järjestelmät. Niiden ylläpito- ja käyttöpalvelut on ulkoistettu. Taloushallinnossa koko
hallinnonalalla saatetaan syksyn 2005 kuluessa loppuun ostolaskujen sähköisen käsittelyn ja matkanhallintajärjestelmän käyttöönotto. Yhteiset järjestelmät, tietotekniikan hyväksikäytön tehostaminen ja sähköisten ratkaisujen käyttöönotto luovat edellytykset palvelujen keskittämiselle. Tietotekniikan tehokas hyödyntäminen edellyttää
myös prosessien ja menettelyjen yksinkertaistamista ja yhtenäistämistä.
Prosessien kehittämisessä hyödynnetään Valtiokonttorin Kieku-ohjelmassa tehtyä
työtä. Myös ympäristöministeriön tiliviraston nykyisen maksupisterakenteen tarkoituksenmukaisuus arvioidaan.
Palveluyksikköhankkeen tavoitetilassa
- palveluyksikkö on perustettu ja sillä on selkeä toiminta- ja ohjausmallimalli, selvästi määritetyt tehtävät sekä tarpeelliset resurssit toimintaansa varten,
- palveluyksikön toiminta alkaa 1.1.2007 ja hankkeen aikana osa hallinnonalan virastojen talous- ja henkilöstöhallinnon tehtävistä on keskitetty palveluyksikön hoidettavaksi,
- talous- ja henkilöstöhallinnon prosesseja on yhtenäistetty ja parannettu ottaen
huomioon palvelujen keskittäminen ja tietotekniikan mahdollisuudet,
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palveluyksiköllä ja hallinnonalalla on käytössään riittävät tietotekniset valmiudet ja
järjestelmät uudenlaisen toimintatavan tueksi,
palveluyksikön henkilöstö hallitsee uudet toimintatavat ja
palveluyksikköä perustettaessa ja siirtymävaiheen aikana on noudatettu hyvää
henkilöstöpolitiikkaa ja valtionhallinnon yleisiä henkilöstöpoliittisia linjauksia.

3.1.3 Hankkeen organisointi ja aikataulu
Ympäristöhallinnon talous- ja henkilöstöhallinnon sisäinen palveluyksikkö perustetaan
1.1.2007 lukien Mikkeliin Etelä-Savon ympäristökeskuksen yhteyteen. Muutaman
vuoden siirtymäkauden ajan palveluyksikön tehtäviä voitaisiin osittain hoitaa eri paikkakunnilta. Palveluyksikön muodostamiseen käytetään ensisijaisesti ympäristöministeriön hallinnonalan nykyistä henkilöstöä.
Palveluyksikön toteuttamishankkeesta vastaa ympäristöministeriön hallintoyksikkö.
Työ on organisoitu neljäksi projektiksi, joissa tehtäväalueina ovat taloushallinnon prosessit, henkilöstöhallinnon prosessit, ohjausmalli sekä henkilöstöpoliittiset periaatteet.
Hankkeella on päätoiminen projektipäällikkö. Hankkeen ohjauksesta ja valvonnasta
vastaa ohjausryhmä, joka raportoi ympäristöhallinnon alueellistamisen ja tuottavuusohjelman yhteistyöryhmälle.

3.1.4 Vaikutukset tuottavuuteen
Ympäristöhallinnossa käytettiin tukipalveluihin vuonna 2003 yhteensä 422 htv eli keskimäärin 14 % hallinnonalan henkilöstövoimavaroista. Talous- ja henkilöstöhallinnon
tukipalveluihin käytettiin noin 120 htv. Hallinnonalan henkilöstön kokonaismäärä vuoden 2003 lopussa oli 3096, joista toimintamenomäärärahoilla palkattuja oli noin 83 %.
Koko henkilökunnasta vakinaisia oli noin 74 %.
Ympäristöhallinnon virastojen tarvitsemat tukipalvelut tuotetaan mahdollisimman taloudellisesti riittävä laatu ja palvelutaso säilyttäen. Rakenteelliset ja prosessimuutokset sekä tietotekniikan hyväksikäyttö tähtäävät tuottavuuden paranemiseen, jonka
voidaan arvioida tässä vaiheessa vaihtelevan aihealueittain 20-30 prosentin välillä,
mikä talous- ja henkilöstöhallinnon tehtävissä tarkoittaisi 25-35 htv:n säästöä. Tietojärjestelmät ovat ympäristöhallinnossa jo nyt samat, joten järjestelmien yhtenäistämisen hyödyt on jo saatu.
Pitkällä aikavälillä tavoitteena on saavuttaa toiminnan tehostumisella sekä taloudellista hyötyä että parantaa toimintavarmuutta. Palveluyksikön perustaminen yhdenmukaistaa asioiden käsittelyä ja prosesseja sekä mahdollistaa tätä kautta myös toiminnan laadun kehittymisen.
Toiminnan tuottavuuden kasvu hillitsee kustannuspaineita ja tukitehtävistä säästyvillä
voimavaroilla voidaan parantaa ydintoiminnan toimintaedellytyksiä. Taloushallinnon
sähköiset menettelyt, päällekkäisten toimintojen väheneminen, mittakaavaedut, koulutusinvestointien hillitseminen ja hallinnon yhteisten tietojärjestelmien hyväksikäyttö
vaikuttavat tuottavuuden nousuun. Enemmän hyötyä saadaan, kun yhä suurempi osa
laskuista saapuu sähköisesti.
Hallinnon tukipalvelujen tuottavuuden mittaamisessa on ehdotettu käytettäväksi seuraavia tunnuslukuja:
- tukipalvelumenojen osuus kokonaismenoista virastoittain ja koko hallinnonalalla
%
- tukipalveluihin käytettyjen henkilötyövuosien osuus koko toiminnan henkilötyövuosista %
Tarkoitus on hyödyntää myös Kieku-ohjelmassa kehitettyä kustannushyötytyökalua.
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3.2 Tietoteknisen infrastruktuurin ja peruspalveluiden kehittäminen
3.2.1 Tausta ja tavoitteet
Ympäristöhallinnon tiedon hallinnan strategian keskeisiä hankkeita on hallinnonalan
tietoteknisen arkkitehtuurin ja tiedon hallinnan palvelutuotannon uudistaminen. Nämä
hankkeet on yhdistetty tietoteknisen infrastruktuurin ja palveluiden uudistamishankkeeksi, joka koskee koko ympäristöministeriön hallinnonalaa.
Uudistukset toteutetaan hallinnonalan tiedon hallinnan palvelukeskuksissa Suomen
ympäristökeskuksessa sekä Länsi-Suomen ympäristökeskuksessa. Myös ulkoistusta
käytetään harkiten ja tarpeen mukaan tietoteknisten peruspalveluiden tuotannossa.
Tietoteknisen infrastruktuurin uudistamishankkeen keskeiset tavoitteet ovat
- ympäristöhallinnon tietoteknisen arkkitehtuurin ja tietoteknisten palveluiden tuotannon uudistaminen tukemaan entistä paremmin tiedon hallintaa ja sen hyödyntämistä,
- tiedon hallinnan palvelutuotannon kustannustehokas hoitaminen,
- palvelutuotannon riskien vähentäminen ja sen jatkuvuuden turvaaminen ja
- resurssien tarvelähtöinen kohdentaminen toimintaa tukevien palvelujen kehittämiseen ja ylläpitoon.
Pitkällä aikavälillä tavoitteena on taata tietoteknisten peruspalvelujen (ICT) toimintavarmuus ja jatkuvuus sekä saavuttaa tuottavuushyötyä. Samalla suunnataan ICTpalvelujen henkilöresursseja rutiineista toimintaa tukeviin järjestelmiin ja sähköisten
palveluiden hoitoon. Perustietotekniikkapalvelut pyritään toteuttamaan lähivuosien aikana pääosin valtionhallinnon yhteisen konseptin mukaisina.
Hankkeen lopputuloksena on, että uudet ja jo käytössä olevat ICT- palvelut sekä niiden tuotantotapa ja -organisaatio toimivat tehokkaasti ja palvelukykyisesti. Lopputuloksena on myös tuotettu tekniset ratkaisut uusille järjestelmille ja sähköisille palveluille sekä suunnattu henkilöresursseja toimintaa tukevien järjestelmien ylläpitoon ja
kehittämiseen.

3.2.2 Tietoteknisen infrastruktuurin ja peruspalveluiden kehittäminen tuottavuuden
näkökulmasta
Tiedon hallinnan palveluista tuotetaan jo nyt keskitetysti valtaosa kahdessa hallinnonalan sisäisessä palveluyksikössä. Palvelujen yhtenäistäminen ja yhdistäminen on
jo pääosin tehty.
Tiedon hallinnan kahden nykyisen palveluyksikön tehtävänjakoa ja ohjausta voidaan
edelleen kehittää. Ohjauksessa otetaan käyttöön palvelusopimukset ja seurantamittarit. Ulkoistamista käytetään harkiten palveluissa, joissa sillä saadaan kustannussäästöjä, toimintavarmuutta tai muuta etua verrattuna omaan työhön.
Koko hallinnonalan tietoliikenne- ja puhelinpalvelut on kilpailutettu palvelukyvyn lisäämiseksi ja kustannusten alentamiseksi. Samalla siirretään loput puhelunvälitystehtävät pois omasta hoidosta.

3.2.3 Tietoteknisen infrastruktuurin ja peruspalveluiden kehittämisen aikataulu
Hanke on aloitettu ja peruspalveluiden tuotantomalli suunniteltu uudestaan. Osa peruspalveluista on kilpailutettu ja sopimusneuvottelut ovat meneillään. Uusi tietoliikenteen runkoverkkoratkaisu tulee käyttöön 1.3.2006 mennessä. Sähköpostipalvelun ulkoistus valmistuu 1.5.2006 mennessä.
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Puhe- ja etäkäyttöpalveluiden yhdistäminen ja käyttöönotto ajoittuvat ajalle 1.1.200631.12.2007 eri virastojen nykyisten puhepalvelusopimusten voimassaoloaikojen mukaan.
Valtionhallinnon yhteisten palveluiden osalta aikataulu riippuu ValtIT- hankkeen aikatauluista.

3.2.4 Vaikutukset tuottavuuteen
Tuottavuus paranee pääasiassa kilpailutuksesta ja mahdollisesta valtionhallinnon perustietotekniikkapalveluiden keskittämisestä saavutettavilla kustannushyödyillä. Puhepalveluista vapautuu noin viisi henkilötyövuotta välitystoiminnasta.
Lyhyellä aikavälillä tietotekniikkapalveluiden tuotantokustannukset alenevat erityisesti
puhepalveluissa. Tietoteknisten palveluiden paraneminen (muun muassa integroitu
puhe- ja etäkäyttö) parantaa tuottavuutta myös varsinaisessa toiminnassa. Näiden
hyötyjen todentaminen mittaamalla on kuitenkin hankalaa.
Samalla kun perustietotekniikan ja puhepalveluiden kustannukset pienenevät, on todennäköistä, että sähköisten palveluiden, asianhallinnan ja muiden ydintoimintaa tukevien tiedon hallinnan palveluiden kustannukset nousevat.
Vuoden 2004 tilanteeseen verrattuna puhepalveluiden yhdistämisellä ja kilpailuttamisella arvioidaan saavutettavan hyöty, joka on täydessä mitassa jatkossa noin
400.000 euroa vuodessa. Tämä sisältää noin 5 htv välitystehtäviä. Runkoverkon uudelleen järjestelystä syntyvä kustannussäästö on noin 100.000 euroa vuodessa.

3.3 Sähköisten palveluiden ja asianhallinnan kehittäminen
3.3.1 Tausta ja tavoitteet
Ympäristöhallinnon tiedon hallinnan strategian mukaisesti on luotu vuosina 20002003 sähköisten palvelujen, asioinnin ja asianhallinnan perusvalmiudet. Koko hallinnonalaa koskevat kolme laajaa uudistusta on toteutettu ja otettu käyttöön:
- Uusittu www.ympäristo.fi-verkkopalvelu toimii koko ympäristöhallinnon yhteisenä
palveluna, jonka kautta kaikki sähköiset palvelut ovat saavutettavissa.
- Vuorovaikutteisen sähköisen asioinnin perusjärjestelmä on toteutettu ja se mahdollistaa tietojen siirron asiakkaiden ja ympäristöhallinnon virastojen kesken. Järjestelmän perustalle on rakennettu useita, yhteistä konseptia noudattavia asiointipalveluja. Ne on kytketty ympäristöhallinnon asianhallintajärjestelmään ja muihin
toimintaa tukeviin järjestelmiin kuten ympäristölupien valvontajärjestelmään (VAHTI).
- Hallinnonalan yleinen asianhallintajärjestelmä on rakennettu ja otettu käyttöön
sekä integroitu ensimmäisiin toimintaprosesseja tukeviin järjestelmiin, kuten esimerkiksi ympäristölupien valvontajärjestelmään.
Tehdyissä uudistuksissa on luotu hallinnonalan yhteinen ja yleiskäyttöinen ratkaisu,
jota voidaan jatkossa soveltaa erityyppisten prosessien tukemiseen.
Ympäristöhallinnon sähköisen asioinnin ja asianhallinnan kehittämisen tavoitteita
ovat:
- Sähköinen asiointi korvaa ja täydentää perinteisiä toimintatapoja tiedon jakamisessa (www.ymparisto.fi) ja vuorovaikutteisessa asioinnissa.
- Prosessit ja toimintatavat muutetaan yksinkertaisimmiksi ja virtaviivaisemmiksi tietotekniikan mahdollisuuksia hyväksikäyttäen.
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-

Virastojen omat toimintaprosessit siirretään sähköisiksi mahdollisuuksien mukaan.
Asiakaspalvelua ja sen tuottavuutta parannetaan.

Keinoja tavoitteiden saavuttamiseksi ovat:
- www.ymparisto.fi-, www.asuminen.fi- ja www.ara.fi verkkopalvelujen, asiointipalvelujen, asianhallinnan ja muiden järjestelmien kehittämistä jatketaan entistä tiukemmin keskenään yhteensovittaen.
- Prosesseja, toimintaa ja tiedon hallintaa kehitetään yhtäaikaisesti.
- Johdon ja keskijohdon osaamista tiedon hallinnan ja tietotekniikan (ICT) mahdollisuuksien hyväksikäytössä lisätään.
- Koko henkilöstön osaamista tietotekniikan jokapäiväisessä käytössä laajennetaan.
- Sähköisille palveluille ja asianhallinnalle kehitetään tunnusluvut kuvaamaan toiminnan palvelutasoa ja tuottavuutta.

3.3.2 Sähköisten palveluiden ja asianhallinnan rakenteiden ja prosessien kehittäminen
Palvelu- tai toimintaprosesseja tai niiden osia muutetaan sähköisiksi siten, että palveluketju ulottuu asiakkaalle saakka. Uusittuja prosesseja tai niiden osia siirrytään käyttämään täysimääräisesti hyväksi ja luovutaan aiemmista toimintatavoista. Asiointia ja
asiakaspalvelua hoidetaan entistä enemmän sähköisesti.

3.3.3 Tietotekniikan hyväksikäytön kehittäminen tuottavuuden näkökulmasta
Sähköisen asioinnin ja asianhallinnan perusratkaisun kehittäminen on edellytystenluontia prosessien tai niiden osien sähköistämiselle. Ympäristöhallinnon asiointiprosessit ovat hajanaisia eivätkä kovin suuria esimerkiksi lomakemäärältään. Tästä syytä yleinen, koko hallintoa palveleva asiointi- ja asianhallintaratkaisu on tuottavin ratkaisu. Kaikilla alla mainituilla kehittämistoimilla pyritään toiminnan tuottavuuden nostoon.
Sähköisten palvelujen ja asianhallinnan kehittämistoimia ovat:
- Asiointijärjestelmä ja sähköisen asiakaspalvelupisteen tukijärjestelmän toteuttaminen. Yleisellä asiointijärjestelmällä asiakas ohjataan määrämuotoiseen, yleensä lomakepohjaiseen asiointiin silloin, kun se on mahdollista. Ellei se ole mahdollista, hänet ohjataan jättämään vapaamuotoinen asiointipyyntö sähköiseen asiakaspalvelupisteeseen, joka huolehtii asian jatkokäsittelystä ja vastaamisesta. Tukijärjestelmä tarvitaan asiointipyyntöjen hoitamiseen ja arkistointiin.
- Määrämuotoisten asiointipalveluiden ja niihin liittyvien sähköisten aktiivilomakkeiden keskittäminen TYVI- ja suomi.fi-portaalin asiointipalveluihin.
- Lomakkeiden yleisen vastaanottopalvelun toteuttaminen jolla siirretään saapuneet lomakkeet asianhallintaan ja muihin järjestelmiin. Pilotit näistä on ympäristöhallinnossa jo toteutettu.
- Helppokäyttöisen liittymän tarjoaminen internetissä asiakkaille julkisten asiakirjojen (esimerkiksi lupapäätökset) selaukseen ja hakuun.
- Helppokäyttöisen internet- liittymän toteuttaminen ympäristötietoihin.
- Johdon ja keskijohdon osaamisen lisääminen ICT:n hyödyntämisessä hallinnonalalla.
- Sähköisen asiakirjatuotannon kehittäminen tukemaan asiakirjojen julkaisua
www.ymparisto.fi-verkkopalvelussa tai niiden välittämistä sähköisesti asiakkaille.

3.3.4 Sähköisten palveluiden ja asianhallinnan kehittämisen organisointi ja aikataulu
Sähköisiä palveluja ja asianhallintaa kehitetään vuosittain uusittavan toimenpideohjelman mukaisesti osana tiedon hallinnan strategian toimeenpanoa. Toimenpideohjelma sisältää seuraavan vuoden toimenpiteet tai niihin liittyvät hankkeet resurssei-
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neen ja aikatauluineen sekä arviot myöhemmistä toimenpiteistä. Toimenpideohjelmaa seurataan ja päivitetään vähintään puolivuosittain. Ohjelman hyväksyy ja sen tavoitteiden toteutumisesta vastaa ympäristöhallinnon tiedon hallinnan johtoryhmä.
Kehittämistehtävät jaetaan hankesalkkuihin. Kaikille hankkeille määritetään omistaja,
joka vastaa hankkeen läpiviennistä ja siitä, että hankkeen lopputulokset yhdessä toiminnallisten ja rakenteellisten muutosten kanssa tuottavat haluttuja vaikutuksia. Toiminnallisissa hankkeissa vastuu on pääsääntöisesti ao. toiminta- tai hallintoyksiköillä
ja tietoteknisen infrastruktuurin hankkeissa vastuu on pääsääntöisesti tietohallinnolla.
Kehittäminen ajoittuu pääosin vuosille 2005-2007.

3.3.5 Vaikutukset tuottavuuteen
Sähköisten palveluiden ja asianhallinnan kehittämishankkeille asetetaan muiden tavoitteiden ohella myös tuottavuustavoite/tavoitteet.
Tuottavuusvaikutuksia ovat muun muassa:
- Vanhojen prosessien työvaiheita ja kustannuksia jää pois, kun
- asiakkaat hakevat tarvitsemansa tiedot verkkopalvelusta,
- asiakkaat täyttävät asiointiin liittyvät lomakkeet sähköisesti itsepalveluna, tarkistavat tietonsa tai saavat pyytämänsä dokumentit sähköisinä verkkopalveluiden kautta,
- esimerkiksi ympäristölupakäsittelyyn tulevat asiat valmistellaan verkkopalvelussa vuorovaikutteisesti asiakkaan kanssa,
- huomattava osa asioinnista siirtyy sähköiseksi, jolloin virastokäynnit ja puhelinasiointi vähenevät ja
- asiat siirtyvät virastojen välillä sähköisinä, jolloin osa kirjaamis- ja postitustoimenpiteistä jää pois.
- Samankaltaisia tehtäviä voidaan keskittää, hajauttaa tai siirtää virastojen kesken
tarpeen mukaan esimerkiksi ruuhkatilanteissa ja saada resurssit ja erityisasiantuntemus nykyistä tehokkaampaan käyttöön.
Sähköisten palveluiden ja asianhallinnan mittareina ovat esillä olleet muun muassa :
- kävijämäärät www.ymparisto.fi- ja www.asuminen.fi-palveluissa,
- sähköisesti hoidettujen tapahtumien osuus kokonaistapahtumista prosesseitain;
esimerkiksi sähköisesti palautettujen valvontailmoitusten osuus ilmoitusten kokonaismäärästä,
- sähköisten asiointitapahtumien kokonaismäärä ja
- erityyppisten hakemusten käsittelyajat ja niiden kehittyminen.
Tarkkojen tuottavuushyötyjen todentaminen on vaikeaa yksinomaan asianhallinnan ja
sähköisen asioinnin puitteiden toteuttamisesta. Hyöty on saavutettavissa vasta kun
jossakin työprosessissa otetaan käyttöön asiointi- ja asianhallintaympäristö ja toimintatapa sovitetaan siihen.

3.4 Hankintatoimen kehittäminen
Ympäristöministeriön hallinnonalalle on laadittu hankintastrategia vuonna 2004 ja sen
mukaisesti hankintatointa kehittää koko hallinnonalaa edustava työryhmä. Syksyllä
2005 tehdyssä yhteenvedossa hankintastrategiassa esitettyjen kehittämisehdotusten
toteuttamisesta nousi esille muun muassa seuraavia edelleen kehitettäviä asioita:
Hankintoja keskitetään vielä nykyistä suurempiin kokonaisuuksiin hankintayhteistyöllä
ympäristöhallinnon sisällä tai yhteistyössä muiden esimerkiksi alueellisten toimijoiden
tai muiden hallinnonalojen virastojen kanssa. Keskittämällä kilpailutus tai hankinta
koskemaan koko hallinnonalaa saavutetaan volyymietuja, prosessisäästöjä hankin-
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taprosessissa sekä yhtenäisiä käytäntöjä ja yhtenäisiä tuotteita ja palveluja hallinnonalalle, joista myös osaltaan syntyy prosessisäästöjä.
Myös valtion hankintayksikköä Hanselia hyödynnetään kilpailutus- ja hankintaprosessissa nykyistä enemmän aina kun se on järkevää ja mahdollista. Ympäristöministeriön hallinnonalan virastot ovat muun muassa liittyneet Hanselin ICT-laitehankintojen ja
matkustuspalveluiden sopimuksiin. Etuja tästä ovat volyymihyötyjen ohella muun muassa kilpailutusprosessiin liittyvän työn väheneminen ja kilpailutus- ja sopimusmenettelyjen hallinnan turvaaminen ja mahdollisten valitusten siirtyminen Hanselin hoidettavaksi.
Pyritään pitkäaikaisiin sopimuksiin. Rakennetaan yhteistyö tavaran tai palvelun toimittajan kanssa sellaiseksi, että yhteistyötä voidaan jatkaa hankintalainsäädännön puitteissa mahdollisimman pitkään. Hankintojen logistiikkasäästöt ovat harkinnanarvoisia
nimenomaan tavarahankinnoissa optimoimalla varastointikustannusten ja toimitusten
prosessikustannusten kesken.
Hallinnonalan palveluyksikön hyväksikäyttö hankintatoimen keskittämisessä ja kehittämisessä tulee myös jatkossa selvitettäväksi.

3.5 Johtamisen, toimintatapojen ja työmenetelmien kehittäminen
Tuottavuuden parantamistavoite kytketään myös hallinnonalan päivittäiseen työskentelyyn. Keskeisten tehtävien nykyistä selkeämmällä priorisoinnilla, vähemmän tärkeiden tehtävien supistamisella tai karsimisella sekä johtamisen ja hallinnonalan ohjauksen kehittämisellä haetaan lisää tehokkuutta strategioiden toimeenpanoon ja hallinnonalan toimintaan. Hallinnon yhteisiä työtapoja kehitetään laatutyön menetelmin.
Tehokkaiden toimintatapojen ja työmenetelmien valinnat ovat myös yksilötasolla tehtäviä ratkaisuja tuottavuuden parantamiseksi.
Tietojärjestelmien tehokas hyödyntäminen päivittäisessä työssä, osaamisen parantaminen tietotekniikan hyväksikäytössä, uusien järjestelmien kurinalainen käyttöönotto ja samalla luopuminen päällekkäisistä vanhoista toimintatavoista ovat myös tapoja
tehostaa toimintaa.
Tulosohjaus ja valtionhallinnon vuotuinen suunnittelu- ja seurantajärjestelmä vaativat
nykyisellään varsin paljon voimavaroja eri puolilla hallintoa ja myös niissä on yhteisesti etsittävä kevennettyjä käytäntöjä. Joustavaa toimintaa ja yhteistyötä hidastavia
rakenteita, sääntöjä ja asenteita tulee poistaa kaikilla tasoilla.
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4 Henkilöstösuunnittelu
4.1 Henkilöstösuunnittelun lähtökohtana ministeriön strategia
Ympäristöhallinnon henkilöstösuunnittelun tavoitetila on ilmaistu vuonna 2003 valmistuneessa hallinnonalan henkilöstöstrategiassa vuosille 2004-2013. Sen mukaisesti
tavoitteena on myös tulevaisuudessa ympäristöhallinto, jossa on osaava, motivoitunut, hyvinvoiva, määrältään ja rakenteeltaan oikein mitoitettu henkilöstö.
Vuonna 2003 valmistuneen toiminnallisen strategian (Ekotehokas yhteiskunta ja hyvinvointia edistävä elinympäristö) linjaukset ohjaavat myös henkilöstö- ja muiden resurssien kohdentamista ja mitoitusta. Strategian toimeenpanossa on ministeriön johto
määritellyt kriittiset menestystekijät, joista henkilöstöresursseja koskevat erityisesti
seuraavat:
- voimavarat kohdennetaan ydintehtäviin
- henkilöstö on motivoitunutta ja vuorovaikutuskykyistä ja osaaminen vastaa muuttuvia tarpeita
- johtaminen on ammattitaitoista
- henkilöstösuunnittelu on ennakoivaa ja rekrytointi ammattitaitoista
- toimintatavat edistävät työyhteisön hyvinvointia
- kannustetaan tehtäväkiertoon
- kustannustietoisuutta lisätään.

4.2 Tietoja ympäristöhallinnon henkilöstöstä
Vuoden 2004 lopussa ympäristöhallinnon palveluksessa oli 3 066 henkilöä. Valtiovarainministeriön tuottavuusohjelmien päivittämistä koskeneen kirjeen vaihtuvuustarkastelussa marraskuun 2004 tietojen mukaan henkilömäärä oli 3191.
YM:n hallinnonalan henkilöstömäärä
Tilivirastojen toimintakertomusten mukaan 31.12.2004
VM:n
laskelmat
ympäris- 30.50.21
työpalkkaESR ulkopuol.
(marrastöhall.
(MMM) määrä- per. työlrahoitus
kuu 2004)
toim.
rahat.
listetyt
ja muu
menot
YM
325
322
YKET
2 106
1 454
54
208
79
57
120
YLVT
94
95
SYKE
599
385
220
ARA
67
72
YHT

3 191

2 328

54

208

79

57

340

YHT.

322
1 972
95
605
72
3 066

Ympäristöministeriön budjettirahoituksella on lisäksi Metsähallituksen luonnonsuojelutehtävissä 245 htv ja Metsäntutkimuslaitoksessa noin 10 htv.
Yli 60 % ympäristöhallinnon henkilöstöstä työskentelee pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Määräaikaisen työvoiman osuus on laskenut viime vuosina, koska työllisyysrahoituksella palkatun henkilöstön määrä on vähentynyt alueellisissa ympäristökeskuksissa. Toisaalta luonnonsuojelun ja ympäristönsuojelun lisääntyneisiin tehtäviin on
palkattu määräaikaista lisähenkilöstöä.
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Ympäristöhallinnon henkilöstön keski-ikä on jatkuvassa nousussa ja se on tällä hetkellä 45,6 vuotta. Hallinnonalalla eläkkeelle jäämisikä on kuitenkin noussut ja työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen on vähentynyt. Ainakin välillisesti tämä kehitys on
seurausta hallinnonalan virastojen johdonmukaisesta työhyvinvoinnin kehittämisestä.
64 vuotta täyttävien lukumäärä 2004-2011
(tarkastelussa toimintamenomäärärahalla palkattu henkilöstö YM:ssä kesällä 2005 tehdyn selvityksen mukaan)

Yhteensä
Henkilömäärä
31.12.2004
64 v täyttävien %osuus

YM
71

YKE
224

YLV
21

SYKE
84

ARA
19

YHT
419

322

1454

95

385

72

2328

22 %

15 %

22 %

22 %

26 %

18 %

4.3 Tuottavuustavoitteiden henkilöstövaikutusten tarkastelu
Seuraavassa taulukossa on esitetty, mihin virastoihin tuottavuusohjelman hankkeet
pääosin kohdistuvat.
YM
Varsinainen toiminta
1. Ympäristölupahallinnon
uudistaminen ja lupien käsittelyn tehostaminen
2. Luonnonsuojeluhallinnon
työnjaon kehittäminen
3. Ympäristötutkimus- ja tietojärjestelmäyhteistyön ja työnjaon kehittäminen
4. Ympäristön seurannan ja
raportoinnin kehittäminen
5 Vesivarojen käyttö- ja hoitotehtävien kehittäminen (MMM)
6. Ympäristökeskusten asiantuntijapalveluiden keskittäminen ja yhteistoiminnan lisääminen
7. Asumisen tukijärjestelmän
yksinkertaistaminen
Tukipalvelut
1. Talous- ja henkilöstöhallinnon tukipalveluiden keskittäminen
2. Tietoteknisen infrastruktuurin ja peruspalveluiden kehittäminen
3. Sähköisten palveluiden ja
asianhallinnan kehittäminen
4. Hankintatoimen kehittäminen
5. Johtamisen, toimintatapojen
ja työmenetelmien kehittäminen

x

YKE

YLV

x

x

SYKE ARA

x

x

x

x

x

x

x

x

MH

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Ympäristöministeriön hallinnonalan tuottavuusohjelman henkilöstövaikutusten tarkastelu perustuu lähtökohtaan, että tuottavuustavoitteiden laskennan pohjana on YM:n
hallinnonalan toimintamenomäärärahoilla palkatun pysyväisluonteisen henkilöstön
määrä. Alustavana tavoitteena on keskimäärin 2 %:n vuotuinen henkilömäärän vä-
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hennys ohjelmakaudella. Ympäristöhallinnon ikärakenteen perusteella eläköityminen
ja siten myös henkilöstövähennykset painottuvat tuottavuusohjelmakauden loppupuolelle. Tuottavuusohjelman toteuttamisessa noudatetaan hyvää henkilöstöpolitiikkaa
valtion yleisten henkilöstöpoliittisten periaatteiden mukaisesti.
Seuraavassa taulukossa on esitetty arviot ympäristöhallinnon vaihtuvuudesta vuosina
2005-2011 sekä niihin perustuvat henkilöstövähennystavoitteet 2% keskimääräisen
vuotuisen vähennyksen mukaan (yhteensä 13,2 % vuosina 2005-2011).
Arvioitu hallinnonalan henkilöstön luonnollinen poistuma, laskettu toimintamenomäärärahoilla palkatusta henkilöstöstä

Vanhuuseläkkeelle (64 vuotta
täyttävät)
Muille eläkkeille ja muille sektoreille, koko valtion vaihtuvuus% pohjana
Yhteensä

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

YHT

28

24

41

51

84

80

111

419

54
82

52
76

50
91

48
99

46
130

44
124

41
152

337
756

2010 2011

YHT

YM:n esitys henkilöstön vähennystavoitteesta
2005

2006

2007

2008

2009

Henkilöstön vähennystavoite
(13,2%)

21

18

30

37

62

59

81

307

Tuottavuusohjelman mukainen
henkilöstön vähenemä

12

18

20

20

50

50

80

250

Lisääntyvät tehtävät

100

Nettovähennys (*

207

*) Vähennyslaskelma sisältää UPJ-säästöjä yhteensä 54 htv vuoteen 2008 saakka.
Toiminnan tehostumisesta henkilöstön vähentymisenä saaduista tuottavuushyödyistä
osa menee valtion yhteisiin konsernitarpeisiin uudelleenkohdennettavaksi. Ympäristöhallinnossa on kuitenkin myös kasvavia tehtäväalueita, joihin toiminnan tehostumisen myötä vapautuvia voimavaroja on välttämätöntä kohdentaa. UPJ:n omarahoitusosuuteen on jo siirtymäkauden aikana sitouduttu säästämään 54 henkilötyövuotta
vastaava määräraha.
Uusia tehtäviä on viime vuosina tullut ja edelleen tulossa ennen muuta EU:n direktiivien ja säädösten kautta; esimerkkinä tuottajavastuu, suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arviointi, vesipuitedirektiivi, meludirektiivi, kemikaalilainsäädäntö,
energiatehokkuusdirektiivi, luonnon monimuotoisuuden seurantavelvoitteet jne. Myös
meneillään olevat alueellistamistoimenpiteet vaativat käynnistymisvaiheessa lisäpanostusta toiminnan päällekkäisyyden takia tai uuden toiminnan käynnistämiseksi.
Siirtymävaihe voi eräiltä osin kestää pitkäänkin, jos siirrot eivät toteudu ja luonnollinen vaihtuvuus ei riitä tarvittaviin uudelleen kohdennuksiin. Lisääntyviin tehtäviin on
arvioitu tarvittavan vähintään 100 htv eli noin kolmasosa tavoitteeksi asetetusta kokonaisvähennyksestä.
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4.4 Varautuminen henkilöstöä koskeviin muutoksiin
Henkilöstösuunnitelman toteuttaminen ja siihen varautuminen on merkittävä haaste
ympäristöhallinnon henkilöstöpolitiikalle. Ympäristöhallinnon yhteiset henkilöstöpoliittiset linjaukset on määritelty henkilöstöstrategiassa. Toiminnan kulmakivenä on tuloksellisuus, jonka varmistamiseksi tarvitaan
- pitkäjänteistä henkilöstösuunnittelua, jotta henkilöstön määrä ja rakenne suhteessa
tehtäviin ovat kohdallaan,
- aktiivista osaamisen kehittämistä, jotta ympäristöhallinnolla on oikeanlaista osaamista tulevaisuudessakin,
- hyvinvointia edistäviä toimia työssä ja työyhteisössä,
- hyvää ja innostavaa johtamista ja
- palautetta työstä ja kannustusta tulokselliseen työhön.
Vuosittaiset kehityskeskustelut esimiehen ja alaisen välillä ovat vakiinnuttaneet asemansa kaikissa ympäristöhallinnon virastoissa. Tämä mahdollistaa tehtäväkuvien jatkuvan kehittämisen vastaamaan viraston ja koko hallinnonalan tarpeita sekä työntekijöiden omia uratoiveita. Toiminnan ja henkilöstön määrän muutokset korostavat monipuolisen osaamisen tarvetta ja osaamisen kehittämisen pitkäjänteisyyttä. Painopistettä siirretään työssä oppimiseen. Henkilöstön siirtymistä tehtävästä toiseen viraston
sisällä ja virastojen välillä kannustetaan. Ammatillisen osaamisen lisäksi erityisesti
tietotekniset taidot, vuorovaikutus- ja viestintätaidot, johtamis- ja esimiestyö, työtapojen ja työprosessien kehittäminen, projektihallinta sekä monipuolinen kielitaito parantavat valmiuksia myös tulevaisuuden työelämässä. Esimerkkinä tietoteknisten taitojen
systemaattisesta kehittämisestä on ympäristöhallinnon atk-ajokortti, jonka tavoitteena
on saada hallintoon yhtenäinen tietotekniikan perusosaamisen taso. Jatkossa uusien
välineiden käyttöönotto ja atk-koulutuksen järjestäminen helpottuvat ja työtavat yhtenäistyvät. Tulevaisuuden vaatimuksiin vastaaminen on mahdotonta ilman hyvää tietoteknistä perusosaamista.
Eri ikäisten ja erilaisessa elämän tilanteessa olevien työntekijöiden tarpeet pyritään
mahdollisuuksien mukaan ottamaan huomioon töiden suunnittelussa. Mahdollisuus
osa-aika- ja etätyöhön sekä muihin joustaviin työaikajärjestelyihin lisäävät työhyvinvointia ja työmotivaatiota. Samoin edistetään henkilöstön pysymistä työelämässä
myös ennaltaehkäisevällä työterveyshuollolla, kuntoutuksella sekä työhyvinvointihankkeilla.
Ympäristöhallinnon virastoista uusi palkkausjärjestelmä on ollut voimassa alueellisissa ympäristökeskuksista joulukuusta 2003 lukien ja SYKEssä joulukuusta 2004 lukien, ARAssa kesäkuusta 2004 lukien ja ympäristöministeriössä toukokuusta 2005 lukien. Ympäristölupavirastoissa uuteen palkkausjärjestelmään siirtymisestä neuvotellaan parhaillaan. Palkkausjärjestelmien kehittäminen edesauttaa ympäristöhallinnon
virastoja pysymään kilpailukykyisenä työnantajana myös tulevaisuudessa. Tulospalkkauksen kehittäminen on yksi keino toiminnan ja sen tuottavuuden kehittämisessä.
Ryhmäpalkitsemisen kehittäminen on tärkeää, koska suuri osa työstä tehdään yhteistyössä ja tulos on riippuvainen yhteisen työn tuloksista. Ympäristöhallinnon alalta
SYKEllä on jo myönteistä kokemusta ryhmäkohtaisten tulospalkkioiden käytöstä.

4.5 Virastokohtaiset henkilöstösuunnitelmat laaditaan
Ministeriö edellyttää, että hallinnonalan virastoissa laaditaan viraston oma henkilöstösuunnitelma vuosille 2005-2011 ottaen huomioon muun muassa tuottavuusohjelmaan
sisältyvät suunnitelmat. Henkilöstösuunnitelmat tarkentuvat tuottavuusohjelman toimeenpanon kuluessa. Henkilöstösuunnitelmat laaditaan yhteistyössä henkilöstön
kanssa. Henkilöstösuunnitelman toimeenpano pohjautuu ympäristöhallinnon henkilöstöstrategian periaatteille ja sitä täsmentäville virastokohtaisille henkilöstö- ja
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osaamisstrategioille. Henkilöstösuunnitelmien toteutumista seurataan osana vuotuista tulosraportointia.

5 Viestintä
Hyvin hoidettu sisäinen viestintä auttaa saavuttamaan tuottavuusohjelmalle asetetut
tavoitteet. Ohjelmalle on laadittu viestintäsuunnitelma, jossa määritellään viestinnän
periaatteet ja tavoitteet, avainryhmät, vastuut sekä viestinnän keinot. Suunnittelemalla viestintää ennakolta pyritään tiedonkulun varmistamiseen ja vuorovaikutteiseen
viestintään. Viestinnän välineitä ovat muun muassa henkilöstötilaisuudet, intranet ja
henkilöstölehdet.

6 Toteutumisen seuranta
Tuottavuusohjelman tuloksista raportoidaan normaalissa vuotuisessa tulossuunnitteluprosessissa. Tuottavuusohjelman toteutumisen seurannasta raportoidaan ympäristöhallinnon alueellistamisen ja tuottavuusohjelman yhteistyöryhmässä (Aatu), jossa
on henkilöstön edustus.
Tuottavuuden kehityksen seuranta edellyttää ympäristöministeriön hallinnonalalla
monin osin jo saatavissa olevan tiedon kokoamista resurssien käytöstä ja tuotoksista
sekä tietojen täydentämistä ja syventämistä tarvittavilta osin. Nämä tarpeet määritellään kunkin hankkeen yhteydessä konkreettisemmin.
Tuottavuuden parantumisen todentamiseksi on resurssien ja tuotosten nykytilanne
kunkin aihekokonaisuuden tai hankkeen alkuvaiheessa kuvattava. Sovittavin määräajoin tehdään hankkeista selvitys, miten resurssipanostukset ja tuotokset (suoritteet
ja palvelut) sekä niiden laatu ovat kehittyneet. Seuranta edellyttää myös tuottavuusmittareiden kehittämistyön jatkamista. Ympäristöministeriön hallinnonalalla on jo nyt
muun muassa ympäristöluville asetettu tuottavuustavoitteet, joiden toteutumista seurataan määräajoin.
Tuottavuustavoitteiden seurannassa laskentatoimen kehittämisellä ja henkilöstön
kustannustietoisuuden parantamisella on keskeinen merkitys. Ympäristöhallinnon virastoista alueellisilla ympäristökeskuksilla, Suomen ympäristökeskuksella ja Asuntorahastolla on ollut pitkään käytössä työajan käytön kohdentumisen seurantajärjestelmä. Tavoitteena on laajentaa seuranta kaikkiin hallinnonalan virastoihin vuoteen
2007 mennessä.

