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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 osaltaan vastata julkisen talouden kestävyysvajeen supistamistarpeeseen sekä tehostaa ja uudistaa toimintaa ympäristöhallinnon toimialalla. Ympäristöministeriö vastaa ohjelman toteuttamisesta omalla hallinnonalalla. Ohjelman 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 toimintakulttuuria ja siten vaikuttaa tuloksellisen toimintakulttuurin syntymiseen, työyhteisön aikaansaavuuden lisääntymiseen 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
Monitor-2020 – Ympäristötieto
hyviin päätöksiin
Lisätietoja:
Juhani Kettunen
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Lyhyt kuvaus
Hankkeen tehtävänä on kehittää
seurannan vaikuttavuutta ja kustannustehokkuutta metodiikkaa,
prosesseja, verkostoitumista, tiedon
laatua ja käyttöä, jakelua sekä hyödyntämistä parantamalla.

Tavoitteet
vaikuttavuus: Ympäristöä koskeva
päätöksenteko ja käytännön ratkaisut voivat perustuvat riittäviin ja luotettaviin ennusteisiin ja mittauksiin,
jotka kuvaavat päätösten vaikutukset luontoon, yhteiskuntaan ja talouteen.
palvelukyky: Informaation kertyessä tarkentuva seuranta-informaatio
on helposti ja nopeasti saatavissa.
Tieto esitetään mielenkiintoa herättävästi ja se on helposti yhdistettävissä muuhun yhteiskuntaa ja taloutta koskevaan informaatioon.
aikaansaannoskyky: Verkoston
osapuolilla on yhteiset tavoitteet.
Niiden työntekijät näkevät kokonaisuuden ja kehittävät ylpeinä omaa
panostaan työnjaossa.
tuottavuus ja taloudellisuus: Toiminnan automatisointi, päällekkäisten toimintojen poistuminen ja kansalaisten mukaanotto seurantoihin
tekevät mahdolliseksi nopeasti kasvavien kansainvälisten raportointivelvoitteiden täyttämisen 15% nykyistä pienemmillä kustannuksilla.

Valtiovarainministeriö
Snellmaninkatu 1 A, Helsinki
PL 28, 00023 Valtioneuvosto
www.vm.fi

Puh 0295 16001 (vaihde)
Faksi 09 160 33123
valtiovarainministerio@vm.fi
Y-tunnus 0245439-9
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Ympäristöhallinnon monikanavainen asiakaspalvelu
Lisätietoja:
Eeva-Riitta Puomio
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Hankkeen tavoitteena on parantaa
asiakaspalvelua elinkeino- liikenneja ympäristökeskusten, ELYkeskusten ympäristötehtävissä, kehittää aiempaa tarkoituksenmukaisempia työskentelytapoja ja säästää kustannuksia.

vaikuttavuus: Kustannustehokkaan
monikanavaisen palvelumallin avulla tarjotaan asiakkaille valtakunnallisesti yhdenmukaista tietoa ympäristön kannalta myönteisten ratkaisujen perustaksi.
palvelukyky: Nopeaa ja laadukasta
palvelua tarjotaan monen eri kanavan kautta "yhdeltä luukulta".
aikaansaannoskyky: Asiantuntijoiden työajan "pirstaloituminen" vähenee keskitettäessä asiakaspalvelua Y-aspaan ja ohjattaessa asiakkaita verkkopalveluiden käyttöön.
tuottavuus ja taloudellisuus: Monikanavaisen toimintamallin täysimääräinen käyttöönotto tuo säästöjä ELY-keskusten Y-vastuualueiden
työajan käytöön pitkällä aikavälillä
20-25% nykyiseen tilanteeseen verrattuna.

Ydintoimintoanalyysiuudistusten toteutus
Valmiit
Nro
Nimi
L27

Asukasvalintaan, vuokriin ja
asumisoikeustalojen käyttövastikkeiden määräytymiseen liittyvien kanteluiden
käsittelystä luopuminen

Toteutuksessa
Nro
Nimi
K151

K152

K153

K155

K156

ARA-vuokra-asuntojen vuokrien määrityksen valvonnan
siirto kunnilta valtiolle
Korjaus- ja energiaavustusmenettelyyn liittyvien
menettelyjen kehittäminen
(sähköinen asiointi)
Omistusasuntolainojen valtiontakausten siirto Valtiokonttoriin
Työnjaon kehittäminen UM:n
ympäristöpolitiikan ja YM:n
kansainvälisten ja EU-asiain
yksikön välillä.
Valtion sektoritutkimuslaitosten yhteinen projektinhallintahanke

Ehdotuksen laajuus /
uudistuksen kohde
Organisaatio

Toimijat (vastuu,
osallistujat)
ARA

Lisätietoja

Ehdotuksen laajuus /
uudistuksen kohde
Koko valtionhallinto

Toimijat (vastuu,
osallistujat)
ARA, kunnat

Lisätietoja

Organisaatio

ARA

Hallinnonalojen välinen

YM, VM, ARA, Valtiokonttori

Hallinnonalojen välinen

YM, UM

Koko valtionhallinto
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K159

L25

Talous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmän
(KIEKU) käyttöönotto
Vesien syvyyskartoituksen
lopettaminen (SYKE ja
ELY:t)

Valmisteilla/suunnitteilla
Nro
Nimi
K145

K148

K149

K157

K158

K160
L28

L29

Pilaantuneita maita koskevat
ympäristötyöt eli ns. valtion
jätehuoltotöiden uudelleen
järjestely
Luonnonsuojelualueverkoston hoito ja muut luonnonsuojeluun liittyvät operatiiviset tehtävät
Luonnonsuojelualueiden
maastomerkinnät; käytäntöjen kehittäminen kustannusten vähentämiseksi.
Säännös- ja sopimusperusteiset viranomais- ja asiantuntijatehtävät
Markkinavalvontatehtävien
erillisrahoituksen siirto
TEM:iin (Tukesin markkinavalvonnan määräraha)
KEHU-hankkeen yhteiset
hallinto- ja palvelutoiminnot
Kulttuurihistoriallisen kiinteistövarallisuuden luovutuslain
mukaisesta lausuntomenettelystä luopuminen
Terveyshaittojen poistamiseen tarkoitetuista nykymuotoisista avustuksista luopuminen ja siirtyminen vakuutusperustaiseen järjestelmään

Ehdotettu
Nro
Nimi
K144

Kansallisen kestävän kehityksen työn uudelleenorganisointi
(institutionaalinen uudelleen
järjestely)

K146

Geenitekniikan lautakunnan
tehtävien uudelleenorganisointi

Hallinnonala

YM

Hallinnonalojen välinen

YM, TEM, SYKE,
ELYt

Ehdotuksen laajuus /
uudistuksen kohde
Hallinnonalojen välinen

Toimijat (vastuu,
osallistujat)
YM, TEM

Hallinnonalojen välinen

MMM, YM, TEM

Hallinnonalojen välinen

MMM, YM, TEM

Organisaatio

SYKE

Hallinnonalojen välinen

YM, TEM

Hallinnonalojen välinen

VM, muut ministeriöt

Hallinnonalojen välinen

YM, OKM

Hallinnonalojen välinen

YM, STM

Ehdotuksen laajuus /
uudistuksen kohde
Hallinnonalojen välinen

Toimijat (vastuu,
osallistujat)
YM, VM, UM, TEM,
STM, VNK

Hallinnonalojen välinen

YM, STM, TEM,
MMM

Lisätietoja

Lisätietoja
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K150

K154

Y31

L24

L26

Rakentamisen teknisen ohjauksen tehtävät ja resurssit yhteen
Kansainvälisten raportointien
kehittäminen ympäristöön liittyvissä kysymyksissä
Ympäristövahinkojen torjunnan
kehittäminen ja mahdollinen
osittainen uudelleen organisointi
Rauhoitettujen eläinten aiheuttamien vahinkojen korvaamisen siirtäminen vakuutuksen
piiriin
Maakuntakaavojen ja yleiskaavojen vahvistamiskäytännöt

Keskeytetty
Nro
Nimi
K147

Vesilainsäädäntö sekä vesiensuojelun ja vesivaroihin liittyvien tehtävien yhteenkokoaminen

Hallinnonalojen välinen

YM, MMM, OKM,
STM, SM

Organisaatio

SYKE

Koko valtiohallinto

YM

Organisaatio

YM

Organisaatio

YM

Ehdotuksen laajuus /
uudistuksen kohde
Hallinnonalojen välinen

Toimijat (vastuu,
osallistujat)
YM, MMM, OM

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

Lisätietoja

