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Ympäristöministeriön hallinnonalan VATU-ohjelma 
 
 
Yleiskuvaus 
Ympäristöministeriön hallinnonalan VATU-ohjelma muodostuu kahdesta kärkihankkeesta, inhimillisen pääoman 
kehittämisestä (IPO) sekä ydintoimintoanalyysissä ehdotetuista toimenpiteistä. Ohjelman tavoitteena on osal-
taan vastata julkisen talouden kestävyysvajeen supistamistarpeeseen sekä tehostaa ja uudistaa toimintaa ym-
päristöhallinnon toimialalla. Ympäristöministeriö vastaa ohjelman toteuttamisesta omalla hallinnonalalla. Ohjel-
man toimeenpano on kytketty vuotuisen tulossuunnittelun yhteyteen ja sen etenemistä ja tuloksia seurataan 
säännöllisesti. Henkilöstö on osallistunut ohjelman valmisteluun mm. esittämällä ydintoimintoanalyysiin omia 
kehittämisehdotuksia. 
 
Inhimillisen pääoman kehittäminen 
Inhimillisen pääoman kehittämisen (IPO) tavoitteena ympäristöministeriön hallinnonalalla on yhtenäistää toimin-
takulttuuria ja siten vaikuttaa tuloksellisen toimintakulttuurin syntymiseen, työyhteisön aikaansaavuuden lisään-
tymiseen ja henkilöstön hyvinvointiin. Inhimillisen pääoman toimeenpano on kytketty VATU-kärkihankkeisiin ja 
viraston omiin tulossopimuksiin sekä otettu huomioon myös ydintoimintoanalyysin hankkeiden toteuttamisessa. 
Virastot vastaavat omalta osaltaan IPO-suunitelmien toteuttamisesta. 
 
VATU-hankkeet 
 

Nimi Lyhyt kuvaus Tavoitteet 

Monitor-2020 – Ympäristötieto 
hyviin päätöksiin 

 
Lisätietoja: 
Juhani Kettunen 
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi 
 

Hankkeen tehtävänä on kehittää 
seurannan vaikuttavuutta ja kus-
tannustehokkuutta metodiikkaa, 
prosesseja, verkostoitumista, tiedon 
laatua ja käyttöä, jakelua sekä hyö-
dyntämistä parantamalla. 

vaikuttavuus: Ympäristöä koskeva 
päätöksenteko ja käytännön ratkai-
sut voivat perustuvat riittäviin ja luo-
tettaviin ennusteisiin ja mittauksiin, 
jotka kuvaavat päätösten vaikutuk-
set luontoon, yhteiskuntaan ja talou-
teen. 
palvelukyky: Informaation kertyes-
sä tarkentuva seuranta-informaatio 
on helposti ja nopeasti saatavissa. 
Tieto esitetään mielenkiintoa herät-
tävästi ja se on helposti yhdistettä-
vissä muuhun yhteiskuntaa ja talo-
utta koskevaan informaatioon. 
aikaansaannoskyky: Verkoston 
osapuolilla on yhteiset tavoitteet. 
Niiden työntekijät näkevät kokonai-
suuden ja kehittävät ylpeinä omaa 
panostaan työnjaossa. 
tuottavuus ja taloudellisuus: Toi-
minnan automatisointi, päällekkäis-
ten toimintojen poistuminen ja kan-
salaisten mukaanotto seurantoihin 
tekevät mahdolliseksi nopeasti kas-
vavien kansainvälisten raportointi-
velvoitteiden täyttämisen 15% ny-
kyistä pienemmillä kustannuksilla. 
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Ympäristöhallinnon moni-
kanavainen asiakaspalvelu 
 
Lisätietoja: 
Eeva-Riitta Puomio 
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi 

Hankkeen tavoitteena on parantaa 
asiakaspalvelua elinkeino- liikenne- 
ja ympäristökeskusten, ELY-
keskusten ympäristötehtävissä, ke-
hittää aiempaa tarkoituksenmukai-
sempia työskentelytapoja ja sääs-
tää kustannuksia. 

vaikuttavuus: Kustannustehokkaan 
monikanavaisen palvelumallin avul-
la tarjotaan asiakkaille valtakunnal-
lisesti yhdenmukaista tietoa ympä-
ristön kannalta myönteisten ratkai-
sujen perustaksi. 
palvelukyky: Nopeaa ja laadukasta 
palvelua tarjotaan monen eri kana-
van kautta "yhdeltä luukulta". 
aikaansaannoskyky: Asiantuntijoi-
den työajan "pirstaloituminen" vä-
henee keskitettäessä asiakaspalve-
lua Y-aspaan ja ohjattaessa asiak-
kaita verkkopalveluiden käyttöön. 
tuottavuus ja taloudellisuus: Mo-
nikanavaisen toimintamallin täysi-
määräinen käyttöönotto tuo säästö-
jä ELY-keskusten Y-vastuualueiden 
työajan käytöön pitkällä aikavälillä 
20-25% nykyiseen tilanteeseen ver-
rattuna. 

 
Ydintoimintoanalyysiuudistusten toteutus 
 
Valmiit 

Nro Nimi Ehdotuksen laajuus / 
uudistuksen kohde 

Toimijat (vastuu, 
osallistujat) 

Lisätietoja 
 

L27 Asukasvalintaan, vuokriin ja 
asumisoikeustalojen käyttö-
vastikkeiden määräytymi-
seen liittyvien kanteluiden 
käsittelystä luopuminen 

Organisaatio ARA  

 
Toteutuksessa 

Nro Nimi Ehdotuksen laajuus / 
uudistuksen kohde 

Toimijat (vastuu, 
osallistujat) 

Lisätietoja 
 

K151 ARA-vuokra-asuntojen vuok-
rien määrityksen valvonnan 
siirto kunnilta valtiolle 

Koko valtionhallinto ARA, kunnat  

K152 Korjaus- ja energia-
avustusmenettelyyn liittyvien 
menettelyjen kehittäminen 
(sähköinen asiointi) 

Organisaatio  ARA  

K153 Omistusasuntolainojen valti-
ontakausten siirto Valtiokont-
toriin 

Hallinnonalojen välinen  YM, VM, ARA, Val-
tiokonttori 

 

K155 Työnjaon kehittäminen UM:n 
ympäristöpolitiikan ja YM:n 
kansainvälisten ja EU-asiain 
yksikön välillä. 

Hallinnonalojen välinen  YM, UM  

K156 Valtion sektoritutkimuslaitos-
ten yhteinen projektinhallinta-
hanke 

Koko valtionhallinto   



       3 (4) 

 

 
K159 Talous- ja henkilöstöhallin-

non tietojärjestelmän 
(KIEKU) käyttöönotto 

Hallinnonala YM  

L25 Vesien syvyyskartoituksen 
lopettaminen (SYKE ja 
ELY:t) 

Hallinnonalojen välinen  YM, TEM, SYKE, 
ELYt 

 

 
Valmisteilla/suunnitteilla 

Nro Nimi Ehdotuksen laajuus / 
uudistuksen kohde 

Toimijat (vastuu, 
osallistujat) 

Lisätietoja 

K145 Pilaantuneita maita koskevat 
ympäristötyöt eli ns. valtion 
jätehuoltotöiden uudelleen 
järjestely 

Hallinnonalojen välinen  YM, TEM  

K148 Luonnonsuojelualueverkos-
ton hoito ja muut luonnon-
suojeluun liittyvät operatiivi-
set tehtävät 

Hallinnonalojen välinen  MMM, YM, TEM  

K149 Luonnonsuojelualueiden 
maastomerkinnät; käytäntö-
jen kehittäminen kustannus-
ten vähentämiseksi. 

Hallinnonalojen välinen  MMM, YM, TEM  

K157 Säännös- ja sopimusperus-
teiset viranomais- ja asian-
tuntijatehtävät 

Organisaatio  SYKE  

K158 Markkinavalvontatehtävien 
erillisrahoituksen siirto 
TEM:iin (Tukesin markkina-
valvonnan määräraha) 

Hallinnonalojen välinen  YM, TEM  

K160 KEHU-hankkeen yhteiset 
hallinto- ja palvelutoiminnot 

Hallinnonalojen välinen VM, muut ministeriöt  

L28 Kulttuurihistoriallisen kiinteis-
tövarallisuuden luovutuslain 
mukaisesta lausuntomenette-
lystä luopuminen 

Hallinnonalojen välinen  YM, OKM  

L29 Terveyshaittojen poistami-
seen tarkoitetuista nykymuo-
toisista avustuksista luopu-
minen ja siirtyminen vakuu-
tusperustaiseen järjestel-
mään 

Hallinnonalojen välinen  YM, STM  

 
Ehdotettu 

Nro Nimi Ehdotuksen laajuus / 
uudistuksen kohde 

Toimijat (vastuu, 
osallistujat) 

Lisätietoja 
 

K144 Kansallisen kestävän kehityk-
sen työn uudelleenorganisointi 
(institutionaalinen uudelleen 
järjestely) 

Hallinnonalojen välinen  YM, VM, UM, TEM, 
STM, VNK 

 

K146 Geenitekniikan lautakunnan 
tehtävien uudelleenorganisoin-
ti 

Hallinnonalojen välinen  YM, STM, TEM, 
MMM 
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K150 Rakentamisen teknisen ohja-

uksen tehtävät ja resurssit yh-
teen 

Hallinnonalojen välinen  YM, MMM, OKM, 
STM, SM 

 

K154 Kansainvälisten raportointien 
kehittäminen ympäristöön liit-
tyvissä kysymyksissä 

Organisaatio  SYKE  

Y31 Ympäristövahinkojen torjunnan 
kehittäminen ja mahdollinen 
osittainen uudelleen organi-
sointi 

Koko valtiohallinto  YM  

L24 Rauhoitettujen eläinten aiheut-
tamien vahinkojen korvaami-
sen siirtäminen vakuutuksen 
piiriin 

Organisaatio  YM  

L26 Maakuntakaavojen ja yleis-
kaavojen vahvistamiskäytän-
nöt 

Organisaatio YM  

 
Keskeytetty  

Nro Nimi Ehdotuksen laajuus / 
uudistuksen kohde 

Toimijat (vastuu, 
osallistujat) 

Lisätietoja 
 

K147 Vesilainsäädäntö sekä vesien-
suojelun ja vesivaroihin liittyvi-
en tehtävien yhteenkokoami-
nen 

Hallinnonalojen välinen  YM, MMM, OM  

 
 
Lisätietoja ympäristöministeriön hallinnonalan VATU-ohjelman toteutuksesta: 
 
ylitarkastaja Tommi Jauho  
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi 

 


