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Esipuhe
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus (ELY-keskus)
käynnisti helmikuussa 2015 kaksivuotisen ympäristöministeriön rahoittaman
hankkeen Ympäristölupien valvonnan
kehittäminen. Sen keskeisenä tavoitteena oli kartoittaa ympäristölupien
valvonnan nykytilaa, käytäntöjä,
pullonkauloja ja kehittämistarpeita
ELY-keskuksissa. Näiden perusteella
valmisteltiin valvonnan suunnittelua,
toimintatapoja, digitalisaatiota sekä
yhteistyötä ja viestintää koskevia kehittämis- ja toimenpide-ehdotuksia, joiden
tavoitteena on parantaa ympäristönsuojelun tasoa sekä yhtenäistää ja tehostaa
valvontaa. Tarkempia tuloksia on esitetty hankkeen viidessä osaraportissa.
Hankkeen toteutuksesta on vastannut erikoissuunnittelija Anu Lillunen
Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta.
Hanketta on rahoittanut ympäristöministeriö, jossa hankkeen valvojana on
toiminut neuvotteleva virkamies Juha
Lahtela. Työtä on ohjannut ohjausryh-

mä, jonka puheenjohtajana on toiminut yksikönpäällikkö Lassi Liippo
Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta.
Ohjausryhmän jäseninä ovat olleet neuvotteleva virkamies Juha Lahtela ympäristöministeriöstä, ylitarkastaja Eljas
Hietamäki Varsinais-Suomen ELYkeskuksesta, projektipäällikkö Päivi
Laurila Hämeen ELY-keskuksesta, ympäristölakimies Elina Linnove KeskiSuomen ELY-keskuksesta, ylitarkastaja Juha Pesari Kaakkois-Suomen
ELY-keskuksesta (9.12.2016 saakka),
ympäristöneuvos Marja-Terttu Parsama
Etelä-Suomen aluehallintovirastosta
ja ympäristöinsinööri Helena Pakkala
Turun kaupungin ympäristönsuojeluyksiköstä. Ohjausryhmä kokoontui neljä
kertaa.
Hankkeen onnistumiseen vaikutti
Varsinais-Suomen ELY-keskuksen aktiivisuuden lisäksi viranomaisten ja toiminnanharjoittajien yhteistyö haastatteluissa ja kyselyissä. Erityismaininnan
ansaitsee Anu Lillunen, jonka innostus
ja sitoutuneisuus vaikuttivat ratkaisevalla tavalla hankkeen onnistumiseen.

Kiitokset innostavasta tuesta koko
ohjausryhmälle, haastatteluaineistojen käsittelyavusta Maria Hughesille ja Anu Onjukalle, taitosta
Anu Båssarille, kansikuvasta Asko
Sydänojalle, tietolaatikkoteksteistä
Kimmo Pakariselle ja Sanna-Liisa
Suojastolle sekä käännöstyöstä
Elinor Slottelle!
Helsingissä 6.9.2017
Anu Lillunen

Helsingissä 23.5.2017

Juha Lahtela
Ympäristöministeriö
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1. Johdanto
TÄHÄN RAPORTTIIN ON KOOTTU KESKEISIMMÄT TULOKSET YMPÄRISTÖLUPIEN
VALVONNAN KEHITTÄMISHANKKEESTA (2/2015-2/2017) JA SEN OSARAPORTEISTA.

1.1. Hankkeen
tavoitteet
Hankkeen tavoitteena oli kartoittaa
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksissa (ELY-keskuksissa) tehtävän
ympäristölupien valvonnan nykytilaa,
käytäntöjä, pullonkauloja ja kehittämistarpeita ja valmistella konkreettisia
valvonnan kehittämis- ja toimenpideehdotuksia. Ehdotusten tavoitteena
on parantaa ympäristönsuojelun tasoa
sekä yhtenäistää ja tehostaa valvontaa.
Tavoitteena oli saada valvontatyötä
tekeviltä ja valvontatietoa käyttäviltä
tahoilta tietoa siitä, mihin asioihin
valvonnassa tulee erityisesti kiinnittää
huomiota ympäristönsuojelun tason
parantamiseksi. Lisäksi tavoitteena
oli kehittää valvontaa siten, että se
palvelee myös ympäristölupien käsittelyä sekä ympäristöluvanvaraisten
toiminnanharjoittajien ja kansalaisten
tietotarpeita.
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Hankkeessa tavoitteena oli selvittää:
• ympäristölupien valvonnan nykytila
ja resurssit (ks. luku 2)
• ympäristölupapäätöksiin liittyvät valvonnan pullonkaulat (ks. luku 2.5)
• ympäristölupien määräaikaisen
tarkistamisen poistamisen ja BREFvaatimusten täyttymisen tarkastamisen vaikutukset valvontaan (ks. luku
3.4)
• kriteerit ympäristöluvanvaraisten laitosten jakamiselle valvontaluokkiin
ympäristöriskien perusteella ottaen
huomioon tarve sopeuttaa valvonta
väheneviin voimavaroihin (ks. luku
2.2.3)
• valvontaan liittyvien rangaistusmenettelyjen toimivuus valvonnan
tehokkuuden näkökulmasta (ks. luku
3.4.4)
• viranomaisyhteistyön kehittämistarpeet valvonnassa (Tukes, Evira, paloja pelastusviranomaiset, kuntien
ympäristönsuojelu- ja terveysvalvontaviranomaiset) (ks. luku 3.6.1)
• työajan seurannassa käytettyjen TAIKA/KIEKU-koodien muuttamistarve
ja koodien hyödyntäminen valvontaresurssien käytön seurannassa (ks.
luku 2.3, tarkemmin osaraportit 1
ja 2)
• nykyisten valvontaan käytettävien tietojärjestelmien heikkoudet ja
muutostarpeet, jotta ne voidaan ottaa
huomioon uusissa lupa- ja valvontatietojärjestelmissä sekä asianhallintajärjestelmässä (USPA) (ks. luku
3.4.5)

1.2. Ympäristölupien valvonta

Selvitysten perusteella pyrittiin laatimaan konkreettisia ympäristölupien
valvonnan kehittämis- ja toimenpideehdotuksia ottaen huomioon erityisesti
(ks. luku 4):
• valvontasuunnitelmien ja -ohjelmien laatiminen sekä riskinarviointi ja
muut kriteerit laitosten jakamiselle
valvontaluokkiin
• lupien tarkistamismenettelyt uusien
BAT-päätelmien perusteella
• valvontatehtävien asettaminen tärkeysjärjestykseen (priorisointi)
• tehtävien tekemisen tehostamis- ja
keventämismahdollisuudet
• valvontaan käytettävän työajan ja resurssien kohdentaminen ja seuranta
• valvojien osaamisen turvaaminen ja
hyödyntäminen, ohjeistus- ja koulutustarpeet
• yhteistyö toiminnanharjoittajien ja
muiden viranomaisten kanssa
• sisäinen ja ulkoinen viestintä
• rangaistusmenettelyjen toimivuus
• paikka-, ympäristötieto- ja asianhallintajärjestelmien hyödyntäminen
• ympäristölupien valmistelu: lupamääräysten valvottavuus

Ympäristölupien valvonnalla, ympäristövalvonnalla tai valvonnalla tarkoitetaan raportissa ympäristöluvanvaraisten
laitosten ympäristölainsäädännössä
määriteltyä valvontaa. Valvontaviranomaisia ovat valtion valvontaviranomaiset (elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskukset eli ELY-keskukset)
ja kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset. Hankkeessa ja raportissa on
käsitelty vain ELY-keskusten tekemää
valvontaa. Valvonta koostuu valvontaviranomaisten toimista lain noudattamiseksi, luvan myöntämisen edellytysten varmistamiseksi sekä luvan ja
lupamääräysten valvomiseksi (Kuva
1). Se voidaan jaotella ennakko- ja
jälkivalvontaan: ennakkovalvontaa
tehdään ennen luvanvaraisen toiminnan
aloittamista ja jälkivalvontaa toiminnan aloittamisen ja lopettamisen välillä
sekä toiminnan loputtua.

Ympäristövalvonnan haasteet ja resurssivajaus ovat viime aikoina nousseet
yleisen huomion kohteeksi. Uusi
ympäristönsuojelulaki (527/2014),
johon sisältyvät myös teollisuuspäästödirektiivin (2010/75/EU) vaatimukset, edellyttää valvonnan tehostamista
lisäämällä sen suunnitelmallisuutta
ja kohdistamista ympäristönsuojelun
kannalta merkittävimpiin kohteisiin.
Valvontaa on tehty pitkään, mutta
käytännöt ovat epäyhtenäisiä eikä
kehittämiseen ole panostettu riittävästi.
Uuden ympäristönsuojelulain ja teollisuuspäästödirektiivin velvoitteet ovat
lisänneet valvontatyötä. Velvoitteista
suoriutuminen edellyttää yhtenäisten
toimintatapojen ja tehostamistoimien
selvittämistä.

YMPÄRISTÖVALVONTA
Lupa-& muutoksenhakuprosesseihin osallistuminen

• neuvottelut & laitoskäynnit
• lausunnot lupahakemuksista
• lupatarpeen arviointi
• muutoksenhaku

Laitosten luvan ja
lupamääräysten
valvonta

• tarkastuskäynnit
• vuosiraporttien & muiden toiminnanharjoittajan toimittamien
tietojen tarkastaminen
• luvan tarkistamis-& muuttamistarpeen arviointi
• suunnitelmien & selvitysten
tarkastaminen & hyväksyminen
• jätevakuudet
• poikkeuksellisten tilanteiden
ilmoitusten käsittely

Valvonnan suunnittelu &
seuranta

• valvontasuunnitelma
• valvontaohjelma (määräaikaistarkastukset ym.)
• valvonnan vuosikertomus

Laillisuusvalvonta
luparikkomustilanteissa
• hallintopakkomenettely &
tutkintapyyntö/rikosilmoitus
poliisille esitutkintaa varten

Valvontatilanteista
tiedottaminen yleisölle
Kansalaisten
yhteydenottojen
käsittely (esim.
yleisöilmoitukset)

Kuva 1. Ympäristövalvonta koostuu valvontaviranomaisen toimista, joilla varmistetaan lainsäädännön noudattaminen, luvan myöntämisen
edellytysten täyttyminen sekä luvan ja lupamääräysten valvominen.
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1.3. Hankkeen
toteutus
1.3.1. Haastattelut ja kyselyt
Ympäristövalvonnan nykytilaa, pullonkauloja ja kehittämisehdotuksia
selvitettiin kyselyjen ja haastattelujen
avulla. Kyselyt toteutettiin sähköisinä
webropol-kyselyinä ja haastattelut teemahaastattelumenetelmällä yksilö- tai
ryhmähaastatteluina.
• Keväällä 2015 tehtiin kysely kaikille ELY-keskusten ympäristölupien
valvojille. Kysely lähetettiin 151
valvojalle. Vastauksia saatiin 83.
Vastausprosentti oli 55 %. Kyselyssä
selvitettiin valvojien työ- ja koulutustaustaa, osaamista, työajan käyttöä eri
tehtäviin sekä valvonnan käytäntöjä ja
kehittämistarpeita. Kyselyn tiivistelmä
ja tulokset ovat liitteessä 1 ja tarkemmin osaraportissa 1.
• Keväällä 2016 tehtiin kysely ELYkeskusten valvomille toiminnanharjoittajille. Kysely lähetettiin 4617
toiminnanharjoittajalle. Vastauksia
saatiin 846. Vastausprosentti oli 19 %.
Kyselyssä selvitettiin toiminnanharjoittajien näkemyksiä valvonnan nykytilanteesta ja toimivuudesta. Lisäksi
kysyttiin odotuksista valvonnalle ja
pyydettiin kehittämisehdotuksia. Kyselyn tiivistelmä ja tulokset ovat liitteessä 5 ja tarkemmin osaraportissa 5.
• Vuosina 2015 – 2016 haastateltiin
kahdeksan ELY-keskuksen ympäristölupien valvojia ja valvontapäälliköitä
kuudessa ryhmähaastattelussa. Haastateltavia oli yhteensä 40 (Taulukko 1).
Haastattelujen tiivistelmä on liitteessä
3 ja tulokset tarkemmin osaraportissa
3.
• Vuosina 2016 – 2017 haastateltiin
muiden tahojen edustajia kahdeksassa
ryhmä- tai yksilöhaastattelussa. Haastateltavat edustivat seuraavia tahoja:
WWF Suomi, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Suomen luonnonsuojeluliitto, Maa- ja metsätaloustuottajain
Keskusliitto MTK, Suomen Kuntaliitto ja Etelä-Suomen aluehallintovirasto
(ESAVI). Lisäksi haastateltiin eläkkeelle jäänyttä ympäristöministeriön
virkamiestä. Haastateltavia oli yhteensä yhdeksän (Taulukko 1). Haastattelujen tiivistelmä on liitteessä 4 ja
tulokset tarkemmin osaraportissa 4.
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Hankkeessa ei aikataulusyistä ehditty
toteuttamaan kaikkia suunniteltuja
haastatteluita. Esimerkiksi Tukesin,
kuntien ympäristönsuojeluviranomaisten, Ympäristönsuojeluviranhaltijat
ry:n, Suomen Yrittäjien ja teollisuuden, turvetuotannon tai muiden suurten
toimialojen etujärjestöjen haastattelut
olisivat täydentäneet kuvaa. Tavallisten kansalaisten näkemyksistä tulivat
huomioitua vain ne, jotka ovat tulleet
kansalaisjärjestöjen tietoon. Esimerkiksi Facebookin, Twitterin tai muun
sosiaalisen median ympäristöaiheisen
viestinnän seuraaminen olisi voinut
tuoda uusia näkökulmia. Nämä olisivat
hyviä jatkotutkimusten aiheita.

1.3.2. Muut aineistot
Tausta-aineistona hankkeelle ja kyselyjen ja haastattelujen sisällön suunnitteluun olivat Ympäristövalvonnan
ohje (2016), Ympäristönsuojelulainsäädännön laillisuusvalvontaopas
2014 ja Ympäristöriskien arviointi
valvontaohjelman laadinnassa (2013).
Lisäksi perehdyttiin aiempien kehittämishankkeiden tai -esitysten raportteihin, esimerkiksi ns. YLVA- ja
VALSU-työryhmien loppuraporteissa
esitettyihin valvonnan kehittämisehdotuksiin. Toiminnanharjoittajakyselyn
suunnittelussa hyödynnettiin Pulkkasen
Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksessa vuonna 2006 tekemää kyselyä.
Lisäksi selvitysaineistona hyödynnettiin:
• Vuosilta 2015 – 2016 olevia ELYkeskusten valvontasuunnitelmia ja
-ohjelmia ja työjärjestyksiä. Niistä
ja valvontapäälliköiltä saatiin tietoja
valvonnan organisoinnista, resursseista, suunnittelusta ja linjauksista.
• VAHTI-ympäristötietojärjestelmän
avulla selvitettiin ELY-keskusten valvomien asiakkaiden määriä, toimialoja ja valvontaluokkia.
• Työajan seurantajärjestelmästä (TAIKA) saatiin ELY-keskuskohtaisia
yhteenvetoja valvonnan henkilötyövuosista sekä valvojien työajan
kohdentumisesta.

Tiivistelmä näiden aineistojen tuottamista tiedoista on liitteessä 2 ja tulokset tarkemmin osaraportissa 2.
Lisäksi Varsinais-Suomen ELYkeskus toteutti vuonna 2016 jätekuljetusten valvonnan kehittämishankkeen,
josta saatiin tietoa kampanjamuotoisen
valvonnan tarpeista ja toimivuudesta.
Tästä on lisätietoa raportissa Jätekuljetusten valvonta Varsinais-Suomen ELYkeskuksessa (2016).

1.4. Tulokset ja
viestintä
Tähän loppuraporttiin on koostettu
hankkeen keskeisimmät tulokset. Tehtyjen selvitysten tarkemmat tulokset on
esitetty osaraportteina ”Ympäristölupien valvonta ja sen kehittäminen”:
• Osaraportti 1: Kysely ELY-keskusten
valvojille
• Osaraportti 2: Valvonnan kohteet ja
toteutuminen ELY-keskuksissa
• Osaraportti 3: ELY-keskusten valvojien haastattelut, valvontasuunnitelmat ja -ohjelmat
• Osaraportti 4: Muut haastattelut
• Osaraportti 5: Kysely toiminnanharjoittajille
Osaraporttien tiivistelmät ja webropol-kyselyjen (suljetut kysymykset)
tulokset ovat raportin liitteenä. Koko
osaraportit liitteineen löytyvät Ympäristölupien valvonnan kehittämishankkeen sähköisestä työtilasta. Hanketta
ja sen tuloksia on esitelty valvontaan
ja ympäristölupien käsittelyyn liittyvissä hallinnon sisäisissä työryhmissä,
yhteistyöpalavereissa, valvontapäällikköpäivillä, ympäristövastuualueiden
johtajien palavereissa sekä valvojien
koulutus- ja neuvottelupäivillä.
Hankkeen tuloksia voidaan hyödyntää yhtenäisempien ja tehokkaampien
ympäristölupien valvonnan käytäntöjen ja toimintatapojen luomisessa
ja käyttöönotossa erityisesti tulevaa
valtakunnallista Valtion lupa- ja valvontavirastoa suunniteltaessa. Lisäksi
tuloksia voidaan hyödyntää ympäristönsuojelulain toimivuuden seurannassa, ympäristövalvonnan ohjeiden
jatkokehittämisessä, valvontasuunnitelmien ja -ohjelmien laadinnassa sekä
valvontaresurssien käytön, tarpeen ja
kohdentamisen arvioinnissa.

Taulukko 1. Tehdyt ryhmähaastattelut. Haastattelijana kaikissa ryhmähaastatteluissa toimi Anu Lillunen ja toisena haastattelijana joko Eljas Hietamäki tai Lassi Liippo, kaikki Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta. Oulun ryhmähaastattelussa oli mukana myös Juha Lahtela ympäristöministeriöstä. Pohjois-Savon ryhmähaastattelussa ei ollut toista haastattelijaa. Yksilöhaastattelut teki Anu Lillunen, niistä kahdessa oli mukana myös Lassi
Liippo. Kaikki haastatellut tallennettiin ja litteroitiin lähes sanatarkasti.

Organisaatio

Haastateltava(t)

Haastattelun ajankohta

Haastateltavien määrä

Keski-Suomen ELY-keskus

ympäristölupien valvojia

Jyväskylä 8.6.2015

6

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

ympäristölupien valvojia

Seinäjoki 10.6.2015

6

Kainuun ELY-keskus

ympäristölupien valvojia

Videoneuvottelu Oulusta 10.9.2015

3

Lapin ELY-keskus

ympäristölupien valvojia

Videoneuvottelu Oulusta 10.9.2015

4

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

ympäristölupien valvojia

Oulu 10.9.2015

4

Pirkanmaan ELY-keskus

ympäristölupien valvojia

Tampere 10.12.2015

5

Uudenmaan ELY-keskus

ympäristölupien valvojia

Helsinki 14.3.2016

4

Pohjois-Savon ELY-keskus

ympäristölupien valvojia

Videoneuvottelu 29.3.2016
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Markku Hietamäki (eläkkeelle jäänyt
Ympäristöministeriön virkamies)

Tampere 3.5.2016

1

WWF Suomi

suojelujohtaja Jari Luukkonen

Videoneuvottelu 23.5.2016

1

Elinkeinoelämän keskusliitto EK

asiantuntija Satu Räsänen

Videoneuvottelu 6.6.2016

1

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL

erityisasiantuntija Tapani Veistola

Videoneuvottelu 9.6 2016

1

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto
MTK

asiantuntija Airi Kulmala

Turku 14.6.2016

1

Suomen Kuntaliitto

ympäristöpäällikkö Miira Riipinen

Videoneuvottelu 11.8.2016

1

Etelä-Suomen aluehallintovirasto (ESAVI),
ympäristöluvat

johtaja Raija Aaltonen, ympäristöneuvos Arja Johansson

Videoneuvottelu 20.1.2017

2

Etelä-Suomen aluehallintovirasto (ESAVI),
ympäristöluvat

ympäristöneuvos Marja-Terttu Parsama

Turku 20.1.2017
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16 haastattelua

47 haastateltavaa

Yhteensä

Raportissa käytetyt lyhenteet:
ELY-keskus: elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
EPO: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
ESA: Etelä-Savon ELY-keskus
HAM: Hämeen ELY-keskus
KAI: Kainuun ELY-keskus
KAS: Kaakkois-Suomen ELY-keskus
KES: Keski-Suomen ELY-keskus
LAP: Lapin ELY-keskus
PIR: Pirkanmaan ELY-keskus
POK: Pohjois-Karjalan ELY-keskus
POP: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
POS: Pohjois-Savon ELY-keskus
UUD: Uudenmaan ELY-keskus
VAR: Varsinais-Suomen ELY-keskus
ESAVI: Etelä-Suomen aluehallintovirasto
AVI: aluehallintovirasto
SLL: Suomen Luonnonsuojeluliitto
YM: Ympäristöministeriö
Direktiivilaitos: Direktiivilaitokset ovat EU:n teollisuuspäästödirektiivin mukaisia laitoksia, jotka on lueteltu
ympäristönsuojelulain liitteessä 1 (taulukko 1). Niille on
esimerkiksi tehtävä määräaikaistarkastus 1-3 vuoden
välein.

Muut laitokset: ympäristönsuojelulain liitteen 1 taulukon
2 mukaiset ei-direktiivilaitokset
EK: Elinkeinoelämän keskusliitto
WWF: WWF Suomi
MTK: Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto
Evira: Elintarviketurvallisuusvirasto
Tukes: Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
YSL: ympäristönsuojelulaki
YSA: ympäristönsuojeluasetus
VL: valvontaluokka
VAHTI: Valvonta- ja kuormitustietojärjestelmä
M2: matka- ja kuluhallinnan järjestelmä
TYVI-palvelu: tietovirrat yritysten ja viranomaisten välillä, valvonta- ja kuormitustietojärjestelmään vietävien
valvontatiedot
Kieku: yhteiset talous- ja henkilöstöhallinnon prosessit,
valtion yhteinen talous- ja henkilöstöhallinnon Kieku-tietojärjestelmä, yhteiset seurantakohdemallit (mm. työajan
seurantajärjestelmä)
KEHA-keskus: ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintopalveluja tuottava virasto
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2. Valvonnan nykytila
VALVONNAN NYKYTILAA TARKASTELTIIN VALVONNAN KOHTEISIIN, RESURSSIEN MÄÄRÄÄN SEKÄ VALVOJIEN
TYÖAJAN KOHDENTUMISEEN LIITTYVIEN TIETOJEN AVULLA. LISÄKSI SELVITETTIIN TOIMINNANHARJOITTAJIEN, VALVOJIEN, MUIDEN VIRANOMAISTEN SEKÄ MUUTAMIEN KANSALAIS- JA ETUJÄRJESTÖJEN NÄKEMYKSIÄ VALVONNAN TOIMIVUUDESTA JA PULLONKAULOISTA.

2.1. Taustaa
Ympäristönsuojelulain (527/2014)
tavoitteena on ehkäistä ympäristön
pilaantumista ja sen vaaraa, ehkäistä
ja vähentää päästöjä, poistaa pilaantumisesta aiheutuvia haittoja ja torjua
ympäristövahinkoja; turvata terveellinen, viihtyisä, luonnontaloudellisesti
kestävä ja monimuotoinen ympäristö,
tukea kestävää kehitystä sekä torjua
ilmastonmuutosta; edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä, vähentää
jätteiden määrää ja haitallisuutta ja
ehkäistä jätteistä aiheutuvia haitallisia
vaikutuksia; tehostaa ympäristöä pilaavan toiminnan vaikutusten arviointia
ja huomioon ottamista; sekä parantaa
kansalaisten mahdollisuuksia vaikuttaa ympäristöä koskevaan päätöksentekoon. Nämä tavoitteet on otettava
huomioon myös valvonnassa. Uuden
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ympäristönsuojelulain myötä teollisuuspäästödirektiivi (Industrial Emissions Directive 2010/75/EU) tuli osaksi
kansallista lainsäädäntöä. Euroopan
Unionin neuvosto on antanut suosituksen ympäristötarkastusten vaatimuksista (2001/331/EY).
Aluehallintouudistuksen (1.1.2010)
jälkeen valtion viranomaisen toimivaltaan kuuluvat ympäristönsuojelulain
ja vesilain mukaiset luvat on käsitelty
aluehallintovirastojen (AVI) ympäristölupavastuualueilla. Lupien valvonta
hoidetaan ELY-keskuksissa Ympäristö
ja luonnonvarat -vastuualueilla, useimmiten ympäristönsuojeluyksikössä.
Ympäristölupien valvontatehtäviä hoitavia ELY-keskuksia on 13 (Kuva 2).
Meneillään olevassa aluehallintouudistuksessa ympäristölupien valvonta
ja käsittely on tarkoitus siirtää uuteen
Valtion lupa- ja valvontavirastoon

(Kuva 3). Hallituksen esitysluonnoksessa 24.4.2017 todetaan, että virasto on
monialainen valtion hallintoviranomainen, joka turvaa perusoikeuksien ja
oikeusturvan toteutumista alueilla toimien, ja valvoo yleistä etua hoitamalla
lainsäädännön toimeenpano-, ohjaus- ja
valvontatehtäviä. Valvonnan osalta
esityksessä todetaan, että toimintaa on
kohdennettava oikea-aikaisesti valvonnan tarkoituksen kannalta laadultaan ja
laajuudeltaan merkittäviin asiakokonaisuuksiin ja epäiltyihin lainvastaisuuksiin. Tämä edellyttää systemaattisia,
yhdenvertaisia ja toimintaympäristön
muutosten kanssa eläviä riskinarvioinnin menetelmiä sekä valvontatiedon
laajaan keräämiseen, analysointiin ja
hyödyntämiseen liittyviä menettelytapoja.

Kuva 2. ELY-keskusten toiminta-alueet. Pohjanmaan ympäristöasioita hoitaa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus ja Satakunnan ympäristöasioita Varsinais-Suomen ELY-keskus.

1. Lappi
2. Pohjois-Pohjanmaa
3. Kainuu
4. Pohjanmaa
5. Etelä-Pohjanmaa
6. Keski-Suomi
7. Pohjois-Savo
8. Pohjois-Karjala
9. Satakunta
10. Pirkanmaa
11. Häme
12. Etelä-Savo
13. Kaakkois-Suomi
14. Varsinais-Suomi
15. Uusimaa

1.

3.

2.
4.
5.

6.

9. 10.
14.

7.

8.

12.
11.

15.

13.

Kuva 3. Valtion lupa- ja valvontaviraston
suunnitellut toimipaikat.

TOIMIPAIKAT
Helsinki
Hämeenlinna
Joensuu
Jyväskylä
Kajaani
Kokkola
Kouvola
Kuopio
Lahti
Lappeenranta
Mikkeli
Oulu
Pori
Rovaniemi
Seinäjoki
Tampere
Turku
Vaasa
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2.2. Valvontakohteet

VAHTIin merkitään ja miten laitoksen
päätoimiala määritetään. VAHTI-järjestelmässä ei ole uuden YSL:n mukaista
toimialajaottelua.

2.2.1. Asiakasmäärät
ELY-keskusten valvottavana oli
VAHTI-järjestelmän mukaan vuonna
2016 yhteensä 8322 laitosta tai toimintaa (valvontakohdetta). Niistä ympäristölupa-asiakkaita oli 5518. Loput olivat
jätehuoltorekisterin (jätekuljetukset),
jätesiirtoluvan sekä ympäristönsuojelulain ilmoitusten (hyödyntäminen maarakentamisessa) mukaisia toimintoja,
joita ei käsitelty hankkeessa. Eniten
lupa-asiakkaita oli Etelä-Pohjanmaan,
Varsinais-Suomen ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskusten alueella. Vähiten lupa-asiakkaita oli Etelä-Savon,
Pohjois-Karjalan ja Kainuun ELY-keskusten alueella. (Kuva 6.)
Valvontakohteista oli direktiivilaitoksia noin 943 ja loput muita laitoksia.
Eniten direktiivilaitoksia oli VarsinaisSuomen, Etelä-Pohjanmaan ja Uudenmaan alueella. Direktiivilaitosten
suuri määrä lisää valvonnan työmäärää,
koska ne on määräaikaistarkastettava
1-3 vuoden välein ja niille on tehtävä
kuuden kuukauden kuluessa ylimääräinen tarkastus, jos valvonnassa havaitaan huomattavia rikkomuksia (YSL
168 §).
ELY-keskusten valvontakohteet
ovat suuria ja keskisuuria laitoksia tai
toimintoja. Yhteen laitokseen voi kuulua monia valvottavia kohteita kuten
voimalaitos, jätevedenpuhdistamo ja
erilaisia teollisuusprosesseja. Suurten
laitosten lupamääräyksissä on yleensä päästöraja-arvoja, joita seurataan
ja valvotaan raporttien perusteella.
Pienempien valvontakohteiden kuten
jätteenkäsittelylaitosten tai eläinsuojien
luvissa ei ole aina päästöraja-arvoja,
vaan valvonta perustuu valvontakäynneillä tehtäviin havaintoihin ja vuosiraporttien tarkastamiseen.
Tässä raportissa esitetyt valvontakohteiden tiedot perustuvat VAHTIjärjestelmään, joten niissä voi olla
epätarkkuuksia. Tiedot eivät välttämättä ole ajan tasalla. ELY-keskuksissa
on erilaisia käytäntöjä esimerkiksi
sen suhteen, mitä kohteita ja miten
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2.2.2. Toimialat
Valvontakohteet edustavat monia
toimialoja. Eniten kohteita on malmien ja mineraalien kaivamisen tai
maaperäainesten oton, eläinsuojien
ja kalankasvatuksen sekä jätteiden
tai jätevesien käsittelyn toimialoilla
(Kuva 4, Kuva 5). Jotkin toimialat ovat
painottuneet alueellisesti: esimerkiksi
metsäteollisuutta on paljon KaakkoisSuomessa, turvetuotantoa ja eläinsuojia
Etelä-Pohjanmaalla, kaivoksia Lapissa,
metalliteollisuutta ja orgaanisia liuottimia käyttävää teollisuutta VarsinaisSuomessa ja energiantuotantolaitoksia,
kemianteollisuutta ja jätteiden/jätevesien käsittelylaitoksia Uudellamaalla.
Eroista johtuen valvontatehtävien hoitoon tarvittavat resurssit ja osaaminen
vaihtelevat alueittain.
Ympäristönsuojeluasetuksen muutos
(713/2014, muutossäädös 16.4.2015)
vaikutti eräillä toimialoilla monien ELY-keskusten valvontakohteiden määriin merkittävästi. Lupa- ja
toimivaltarajojen muuttuminen siirsi
yli 800 eläinsuojaa ja joukon autopurkamoja kuntien ympäristönsuojeluviranomaisten valvontaan. Valvontakohteita oli vuonna 2016 noin 1279
vähemmän kuin vuonna 2015. Eniten
määrät vähenivät Etelä-Pohjanmaan,
Pohjois-Pohjanmaan ja Pohjois-Savon
ELY-keskuksissa (Kuva 6). Toisaalta
määrät lisääntyivät hieman joillakin
toimialoilla, kun kunnilta siirtyi ELYkeskusten valvottavaksi sahalaitoksia
ja viilu- ja pesuainetehtaita. Lisäksi alle
10 hehtaarin turvetuotantoalat tulivat
luvanvaraisiksi.

2.2.3. Valvontaluokat
Määräaikaistarkastusten tiheys eli
laitoksen valvontaluokka määritetään
lainsäädännön mukaan ympäristöriskien arvioinnin perusteella. Valvontaluokka kertoo tarkastuskäyntitiheyden lisäksi myös muusta tarpeesta
varata työaikaa laitoksen valvontaan,
esimerkiksi raporttien tarkastamiseen,
tarkastuskertomuksen laatimiseen ja
joskus myös häiriö- ja yleisöilmoitusten käsittelyyn.

Valvontakohteet on jaettu ELY-keskuksissa neljään valvontaluokkaan
(VL):
• Valvontaluokka 1: Määräaikaistarkastus vähintään kerran
vuodessa
• Valvontaluokka 2: Määräaikaistarkastus vähintään kerran kahdessa vuodessa
• Valvontaluokka 3: Määräaikaistarkastus vähintään kerran
kolmessa vuodessa
• Valvontaluokka 4: Määräaikaistarkastus valvontaohjelman
mukaisesti tai otantaperusteisesti vähintään kerran 4/5 – 10
vuodessa

Direktiivilaitokset: toimialojen osuus
(946 valvontakohdetta)

6%

9%

26 %

9%

Metsäteollisuus
Kemianteollisuus
Metalliteollisuus
Muut

10 %

Energian tuotanto
Eläinsuojat tai
kalankasvatus

15 %

25 %

Jätteiden ammattimainen tai
laitosmainen käsittely sekä
jätevesien käsittely

Kuva 4. Direktiivilaitokset: toimialojen osuus valvontakohteista. (Lähde: VAHTI-tietoihin perustuva laitostaulukko 25.11.2016).

Muut laitokset: toimialojen osuus
(4467 valvontakohdetta)

Jätteiden tai jätevesien käsittely

16 %

Muut

31 %

Malmien/mineraalien kaivaminen
tai maaperän ainesten otto
Eläinsuojat tai kalankasvatus

26 %
27 %
Kuva 5. Muut laitokset: toimialojen osuus valvontakohteista. (Lähde: VAHTI-tietoihin perustuva laitostaulukko 25.11.2016).
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Valvontakohteiden määrä ELY-keskuksittain
1800
1600
1400

Kohteita

1200
1000
800
600
400
200
0

EPO

VAR

POP

UUD

LAP

PIR

POS

KES

KAS

HAM

ESA

KAI

POK

2008

1363

887

690

541

403

494

392

361

319

361

203

184

210

2015

1562

889

764

507

427

394

483

360

309

324

232

194

209

2016

1188

811

602

449

353

350

319

301

269

266

162

153

152

ELY-keskus
Kuva 6. ELY-keskusten valvomien ympäristölupa-asiakkaiden määrä vuonna 2008, 2015 ja 2016. Järjestetty vuoden 2016 valvontakohteiden
määrän mukaan. (Lähteet: Vuosien 2015 – 2016 osalta VAHTI ja vuoden 2008 osalta VALSU -työryhmän väliraportti 11.12.2009, liite 3.) Erilaisista
merkintätavoista johtuen määrät eivät ole ELY-keskuksittain täysin vertailukelpoisia.

Valvontaluokkien keskiarvot ELY-keskuksissa
4,50

3,84

4,00
3,50

3,36

3,27

3,39
3,14

3,08

3,58

3,42

3,43

3,16

3,57
3,37

3,32

VL keskiarvo

3,00

2,47

2,50

1,86

2,00

1,94

2,00

2,14

2,18

2,69

2,27

1,38

1,50
1,00

1,93

2,13

2,54

1,00

0,50
0,00

LAP

POP

KAI

KES

POS

ESA

KAS

ELY-keskus

HAM

EPO

POK

PIR

Direktiivilaitokset

UUD

VAR

Muut laitokset

Kuva 7. Direktiivilaitosten (946 kpl) ja muiden laitosten (4495) valvontaluokkien keskiarvot ELY-keskuksissa. Mitä pienempi keskiarvo on, sitä
korkeampi valvontaluokka on ja sitä useammin määräaikaistarkastus tehdään. Direktiivilaitosten keskiarvo valvontaluokalle oli 2,37 ja muiden
laitosten 3,45. (Lähde: Laitostaulukko 25.11.2016).
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Taulukko 2. Direktiivilaitosten (944 kpl) ja muiden laitosten (4448 kpl) valvontaluokkien jakauma ELY-keskuksissa. *Muut laitokset: luvuista puuttuvat ne 47 laitosta, joiden valvontaluokkaa ei ollut VAHTIssa. (Lähde: Laitostaulukko 25.11.2016).

ELY-keskus

EPO

ESA

HAM

KAI

KAS

KES

LAP

PIR

POK

POP

POS

UUD

VAR

Yhteensä, %

Yhteensä, kpl

Direktiivilaitokset
VL 1

35 %

23 %

32 %

43 %

23 %

31 %

100 %

3%

18 %

68 %

45 %

11 %

10 %

24 %

222

VL 2

12 %

54 %

22 %

29 %

40 %

44 %

0%

47 %

36 %

26 %

16 %

24 %

11 %

22 %

208

VL 3

53 %

23 %

46 %

29 %

37 %

24 %

0%

50 %

45 %

6%

39 %

65 %

79 %

54 %

513

100 %

Yhteensä, %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Yhteensä, kpl

155

13

63

7

60

45

29

76

22

34

31

146

262

943

Muut laitokset *
VL 1

1%

2%

1%

4%

0%

1%

2%

1%

2%

2%

1%

1%

1%

1%

61

VL 2

5%

6%

6%

5%

8%

8%

10 %

3%

10 %

9%

4%

6%

3%

6%

268

VL 3

44 %

42 %

25 %

63 %

42 %

74 %

36 %

55 %

44 %

49 %

73 %

27 %

8%

42 %

1885

VL 4

50 %

50 %

67 %

28 %

50 %

18 %

51 %

41 %

45 %

40 %

22 %

66 %

88 %

50 %

2234

Yhteensä, %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Yhteensä, kpl

1042

145

206

148

210

262

343

280

131

556

290

288

547

Direktiivilaitosten määräaikaistarkastus
on tehtävä toiminnan riskitasosta riippuen 1 – 3 vuoden välein (YSL 168 §),
joten direktiivilaitokset ovat valvontaluokissa 1 – 3. Muita laitoksia voidaan
sijoittaa valvontaluokkiin 1 – 4. Direktiivilaitoksista noin puolet on luokiteltu
niille alimpaan mahdolliseen valvontaluokkaan 3. Muista laitoksista noin
92 % on luokiteltu alimpiin valvontaluokkiin (VL 4 ja VL 3). (Taulukko 2.)
Direktiivilaitokset on sijoitettu
joissakin ELY-keskuksissa lähtökohtaisesti valvontaluokkaan 1 ja joissakin luokkaan 3. Direktiivilaitosten ja
muiden laitosten valvontaluokat ovat
keskiarvon perusteella matalimmat
eli tarkastuksia tehdään harvimmin
Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa.
Direktiivilaitosten valvontaluokat ovat
korkeimmat Lapin ja muiden laitosten
Keski-Suomen ELY-keskuksessa. (Kuva
7.) Näyttää ainakin osin siltä, että mitä
enemmän valvontakohteita on, sitä
alemmassa valvontaluokassa ne ovat.
Valvontaluokkien alueelliset erot
voivat johtua myös erilaisesta toimialakohtaisesta jakautumasta. Toimialakohtaiseen valvontaluokkajakoon on ollut
yleisiä ympäristöministeriön ja alueellisten ympäristökeskusten suosituksia,
joita on sovellettu vaihtelevasti. Suurin
merkitys valvontaresurssien tarpeeseen
on niiden toimialojen valvontaluokilla,
joilla laitoksia on paljon. Esimerkkejä
tällaisista toimialoista ovat direktiivi-

kokoluokassa eläinsuojat (94 % luokassa 3) sekä polttoaineita polttavat laitokset (55 % luokassa 3) (Kuva 8). Muiden
laitosten osalta tällaisia toimialoja ovat
turvetuotanto (72 % VL 3), eläinsuojat
(81 % VL 4), kalankasvatuslaitokset
(56 % VL 4), jätteenkäsittelylaitokset
(52 % VL 4) ja yhdyskuntajätevesiä
käsittelevät laitokset (46 % VL 4)(Kuva
9, Kuva 10).
Valvojien haastatteluissa todettiin
usein, että direktiivilaitos / muu laitos
-luokittelu ei aina kerro ympäristövaikutuksiin perustuvasta tarkastustarpeesta. Esimerkiksi eläinsuojien
osalta sikalat ja siipikarjakasvattamot
(direktiivilaitoksia), joissa eläimet ovat
suljetuissa halleissa, koettiin ongelmattomammiksi kuin nautakarjatilat (muita
laitoksia), joissa eläimet ovat pihatoissa
ja laitumilla. Myös muut kuin direktiivilaitokset voivat olla hankalia valvottavia, esimerkiksi suuret varalämpökeskukset, turkistarhat, turvetuotantoalueet
ja pienet jätelaitokset. Toisaalta todettiin, että joidenkin laitosten (kuten ongelmajätteen käsittelylaitosten ja asumisjätevedenpuhdistamojen) toiminnan
laatu näkyy päästötarkkailutuloksista
paremmin kuin laitoskäynneillä.
Toiminnanharjoittajakyselyyn
vastanneista 62 % katsoi, että sopiva määräaikaistarkastusten väli olisi
1 – 3 vuotta (Kuva 11). Tämä merkitsee
valvontaluokkaa 1 – 3. Direktiivilaitoksista joka neljäs ja muista laitoksista

4448

joka kymmenes toivoi tarkastuksia
vuosittain. Toisaalta muista laitoksista joka kymmenes toivoi tarkastuksia
harvemmin kuin kerran 10 vuodessa.
Yrityksen koon mukaan tarkasteltuna
78 % suuryrityksistä, 69 % PK-yrityksistä, 74 % pienistä yrityksistä ja 40 %
mikroyrityksistä toivoi määräaikaistarkastuksia 1 – 3 vuoden välein. (Liite 5,
kysymys 8.)

”Sekä yritykselle että yhteiskunnalle aiheutuvien kustannusten näkökulmasta olisi
syytä miettiä, kuinka usein
määräaikaistarkastuksia olisi
tarpeen tehdä yritykselle, jonka
toiminta on vakiintunutta ja
toiminnan ympäristölle aiheuttamat riskit ovat vähäiset
pahimman mahdollisenkin skenaarion toteutuessa.” (toiminnanharjoittaja)
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Direktiivilaitosten valvontaluokat toiminnoittain
1_11a I) Siipikarjakasvattamot 12

148

1_3a) Polttoaineiden polttaminen laitoksessa
(vähintään 50 MW)

32

Muut toiminnot

33

33
26

5 3

1_11a II) Sikalat

44
14

1_2h) Metallien tai muovien pintakäsittely

6

1_4b) Orgaanisten kemikaalien valmistus

6

11

28

17

16

11

15
30

1_1b) Paperi- tai kartonkitehdas

15

1_4a) Epäorgaanisten kemikaalien valmistus

6 6

1_6a) Aineiden, esineiden ja tuotteiden pintakäsittely org.liuottimilla 12

11 1
7

16

9

1_1a) Massaa puusta/muista kuitumateriaaleista
valmistava tehdas

10

24

1_13h) Vaarallisen jätteen väliaikainen varastointi 2 4

1_13e) Muiden kuin vaarallisten jätteiden
loppukäsittely

27

21

11

1_13d) Vaarallisten jätteiden käsittely

33

77

1_13g) Kaatopaikat: Toiminnassa olevat
1_13f) Muiden kuin vaarallisten jätteiden hyödyntäminen / hyödyntäminen ja loppukäsittely

79

43
16

1_10e) Maidon käsittely ja jalostus 3
1_13b) Ruhojen/eläinperäisen jätteen käsittely

9 3

6 2

1_2d) Rautametallivalimo 1 5
1_10c) Kasviperäisten raaka-aineiden
käsittely/jalostus 14 5

VL 1

1_10b) Eläinperäisten raaka-aineiden
käsittely/jalostus 2 7 1
1_2c) Muiden kuin rautametallien tuotanto

VL 2
VL 3

8 2

1_1d) Puun ja puutuotteiden suojaus
kemikaaleilla 3 7
0

3

20

40

60

80

100

120

140

Kuva 8. Direktiivilaitosten (940 kpl) valvontaluokat toiminnoittain. Luokassa ”muut toiminnat” ovat toiminnot, joilla laitoksia oli alle 10 kpl. (Lähde:
Laitostaulukko 25.11.2016).

14

160

Muiden laitosten valvontaluokat toiminnoittain (laitoksia vähintään 50 kpl)
3
2_7d) Turvetuotanto

2

2_11a) Naudat, uuhet/vuohet, muut
sikalat jasiipikarjatilat

1

887
146

2_13f) Muu jätteen käsittely

7 88

2_13d) Yhdyskuntajätevesien
käsittely jajohtaminen

16 70

2_11e) Kalankasvatus- tai
kalanviljelylaitos

195

318

158

95

210

157
30

9

2_5e) Polttonesteiden tai terveydelle
/ympäristölle vaarallisen nestemäisen
kemikaalin varasto

15 59
17

2_3a) Polttoaineiden polttaminen
laitoksessa (alle50 MW)
2_7a III) Kaivostoiminta: Koneellinen
kullankaivuu

642

17 106

2_11b) Turkistarha

332

31 29
21

1 62
114

2_12a) Satama, lastaus- tai
purkulaituri

32 9

VL 1

VL 2

VL 3

VL 4

111

2_14a) Ulkona sijaitseva ampumarata

38
0
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1200
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Kuva 9. Muiden laitosten (4052 kpl) valvontaluokat toiminnoittain. Mukana toimialat, joilla vähintään 50 laitosta. Tieto YSL:n mukaisesta toiminnasta puuttui 317 laitokselta. YSL:n mukainen toimintatieto puuttui 317 laitokselta. (Lähde: Laitostaulukko 25.11.2016).

Muiden laitosten valvontaluokat toiminnoittain (laitoksia alle 50 kpl)
Muut toiminnot

5

2_7a I) Kaivostoiminta: Mineraalikaivokset

2

2_12b) Lentopaikka

2

12

2_10d2) Rehua/rehuvalkuaista
valmistava/sekoittava tehdas

2_9b) Nahkatehdas tai turkismuokkaamo
2_10b2) Kalaa tai kalastustuotteita
käsittelevä tai jalostava laitos

2

11

15

6

5

2

9

1 2

7

2_2i) Laivatelakka

15

3

7

2_9a) Tekstiilikuitujen/tekstiilien
esikäsittely/värjäys

20

15

3

2_7e) Kiinteä murskaamo tai kalkkikiven
jauhatus

46

11

10

2_7a II) Kaivostoiminta:
Metallimalmikaivokset

2_1a) Sahalaitos

14

7

9
1 3
1

4
7

2_12d) Ulkona sijaitseva
6
moottoriurheilurata 1
2_6a2) Org.liuottimia käyttävät
(pintojen puhdistus, pinnoitus
5
/maalaus,nahan viimeistely, lankalakkaus, jalkineiden valmistus,
laminointi,liimaus, painatus, kumin 0
jalostus)

10

20

30

40

50

60

VL 1

VL 2

VL 3

VL 4

70

80

Kuva 10. Muiden laitosten (4052 kpl) valvontaluokat toiminnoittain. Mukana toimialat, joilla alle 50 laitosta. Luokassa ”muut toiminnat” ovat toiminnat,
joilla laitoksia oli alle 5 kpl. YSL:n mukainen toimintatieto puuttui 317 laitokselta. (Lähde: Laitostaulukko 25.11.2016).
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Kuinka usein katsot, että laitoksellasi tulisi tehdä määräaikaistarkastus? (N=827)
Kerran vuodessa

52

Kerran 2 vuodessa

56

25
60

36

80

Kerran 3 vuodessa

95

38

Kerran 4-10 vuodessa
Harvemmin kuin kerran 10 vuodessa

41

2
0

35

66

155

72

14
50

Direktiivilaitos

100

Muu laitos

150

200

250

300

Ei tietoa

Kuva 11. Kuinka usein katsot, että laitoksellanne tulisi tehdä määräaikaistarkastus?

2.3. Valvontaresurssit ja työajan
kohdentuminen
”Se on niin, ettei aikaa oo.
Vaikka se johonkin säädökseen pannaan, niin ei sitä aikaa
enemmän tuu.” (valvoja)
”On se kuinka utopistinen asia
tahansa, resurssien puute ei
saa olla syynä siihen, että valvotaan vähemmän. Sitä kannattaa korostaa, vaikka se onkin
tiettyyn asti realismia.” (YM)
Valvojia, joilla oli VAHTI-järjestelmän
mukaan valvottavanaan ympäristöluvanvaraisia laitoksia, oli vuoden
2015 helmikuussa 163 ja vuoden 2016
marraskuussa 179 (Kuva 12). Osa lisäyksestä johtuu siitä, että monissa ELYkeskuksissa palkattiin vuonna 2016
lisää valvojia valvontamaksutuloilla.
Valvojien ja muiden työntekijöiden
työajan kohdentumista valvontaan ja
muihin tehtäviin vuosina 2010 – 2015
selvitettiin sähköisen työajan seurantajärjestelmään (TAIKA) tehtyjen
kirjausten avulla. Niiden perusteella
valvontaan käytettävä työaika on noussut: vuonna 2010 valvontaan käytettiin
yhteensä noin 65 ja vuonna 2015 jo 82
henkilötyövuotta (Taulukko 3). Valvojat
käyttivät vuonna 2015 ympäristölupien
valvontaan yhteensä 63 ja muut työntekijät 19 henkilötyövuotta.
Suurin osa valvojien työajasta oli
kohdennettu vuonna 2015 yleisluon16

toiselle tehtävälle ”Ympäristölupien
valvonta”. Seuraavaksi eniten aikaa kului määräaikaistarkastuksiin, raporttien
tarkastamisiin sekä toiminnan johtamiseen, suunnitteluun ja kehittämiseen.
Valvontaan käytetty työaika vaihteli
paljon vuosi-, ELY-keskus- ja valvojakohtaisesti. Valvontaan meni eniten
aikaa Uudenmaan ELY-keskuksessa
(10,6 henkilötyövuotta) ja vähiten
Pohjois-Karjalan ELY-keskuksessa (3,1
henkilötyövuotta). (Kuva 13.)
TAIKA-järjestelmän käyttöön ja
kattavuuteen liittyy useita tietojen luotettavuuteen vaikuttavia epävarmuustekijöitä. Tehtävien koodit ja/tai sisältökuvaukset ovat vaihdelleet vuosittain,
joten ne eivät ole vertailukelpoisia.
Työntekijät luokittelevat työaikaansa
eri tehtäviin eri tarkkuudella ja tavalla,
koska tehtäväkuvaukset ovat tulkinnanvaraisia. TAIKA-järjestelmä ei myöskään huomioinut todellisia työtunteja.
Tämä ongelma on osin korjaantunut
uuden KIEKU-järjestelmän myötä.
Valvontakohteiden määrä suhteessa valvonnan henkilötyövuosiin laski
eli parani kaikissa ELY-keskuksissa
vuonna 2016 verrattuna vuoteen 2015.
Vuonna 2016 kohteita oli suhteessa
henkilötyövuosiin eniten Etelä-Pohjanmaan, Pohjois-Savon ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksissa ja vähiten
Kaakkois-Suomen, Uudenmaan ja Kainuun ELY-keskuksissa. Säästötoimien
ja valvontamaksutulojen vaikutukset
valvontaresursseihin ELY-keskuksissa
ovat vaihdelleet. Valvontaan kohdennetut henkilötyövuodet lisääntyivät
vuosien 2010 – 2016 välillä yli 100 %

Etelä-Savon, Etelä-Pohjanmaan ja
Varsinais-Suomen ELY-keskuksissa ja
alle 10 % Keski-Suomen ja PohjoisSavon ELY-keskuksissa (Taulukko 4).
Kokonaisuutena ne kasvoivat 53 %,
sillä vuonna 2016 valvontaan käytettiin yhteensä 100 henkilötyövuotta ja
ELY-keskusten perustamisvuonna 2010
yhteensä 65 henkilötyövuotta.
Toisaalta vertaamalla pelkästään
valvojien tai valvontaan käytettyjen
henkilötyövuosien sekä valvontakohteiden määrää saadaan resurssitilanteesta
vain suuntaa-antava kuva. Arviointia
vaikeuttaa sekä valvontakohteiden että
valvojien tehtävänkuvien moninaisuus.
Valvojan työmäärään vaikuttavat
valvontakohteiden määrän lisäksi
niiden laatu. Kohteiden työllistävyys riippuu esimerkiksi toimialasta,
ympäristöriskeistä ja laitostyypistä
(direktiivilaitos / muu laitos). Toiminnanharjoittajien valmiudet ja asenteet lupamääräysten ja lainsäädännön
noudattamiseen vaihtelevat. Jos kovin
lähellä valvontakohdetta on paljon
naapureita, yleisöilmoituksia tulee
usein paljon. Tämän kaltaiset riskinarviointikriteerit vaikuttavat laitoksen
valvontaluokkaan ja siten tarkastuksiin
ja muuhun valvontaan kuluvaan aikaan.
Lisäksi työmäärään vaikuttaa valvojien ja valvontakohteiden vaihtuvuus:
jos kohde on kauan saman valvojan
valvontavastuulla, yhteistyö toiminnanharjoittajan kanssa voi olla sujuvampaa. Valvontakohteiden sijainti taas
vaikuttaa tarkastusmatkoihin kuluvaan
aikaan.

Taulukko 3. Ympäristölupien valvontaan liittyviä tehtäviä sisältävät TAIKA-koodit vuosina 2010 – 2015 ja niihin käytetty työaika henkilötyövuosina
(sekä valvojat että muut työntekijät). Jos kohta on tyhjä, koodi ei ole ollut käytössä kyseisenä vuonna. Koodin perässä suluissa on TAIKAn mahdollinen tehtävän kuvaus.

TAIKA-koodi

2010

312 - Valvonta

6,3

2011

2012

2013

2014

2015

8,1

7,7

3121 - Ympäristölupien valvonta

65,9

53,2

3122 - Muu ympäristönsuojelulain valvonta
(Muu ympäristönsuojelulain valvonta kuten yleisen edun valvonta)

6,6

6,4

0,9

1,0

3120 - Valvonta, yleinen

3,8

10,2

9,7

8,7

3121 - Teollisuuden ja yhdyskuntien valvonta

39,4

42,0

44,8

44,8

3122 - Maa- ja metsätalouden valvonta

14,8

17,1

17,3

16,8

(sisältää kemikaalivalvonnan ja tarkkailun ml. Yhteistarkkailut)
(myös kalankasvatuksen, eläinsuojien, turvetuotantoalueiden sekä haja-asutuksen ja -kuormituksen
valvonta)

3115 - Maksullinen, tarkkailusuunnitelman hyväksyminen ja YSL:n mukainen hallintopakkoasia
(Julkisoikeudelliseen suoritteen tuottamiseen käytetty työ)

1,1

1,1

0,9

0,8

3145 - Maksullinen, Määräaikaistarkastukset

8,2

3146 - Maksullinen, Tarkastukset poikkeuksellisen tilanteen johdosta

0,2

3147 - Maksullinen, Tarkastukset annetun määräyksen tai kiellon valvomiseksi

0,1

3148 - Maksullinen raportoinnin tarkastaminen

4,9

(Ympäristösuojelulain (527/2014) mukaisen, luvanvaraisen ja rekisteröitävän toiminnan
määräaikaistarkastus)
(Ympäristösuojelulain (527/2014) mukainen tarkastus poikkeuksellisen tilanteen johdosta)
(Ympäristösuojelulain (527/2014) mukainen tarkastus annetun määräyksen tai kiellon valvomiseksi)

Yhteensä, htv

65,4

70,5

72,8

71,1

81,5

81,7

Valvojat ja valvonnan henkilötyövuodet
25

Henkilö- tai htv-määrä

20

15

10

5

0

UUD

EPO

VAR

POP

PIR

LAP

KES

KAS

HAM

KAI

POS

ESA

Valvojia 2015

16

18

15

15

12

14

17

14

8

9

9

9

POK
7

Valvojia 2016

19

23

19

17

12

14

14

13

10

10

11

9

8

Valvonnan htv 2015

10,6

10,2

8,8

8,6

7,7

6,4

5,2

5

4,5

4,2

4,2

3,2

3,1

Valvonnan htv 2016

12,0

15,6

14,0

9,6

7,9

6,5

5,3

7,0

5,9

4,2

4,3

4,0

3,5

ELY-keskus
Kuva 12. Valvojien (ne, joilla oli VAHTIssa valvottavia laitoksia 16.2.2015 ja 25.11.2016) ja valvontaan käytettyjen henkilötyövuosien määrä ELYkeskuksittain työajan seurantajärjestelmän (TAIKA) tietojen perusteella vuosina 2015 – 2016. Vuoden 2016 htv-tiedot valvontapäälliköiltä. Järjestys
valvonnan htv:t 2015 mukaan.
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”Laitosten määrä ei ole ainoa
resurssinjakokriteeri. Myös
laitosten toimialat, päästöt,
vaikutukset ja riskit pitää ottaa
huomioon. Myös toimialueen
laajuus ja muut toiminnot.”
(valvoja)
Työaikatiedot osoittavat, että osassa
ELY-keskuksista valvojien tehtävänkuvaan kuuluu lähinnä valvontaa, osassa
paljon muitakin työtehtäviä kuten
toiminnan johtamista, suunnittelua ja
kehittämistä, PIMA-valvontaa, vesilain
valvontaa, pohjavesien ja maaperän
suojelutehtäviä, jätelain valvontaa,
YVA- ja SOVA-tehtäviä ja erikoistumistehtäviä. Toisaalta myös monet
muut ELY-keskuksen asiantuntijat kuin
valvojat käyttävät työaikaansa valvontaan esimerkiksi antamalla kommentteja lausuntoihin.
Vertailukelpoisten tietojen kerääminen tehdyistä valvontatoimista valvontasuunnitelmien, toteutumisarvioiden ja
tulostavoitteiden avulla osoittautui ennakoitua työläämmäksi. Hakuja asianhallintajärjestelmästä (USPA) kokeiltiin, mutta puutteelliset hakutoiminnot
ja erilaiset kirjaamiskäytännöt olisivat
todennäköisesti tuottaneet harhaanjohtavia tuloksia. Valvonnan toteutumisen
seurannan kehittämisehdotuksia on
esitetty luvussa 3.4.5.

2.4. Valvontamaksut
Valvonnan resursseihin ovat vaikuttaneet valtion säästöohjelmat. Valtion
virastoissa ja laitoksissa vuonna 2014
käytyjen YT-neuvottelujen seurauksena
irtisanottiin lähes 900 valtion työntekijää, joista noin 200 ELY-keskuksista.
Lisäksi työpaikat ovat vähentyneet
eläköitymisten ja määräaikaisten työsuhteiden loppumisen kautta. Resurssitilanteen parantamiseksi ympäristölupien valvonta tuli osittain maksulliseksi
uuden ympäristönsuojelulain myötä
vuodesta 2015 alkaen. Valvontamaksua on voitu periä valvontaohjelmaan
perustuvista luvanvaraisen ja rekisteröitävän toiminnan määräaikaistarkastuksista, onnettomuus-, haitta- ja
rikkomustilanteisiin ja kiellon, määräyksen tai toiminnan keskeyttämiseen liittyvistä tarkastuksista sekä
toiminnanharjoittajien toimittamien
vuosi-, osavuosi- ja kuukausiraporttien
tarkastamisesta. Eduskunta edellytti
lain hyväksymisen yhteydessä, että
”hallitus huolehtii valvontamaksuista
kertyvien maksutulojen ohjaamisesta
ELY-keskuksissa tosiasiallisesti valvonnan käyttöön vähentämättä muuta
valvonnan rahoitusta”.
Valvontamaksutuloja kertyi vuosina
2015 – 2016 yhteensä noin 3,8 mil-

joonaa euroa. Maksutuloista 61 % tuli
vuonna 2015 raporttien tarkastamisesta ja loput määräaikais- ja muista
tarkastuksista. Eniten tuloja kertyi
Varsinais-Suomen, Uudenmaan, EteläPohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan
ELY-keskuksissa, koska niissä on eniten VAHTI-asiakkaita (Kuva 14).
Ympäristönsuojelulainsäädännön
uudistukset eli luparajojen muuttaminen ja valvontamaksujen käyttöönotto
ovat vaikuttaneet valvontakohteiden
ja -resurssien määriin vaihtelevasti.
Joissakin ELY-keskuksissa kohteiden
määrä on vähentynyt paljon, toisissa vain vähän. Valvontamaksutuloja
kertyy eniten ELY-keskuksissa, joissa
kohteita on paljon, ja niiden on siten
mahdollista palkata lisää valvojia. Kun
valvojien määrä kasvaa, määräaikaistarkastuksia ehditään tehdä enemmän
ja maksutulot niistä kasvavat. Toisaalta
on huomattava, että ELY-keskuksissa,
joissa valvontakohteita on ollut paljon
suhteessa resursseihin, ei ole välttämättä pystytty tekemään määräaikaistarkastuksia niin usein kuin valvontaluokat edellyttäisivät. Luokat on myös
voitu alun perinkin määrittää alemmiksi kuin saman toimialan valvontakohteissa muissa ELY-keskuksissa. Näin
maksutulojen avulla saadut lisäresurssit
ovat ehkä vain auttaneet pääsemään
muiden ELY-keskusten kanssa samaan
tarkastustiheyteen.
Kyselyjen ja haastattelujen tekemisen ajankohtana valvontamaksut olivat

Taulukko 4. Ympäristölupien valvontaan käytetty työaika henkilötyövuosina vuosina 2010 – 2016. TAIKA:sta saatavat henkilötyöpäivät muunnettu
henkilötyövuosiksi jakamalla 250:llä. (Lähde: TAIKA-järjestelmän henkilökohtaiset työaikajakaumat kuukausittain vuosilta 2010 – 2015.) *Vuoden
2016 osalta valvontapäälliköiden KEHA-keskukseen toimittamat tiedot.

ELY-keskus

2011

2012

2013

2014

2015

2016 *

Yhteensä, htv, v.2010 – 2016

Htv-lisäys (2010/2016)

EPO

7,8

9,5

10,0

7,7

12,0

10,2

15,6

72,7

101 %

ESA

1,5

2,6

2,9

2,5

2,3

3,2

4,0

18,9

169 %

HAM

4,2

4,8

4,8

5,1

4,6

4,5

5,9

34,0

40 %

KAI

2,4

2,9

3,2

3,0

4,2

4,2

4,2

24,2

74 %

KAS

5,1

6,3

5,0

4,7

5,2

5,0

7,0

38,3

38 %

KES

5,0

5,5

5,7

5,3

5,2

5,2

5,3

37,3

7%

LAP

4,3

3,2

5,1

5,2

6,9

6,4

6,5

37,6

51 %

PIR

6,1

6,3

6,4

7,0

7,6

7,7

7,9

49,0

30 %

POK

2,9

3,4

3,7

2,9

3,0

3,1

3,5

22,6

19 %

POP

7,4

6,2

7,3

8,3

8,2

8,6

9,6

55,8

30 %

POS

4,1

3,8

4,3

4,3

4,4

4,2

4,3

29,3

6%

UUD

7,9

9,3

7,4

8,4

11,0

10,6

12,0

66,6

52 %

VAR

6,8

6,6

6,8

6,8

6,6

8,8

14,0

56,3

107 %

65,4

70,5

72,8

71,1

81,5

81,7

99,8

542,6

53 %

Yhteensä, htv
18

2010

Ympäristölupien valvontaan käytetty työaika vuonna 2015
12

10

Henkilötyövuosia

8

6

4

2

0

UUD

Maksullinen, Tarkastukset annetun
määräyksen taikiellon valvomiseksi

EPO

VAR

0,02

0,01

POP

PIR

LAP

KES

KAS

0,03

0,01

0,00

0,02

HAM

KAI

POS

0,03

0,01

0,00

0,12

0,01

0,03

0,06

0,04

ESA

POK

Maksullinen, Tarkastukset poikkeuksellisen tilanteenjohdosta

0,01

0,02

0,02

0,01

0,00

0,03

Maksullinen, tarkkailusuunnitelman hyväksyminen jaYSL:n mukainen hallintopakkoasia

0,17

0,18

0,11

0,11

0,07

0,20

0,04

Maksullinen raportoinnin tarkastaminen

0,55

1,18

0,83

0,32

0,18

0,28

0,23

0,37

0,36

0,06

0,13

0,23

0,19

Muu ympäristönsuojelulain valvonta

1,19

0,37

0,29

0,12

0,92

0,96

0,61

0,67

0,32

0,08

0,33

0,25

0,31

Valvonta, yleinen

1,64

0,16

0,46

1,75

0,38

0,77

1,16

0,26

0,19

0,39

0,11

0,19

0,21

Maksullinen, Määräaikaistarkastukset

0,86

0,99

0,99

0,94

0,61

0,74

0,49

0,51

0,41

0,56

0,45

0,25

0,41

Ympäristölupien valvonta

6,17

7,30

6,12

5,37

5,53

3,39

2,65

3,20

3,24

2,89

3,10

2,24

1,94

0,00

ELY-keskus
Kuva 13. Ympäristölupien valvontaan vuonna 2015 käytetty työaika ELY-keskuksittain, kaikki työntekijät. (Lähde: TAIKA-järjestelmän henkilökohtaiset työaikajakaumat kuukausittain vuosilta 2010 – 2015.)
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ELY-keskus
Kuva 14. Ympäristölupien valvontamaksujen toteutumat yhteensä vuosilta 2015 – 2016. Järjestys maksutulojen suuruuden mukaan. Tarkastuskäynnit: Ympäristönsuojelulain mukainen valvontaohjelmaan perustuva luvanvaraisen ja rekisteröitävän toiminnan määräaikaistarkastus (205 §:n 1
mom.) ja 169 §:ssä tarkoitettu tarkastus.* Kiellon, määräyksen tai toiminnan keskeyttämisen vuoksi tehty tarkastus (YSL 175, 176 ja 181 §). (Lähde: Talousraportointi-sivu Taimissa)
19

vielä melko uusi asia. Toiminnanharjoittajakyselyyn vastanneista 59 %
arvioi valvontamaksut liian suuriksi ja
52 % uskoi maksullisuuden vaikuttavan
valvonnan painopisteeseen (Kuva 20).
Vastanneista 76 % näki, että maksullisuus lisää heidän odotuksiaan valvonnan laadusta (Kuva 21).
Myös valvojakyselyyn vastanneista
93 % uskoi valvonnan maksullisuuden
lisäävän toiminnanharjoittajien odotuksia valvonnalle ja 65 % sen siirtävän
valvonnan painopistettä maksullisiin
tehtäviin eli raporttien tarkastamiseen
ja määräaikaistarkastuksiin (Kuva 19).
Haastatellut valvojat kokivat, että
toiminnanharjoittajien pitää saada vastinetta rahoilleen. Näin valvojan tulisi
entistä enemmän neuvoa toiminnanharjoittajia ja parantaa tarkastusten sisältöä
ja tarkastuskertomusten laatua.

”Kun tämä on maksullista, niin
pitäisi olla niin päin että se tarkastaja pystyy antamaan jotain
sinne laitokselle. Eikä niin päin,
että kattoo rasti ruutuun, onko
täällä tämä hoidettu vai ei.”
(valvoja)
”Valvontamaksu on kohtuuton
hyötyyn nähden.” (Mikroyritys,
direktiivilaitos, eläinsuoja)

2.5. Näkemyksiä valvonnan nykytilasta ja
pullonkauloista
Valvonnan keskeisimmät pullonkaulat ja kehittämistarpeet ovat aineiston
perusteella:

Riittämättömät resurssit: ELY-keskusten valvontaresurssit eivät riitä vastaamaan lainsäädännön tai valvontaohjeiden vaatimuksia. Resurssit eivät
myöskään jakaudu alueellisesti tasapuolisesti suhteessa valvontakohteiden
määrään ja laatuun. Monien laitosten toiminta laajenee ja monimutkaistuu.
Lisäksi lainsäädäntö asettaa toiminnalle ja valvonnalle uusia vaatimuksia.
Esimerkiksi ympäristölupien määräaikaisen tarkistamisen poistaminen
vähensi lupakäsittelijöiden työmäärää mutta lisäsi valvojien työmäärää, kun
luvan muuttamis- ja tarkistamistarvetta on arvioitava jatkuvasti. Myös tarve
arvioida toimialakohtaisten BAT/BREF-vaatimusten täyttymistä laitoksilla
vaikuttaa suuresti työmäärään erityisesti suurilla toimialoilla (esim. eläinsuojat). Valvontamaksutulot ovat parantaneet tilannetta viime vuosina,
mutta ELY-keskusten rekrytointimahdollisuudet ovat olleet erilaisia. Riittävät
resurssit tarvitaan sekä varsinaiseen valvontaan että valvonnan kannalta
tärkeisiin muihin tehtäviin kuten kirjaamoihin ja vesiensuojelun, luonnonsuojelun ja alueidenkäytön asiantuntijatehtäviin. Myös valvojien osaamisen
kehittäminen on hyvin tärkeää resurssinäkökulmasta.
Toimimattomat tietojärjestelmät: Valvonnan keskeisin tietojärjestelmä
(VAHTI) on vanhentunut ja kömpelö käyttää. Sen uudistaminen on edennyt
hitaasti, mutta uusi YLVA-järjestelmä on nyt rakentumassa pala kerrallaan.
Lupa- ja valvonta-asiat ovat hajallaan eri tietojärjestelmissä, jotka eivät aina
linkity toisiinsa. Liikaa valvojien työaikaa menee valvontatietojen seuraamisessa ja päivittämisessä eri järjestelmiin (USPA, YLVA, VAHTI, TYVI).
Järjestelmien puutteiden takia joudutaan ylläpitämään omia taulukoita
valvonnan suunnittelun, toteuttamisen ja seurannan helpottamiseksi. Paikkatietojärjestelmien (Karpalo, Arcgis) toimivuutta ja käyttökoulutuksia tulisi
lisätä, jotta niistä olisi enemmän hyötyä valvonnalle. Myös ELY-/KEHA-keskusten yleiset järjestelmät esimerkiksi työajan seurannassa ja matkahallinnassa ovat kankeita ja aikaa vieviä. Toiminnanharjoittajien näkökulmasta
tietojärjestelmät tulisi saada sellaisiksi, että sähköinen asiointi on helppoa
eikä samoja tietoja tarvitse syöttää uudelleen eri järjestelmiin.
Epäyhtenäiset käytännöt ja toiminnanharjoittajien epätasapuolinen
kohtelu: Aluehallintovirastojen ympäristölupia ja ELY-keskusten valvontalinjauksia ja -käytäntöjä tulisi yhtenäistää, jotta toiminnanharjoittajat saisivat
koko maassa samanlaista kohtelua ja palvelua samanlaisissa tilanteissa.
Yhtenäistämistarve koskee esimerkiksi tehtävien priorisointia, riskinarviointia, valvontaluokkia, lupamääräysten tulkintaa, lainsäädännön soveltamista,
tarkastusten sisältöä, raporttien tarkastamista, laillisuusvalvontamenettelyjä, poikkeustilanteita, valvontamaksuja ja yleisö- ja häiriöilmoitusten
käsittelyä. Valtakunnallisesti yhtenäistä valvonnan minimivaatimustasoa ja
muita valvontakäytäntöjä ja -linjauksia on tärkeä pohtia erityisesti nyt, kun
valvonta on tullut osin maksulliseksi ja valvonta ja luvitus siirtyvät uuteen
Valtion lupa- ja valvontavirastoon. Yhteisen vaatimustason tulisi ohjata
myös valvontaresurssien alueellista jakoa.
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2.5.1. Yleisarvosana valvonnalle
Näkemyksiä valvonnan toimivuudesta
ja pullonkauloista kerättiin haastattelujen ja kyselyjen kautta toiminnanharjoittajilta, valvojilta ja muilta tahoilta.
Lisäksi sekä valvojia että toiminnanharjoittajia pyydettiin kyselyssä
antamaan oman ELY-keskuksensa
valvonnalle yleisarvosana välillä 1 – 10.
Molemmat antoivat valvonnalle melko
hyvän yleisarvosanan. Toiminnanharjoittajat antoivat eniten arvosanoja 8

ja 9 ja valvojat arvosanoja 8 ja 7 (Kuva
16). Toiminnanharjoittajien antamien

arvosanojen keskiarvo oli 7,6 ja valvojien antamien melkein sama eli 7,3
(Kuva 16). Arvosanojen keskiarvoissa
oli ELY-keskus- ja toimialakohtaisia
eroja. Toiminnanharjoittajilta parhaan
arvosanan sai Etelä-Savon ja huonoimman Kainuun ELY-keskus. Valvojilta
parhaan arvosanan saivat Etelä-Savon,
Kainuun ja Pohjois-Karjalan ELYkeskukset ja huonoimman VarsinaisSuomen ELY-keskus.

Arvosanat valvonnalle, lukumäärät
Valvojat (n=82)
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0
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8

Arvosana (1=Erittäin huono, 10=Erittäin hyvä)

0
9

33
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Kuva 15. Kuva 15. Toiminnanharjoittajien ja ELY-keskusten valvojien antamat yleisarvosanat ympäristölupien valvonnalle. Arvosanojen lukumäärät.

Arvosanat valvonnalle, keskiarvot ELY-keskuksittain
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Kuva 16. Toiminnanharjoittajien ja ELY-keskusten valvojien antamat yleisarvosanat ympäristölupien valvonnalle. Arvosanojen keskiarvot ELY-keskuksittain. Valvojien antamien arvosanojen keskiarvo oli 7,3 ja toiminnanharjoittajien 7,6.
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Valvojien perusteluja arvosanalle
Valvojien osaaminen hyvää (asian- ja maakuntansa
tuntevaa) (10)
Valvonta laadukasta ja säännöllistä (4)
Tehokasta (4)
Motivaatio (4)
Riskiperusteinen valvonta (3)
Tavoitteena olevat määräaikaistarkastukset tehdään (2)
Paljon menty eteenpäin (2)
Ei merkittävää ympäristön tilan heikkenemistä tapahtunut (2)

Resursseja liian vähän (31)
Vaihtelevat käytännöt (5)
Ongelmiin puututtava hanakammin (2)
Aiempi dokumentointi puutteellista (2)
Valvonta ei kokonaisvaltaista, on sattumanvaraista (2)
Työtehtäviä hoidetaan kevennetysti tai ei lainkaan (2)
Stressaava ilmapiiri, työhyvinvointiin ei panosteta (2)
Osaaminen puutteellista, ei aikaa hankkia (2)
Kohdentaminen harkittava pian (2)
Johtaminen, koordinointi puutteellista (2)
Hiljaista tietoa poistumassa (2)

Kuva 17. Valvojien kyselyssä antamia perusteluita yleisarvosanalle. Suluissa mainintojen määrä.

Valvojien arvioita laskivat erityisesti valvonnan huono resurssitilanne
ja vaihtelevat käytännöt (Kuva 17).
Hyvänä pidettiin valvojien osaamista
ja motivaatiota sekä valvonnan laatua,
säännöllisyyttä ja tehokkuutta.
Toiminnanharjoittajilta ei kysytty
suoraan perusteluja arvosanalle, mutta
heitä pyydettiin antamaan valvonnalle risuja ja ruusuja (Kuva 22). Eniten
ruusuja annettiin hyvästä asiakaspalvelusta, asiantuntemuksesta, yhteistyöstä
ja neuvonnasta, tarkastuskäyntien hyödyllisyydestä ja joustavuudesta. Eniten
risuja annettiin eroista ELY-keskusten
ja yksittäisten valvojien välillä, hitaasta
asioiden käsittelystä, valvonnan vähäisyydestä, asiantuntemuksen puutteesta,
valvontamaksuista, epäolennaisuuksiin
keskittymisestä ja sähköisten järjestelmien puutteista.
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2.5.2. Valvojien näkemyksiä
Valvojakyselyyn vastanneita pyydettiin arvioimaan sekä valvontaa omassa
ELY-keskuksessaan (Kuva 18) että
ympäristölupien valvontaa yleensä
(Kuva 19).
Omassa ELY-keskuksessa parhaiksi
arvioitiin valvonnan substanssiasioiden ja prosessien osaaminen, yleisö- ja
häiriöilmoituksiin reagointi ja vahinkoja poikkeuksellisten tilanteiden hoito.
Huonoimmiksi arvioidut asiat liittyvät
valvonnan resursseihin: kemikaali- ja
BAT/BREF-valvonnan voimavaroihin,
valvojien määrään ja hiljaisen tiedon
siirtymiseen.
Valvonnasta yleensä samaa mieltä
oltiin eniten yhtenäisten valvontakäytäntöjen ja paikallistuntemuksen tärkeydestä ja valvontamaksujen vaikutuksista toiminnanharjoittajien odotuksiin.
Eri mieltä taas oltiin eniten siitä, että
valvontaresurssit jakautuisivat tasapuolisesti ja määräaikaisista luvantarkistuksista luopuminen vähentäisi
päästöjä, ympäristöriskejä tai valvojien
työmäärää.
Valvojien mielestä keskeisimpiä
valvonnan kehittämiskohteita ovat valvonnan resurssit, tehtävien priorisoinnin ohjaus, valvonnan yhtenäistäminen,
valvojien perehdyttäminen ja osaaminen sekä tietojärjestelmät.

Valvojien arvioita valvonnan laadusta ja riittävyydestä
Erittäin huono/riittämätön
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Va l v o n n a n p r o s e s s i e n o s a a m . ( n = 8 1 )
Va h i n k o- j a p o i k k e u k s e l l i s t e n t i l a n t e i d e n h o i t . ( n = 8 2 )
Va l v o n n a n t a v o i t t e i d e n s e l k e y s ( n = 8 1 )
La i l l i s u u s v a l v o n t a t o i m e n p i t . O s a a m . ( n = 7 0 )
V a l v o n t a s u u n n i t e l m a n j a -o h j e l m a n n o u d a t t . ( n = 8 0 )
Va l v o n n a s s a p a i n o t t u v a t v a i k u t t a v u u d e l t a a n k e s k . Teht. (n=78)
La i l l i s u u s v a l v o n t a t o i m e n p i t . V a l i k o i m a n m o n i p u o l i s u u s
(n=79)
” Ky n n y s ” r y h t y ä l a i l l i s u u s v a l v o n t a t o i m e n p i t . ( n = 7 9 )
Lu p a r i k k o m u k s i i n p u u t t u m i n e n ( n = 8 1 )
AVI: n l u p a p ä ä t ö s t e n j a -m ä ä r ä y s t e n s e l k e y s j a v a l v .
(n=81)
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En osaa sanoa
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Erittäin hyvä/riittävä
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12
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17.

Melko hyvä/riittävä

61

10
2

5.

Melko huono/riittämätön

6
60 %

80 %

1

02

16
100 %

14. Ym p ä r i s t ö v a i k . M e r k i t t ä v i s t ä t i l a n t e i s t a
tiedottaminen (n=81)
15. Va l v o n n a n l i n j a n v e t o j e n s e l k e y s ( n = 8 1 )
16. La i l l i s u u s v a l v o n t a t o i m e n p i t . T o i m i v u u s ( n = 7 9 )
17. Jä l k i v a l v o n t a ( n = 8 0 )
18. Va l v o n t a t e h t ä v i e n p r i o r i s o i n n i n s e l k e y s ( n = 8 2 )
19. En n a k k o v a l v o n t a ( n = 8 2 )
20. Ki r j a u s-j a a r k i s t o i n t i m e n e t t . S e l k e y s j a
toimivuus (n=81)
21. Hi l j a i s e n t i e d o n s i i r t y m i n e n ( n = 8 2 )
22. Ba t / b r e f-v a l v . V o i m a v a r a t ( n = 8 2 )
23. Va l v o j i e n m ä ä r ä v e r r a t t u n a v a l v o t t a v i e n m ä ä r ä ä n
(n=81)
24. Ke m i k a a l i l a i n j a r e a c h-a s e t u k s e n v a l v .
vo i m a v a r a t ( n = 8 2 )

Kuva 18. Mitä mieltä olet seuraavista valvontaa ELYssäsi koskevista väittämistä? Vastausmäärien vaihtelu tulee ottaa huomioon vastausten prosenttiosuuksia tarkasteltaessa. Järjestys: suurin keskiarvo (paras tilanne) ylimpänä. 1=Erittäin huono/riittämätön, 2= Melko huono/riittämätön,
3=Melko hyvä/riittävä, 4= Erittäin hyvä/riittävä. (En osaa sanoa: ei mukana keskiarvon laskennassa.) (Suljettu kysymys.)
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Valvojien näkemyksiä valvonnasta ja sen kehittämisestä
Täysin eri mieltä

1. 0

Jokseenkin eri mieltä

2
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15
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12.

13
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31
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9

46
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28
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21

15

6

4 1

36

1. ELY:jen valvontakäytäntöjen tulee olla yhtenäisiä.(n=78)
2. Paikallistuntemus on tärkeää valvonnassa.(n=81)
3. Valvonnan maksullisuus lisää toiminnanharjoittajien odotuksia
valvonnan laatua kohtaan.(n=81)
4. Joidenkin toimialojen lupamenettelyt voisi korvata rekisteröintimenettelyillä.(n=78)
5. Riskiperusteinen valvonta vähentää päästöjä ja ympäristöriskejä.(n=77)
6. Joidenkin toimialojen valvonnan voisi siirtää ELY:istä kuntiin.(n=78)
7. Valvonnan maksullisuus siirtää valvonnan painopistettä maksutuloja
kerryttäviin toimintoihin.(n=81)
8. Laitosten omia ympäristö- ja laatujärjestelmiä voisi hyödyntää
valvonnassa.(n=79)
9. Ympäristölupien valvoja voisi tehdä tarkastuskäynnillä myös vesilain
ja maa-aineslain valvontaa.(n=77)
10. Riskiperusteinen valvonta vähentää valvojien työmäärää.(n=78)
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35

2. 1 2
3.

Jokseenkin samaa mieltä
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11. Joidenkin toimialojen valvonnan voisi hoitaa keskitetysti yhdestä
ELY-keskuksesta.(n=80)
12. Sama valvoja voisi tehdä sekä eläinsuojien ympäristölupien että
viljelijätukien valvontaa.(n=78)
13. Tieto valvontaa koskevista lainsäädäntömuutoksista saadaan
riittävän ajoissa.(n=76)
14. Lupa- ja valvontatehtävien eriyttäminen AVEihin ja ELYihin oli hyvä
ratkaisu valvonnan kannalta.(n=78)
15. ELY:jen valvontakäytännöt ovat toiminnanharjoittajien kannalta
tasapuolisia eri puolilla Suomea.(n=78)
16. Valvonnan osa-alueita voisi tehdä ostopalveluna.(n=79)
17. Määräaikaisista luvantarkistuksista luopuminen vähentää valvojien
työmäärää.(n=80)
18. Määräaikaisista luvantarkistuksista luopuminen vähentää päästöjä ja
ympäristöriskejä.(n=77)
19. ELY:jen valvontaresurssit jakautuvat tasapuolisesti suhteessa
laitosten määrään.(n=78)

Kuva 19. Mitä mieltä olet seuraavista ympäristölupien valvontaa yleensä koskevista väittämistä? Vastausmäärien vaihtelu tulee ottaa huomioon
vastausten prosenttiosuuksia tarkasteltaessa. Järjestys: suurin keskiarvo (eniten samaa mieltä väittämästä olevia) ylimpänä. 1=Täysin eri mieltä,
2= Jokseenkin eri mieltä, 3=Jokseenkin samaa mieltä, 4= Täysin samaa mieltä. (En osaa sanoa: ei mukana keskiarvon laskennassa.) (Suljettu
kysymys.)
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2.5.3. Toiminnanharjoittajien näkemyksiä
Toiminnanharjoittajakyselyyn vastanneita pyydettiin arvioimaan sekä ympäristölupien valvontaa yleensä (Kuva 20)
että oman ympäristölupansa valvontaa
(Kuva 21).
Valvonnassa yleensä samaa mieltä
oltiin eniten yhtenäisten valvontakäytäntöjen tärkeydestä, liian suurista valvontamaksuista ja niiden vaikutuksesta
valvontaan. Eri mieltä taas oltiin eniten

teita ovat sähköinen asiointi, sähköiset
järjestelmät ja viranomaisyhteistyö,
valvonnan yhtenäistäminen, riskiperusteinen valvonta, raportoinnin
kehittäminen, neuvonta ja koulutusyhteistyö sekä ympäristöjärjestelmien ja
omavalvonnan hyödyntäminen valvonnassa. Muita esitettyjä kehittämiskohteita olivat byrokratian vähentäminen,
yhteistyö ja palautteenanto, valvonnan
tehostaminen ja resurssit sekä valvontamaksujen pienentäminen.

siitä, että luparikkomuksiin puututaan
liian herkästi ja valvontakäytännöt ovat
tasapuolisia.
Oman ympäristöluvan valvonnassa
eniten oltiin samaa mieltä siitä, että
häiriö- ja yleisöilmoituksiin reagoidaan asiallisesti ja valvojan paikallistuntemus on tärkeää. Eri mieltä taas
oltiin eniten siitä, että raportointi veisi
kohtuuttomasti resursseja tai valvoja
vaihtuisi liian usein.
Toiminnanharjoittajien mielestä
keskeisimpiä valvonnan kehittämiskoh-

Toiminnanharjoittajien näkemyksiä valvonnasta yleensä
Täysin eri mieltä

Jokseenkin eri mieltä

ELY-keskusten valvontakäytäntöjen tulee olla
yhtenäisiäeri puolilla Suomea. (n=823)

Jokseenkin samaa mieltä

2%
3%

21 %

Valvontamaksut ovat liian suuria. (n=824)

2 % 18 %

Valvonnan maksullisuus siirtää valvonnan painopistettä
maksutuloja kerryttäviin toimintoihin (tarkastuskäynnit,
raporttien tarkastamiset). (n=821)

2 % 11 %

Valvonnan tavoitteet ovat selkeitä. (n=819)

6%

Lupa- ja valvontatehtävien eriyttäminen
aluehallintovirastoihin (AVI) ja ELY-keskuksiin
oli hyvä ratkaisu. (n=821)

22 %

21 %

35 %

50 %

18 %

15 %

24 %

11 %

15 %

22 %

20 %

8%

10 %

20 %

40 %

11 %

31 %

5%

41 %

0%

6%

29 %

31 %

15 %

ELY-keskus puuttuu luparikkomuksiin liian herkästi.
(n=808)

En osaa sanoa

68 %
29 %

18 %

ELY-keskusten valvontakäytännöt ovat
toiminnanharjoittajien kannalta tasapuolisia
eri puolilla Suomea. (n=820)

Täysin samaa mieltä

41 %
3%

35 %

60 %

80 %

100 %

Kuva 20. Mitä mieltä olette seuraavista ympäristölupien valvontaa yleensä koskevista väittämistä? Vastaajien määrä: 827. Järjestys: suurin keskiarvo (paras tilanne) ylimpänä.

Toiminnanharjoittajan näkemys oman ympäristöluvan valvonnasta
Täysin eri mieltä

Jokseenkin eri mieltä

ELY-keskus reagoi tekemiimme
häiriöilmoituksiin asiallisesti. (n=807)
Valvojan paikallistuntemus on tärkeää valvonnassa. (n=824)

1%

Jokseenkin samaa mieltä
20 %

1%
5%

Täysin samaa mieltä

36 %

42 %

29 %

ELY-keskus reagoi laitoksestamme tehtyihin
yleisöilmoituksinasiallisesti. (n=813)

1%
2%

Valvonnan maksullisuus lisää odotuksiamme
valvonnan laatuakohtaan. (n=817)

4% 8 %

En osaa sanoa

62 %

22 %

4%

31 %

45 %

31 %

45 %

12 %

Ympäristölupamme lupamääräykset ovat selkeitä.
(n=829)

2 % 12 %

48 %

37 %

1%

Ympäristölupamme raportointimääräykset ovat
selkeitä. (n=822)

3 % 12 %

47 %

37 %

1%

Valvojalta saamamme ohjeistukset ympäristökuormituksenraportointiin ovat selkeitä. (n=819)

3%

Saamme tietoa toimintaamme koskevista ympäristölainsäädännönmuutoksista riittävän ajoissa. (n=812)

8%

Ympäristöluvan edellyttämä raportointi vie kohtuuttomastilaitoksemme resursseja. (n=824)

7%

Laitoksemme valvoja on vaihtunut liian usein. (n=818)

13 %

49 %
26 %

39 %

20 %

9%

14 %

47 %

31 %

31 %

0%

25 %

36 %

40 %

12 %

60 %

13 %
12 %

5%

80 %

3%

16 %

100 %

Kuva 21. Mitä mieltä olette seuraavista ympäristölupaanne ja sen valvontaa koskevista väittämistä? Vastaajien määrä: 832. Järjestys: suurin keskiarvo (paras tilanne) ylimpänä.1=Täysin eri mieltä, 2=Jokseenkin eri mieltä, 3=Jokseenkin samaa mieltä, 4=Täysin samaa mieltä. En osaa sanoa: ei
mukana keskiarvon laskennassa.
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Toiminnanharjoittajien risuja ja ruusuja valvonnalle
RUUSUJA (260 vastaajaa, 436 luokiteltua
mainintaa)

RISUJA (227 vastaajaa, 387 luokiteltua
mainintaa)

Asiallinen ja ystävällinen toiminta, hyvä
asiakaspalvelu, sujuvaa (88)
Korkea asiantuntemus & ammattimaisuus (74)
Hyvä keskusteluyhteys & yhteistyö (62)
Neuvonta & ohjaus (52)
Valvojaan helppo saada yhteyttä (50)
Asiakaslähtöisyys (28)
Valvonta /tarkastuskäynnit hyödyllisiä (21)
Maalaisjärki, riittävä tarkkuus (15)
Joustavuus (15)
Valvonta riittävää, jämäkkää (5)
Sähköiset ilmoitustavat (4)
Valvontakohteeseen perehdytty hyvin (3)
Byrokratia vähentynyt (3)
Puolueettomuus (2)
Valvova ja luvittava viranomainen erikseen (1)

Erot ELY-keskusten/valvojien välillä (52)
Hidas asioiden käsittely (38)
Valvontaa liian vähän (32)
Valvojan asiantuntemuksen puute, huono perehtyminen
laitokseen (31)
Valvontamaksut liian kalliit (27)
Huomiota epäolennaiseen (26)
Sähköisten järjestelmien heikkoudet (23)
Lupapäätöksistä vääriä tulkintoja (19)
Byrokratiaa liikaa (19)
Keskusteluyhteyden puute (17)
Neuvontaa, ohjausta, palautetta liian vähän (14)
Valvojien vaihtuvuus (10)
ELYn vähäiset resurssit (10)
Epäselvät ja vaihtuvat ohjeet (10)
Valvojan huono käytös (8)
Valvontaa liian paljon (6)
Valvojaan vaikea saada yhteyttä (5)
ELY valittaa lupapäätöksistä (5)
Päällekkäisyydet (muut virastot & lainsäädäntö (4)
Tasapäistäminen (ei laitoskohtaisuutta) (3)
Tarkastukset liian lyhyellä varoitusajalla (2)
Lainsäädäntö muuttuu liian nopeasti (2)
Palvelu väärällä kielellä (2)
ELY näkyy liian vähän (2)
Tarkastuspöytäkirja ei vastaa todellisuutta (1)
Liikaa valvojia tarkastuskäynnillä (1)

Kuva 22. Toiminnanharjoittajien kyselyssä antamia risuja ja ruusuja ympäristölupien valvonnalle. Suluissa mainintojen määrä.

Toiminnanharjoittajien näkemyksiä
valvonnasta on kartoitettu useissa
ympäristökeskuksissa. Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen kyselyssä
(Pulkkanen 2006) kehittämiskohteiksi
mainittiin tavoitettavuus, palvelun
nopeuttaminen, palautteen anto raportoinnista, ilmoitus- ja tiedotuskäytäntöjen kehittäminen häiriö- ja poikkeustilanteissa, tarkastusten valmistelun,
sisällön ja suunnitelmallisuuden
parantaminen ja ympäristöjärjestelmien
hyödyntäminen. Uudenmaan (Lehtonen, Lehikoinen 2009) ja LounaisSuomen ympäristökeskusten (Parsama
2009) tilaisuuksissa valvojilta toivottiin enemmän palautetta, selkeitä ja
yksiselitteisiä vastauksia, lupamääräysten tulkintaa, suunnitelmien nopeaa
tarkistamista, tarkastuksia riittävän
usein, yhtenäistä valvontalinjaa koko
maahan ja valvonnan ”porsaanreikien”
korjaamista.
ELY-keskusten valtakunnalliseen
palvelutyytyväisyyskyselyyn (2015)
vastasi yritysten ja yksityisten elin26

keinonharjoittajien lisäksi tutkimus-,
koulutus- ja oppilaitosten, kuntien ja
yhdistysten edustajia ja yksityishenkilöitä. Ympäristöluvan valvontapalvelu kokonaisuudessaan sai arvosanan
4,0 (asteikolla 1=heikko, 5=kiitettävä). Kaikkien osa-alueiden (palvelun
asiantuntemus ja ystävällisyys, asian
käsittelynopeus, päätöksen perustelut, neuvonta) arvosanat olivat melko
hyviä. Palautetta ympäristölupien,
vesilain ja maatalouden valvonnoille ei
raportissa ole eroteltu, mutta kritiikkiä
annettiin dokumentointivaateista, korkeista valvontamaksuista ja valvonnan
tarpeellisuudesta. Kehittämistarpeita
olivat valvonnan läpinäkyvyys, yhdenmukaisuus ja ennustettavuus, jäykät
prosessit ja asiakaslähtöisyys. Ympäristölupavalvontaan liittyvissä vastauksissa kehuttiin joustavaa mutta jämäkkää
tyyliä, perehtyneisyyttä ja yhteistyötä
ja kritisoitiin turhaa byrokratiaa, käsittelyaikoja, yhtenäisen linjan puuttumista ja kustannusten huomioimatta
jättämistä.

2.5.4. Muiden tahojen näkemyksiä
Muiden haastateltujen tahojen mielestä
keskeisiä valvonnan kehittämiskohteita
ovat viranomaisten yhteistyö valvonnan suunnittelussa ja toteutuksessa sekä
yhtenäiset riskinarviointimenetelmät ja
toimintatavat poikkeus- ja ylitystilanteissa. Lupien ja valvonnan tietojärjestelmiä sekä sähköistä asiointia ja
raportointia tulee kehittää ”yhden luukun” -periaatteella. Valvojalta toivottiin
yhtäältä asiakaslähtöisyyttä ja asiantuntevia neuvoja, toisaalta puolueettomuutta ja yleisen edun puolustamista.
Viestintää valvonnan sisällöstä ja
tehtävistä sekä tehdyistä linjanvedoista
tulisi lisätä toiminnanharjoittajille, etuja kansalaisjärjestöille ja kansalaisille.
Kaikki pitivät lupa- ja valvontaviranomaisen yhdistymistä samaan virastoon aluehallintouudistuksessa hyvänä
ratkaisuna, sillä se selkeyttää tilannetta toiminnanharjoittajien kannalta,

yhtenäistää käytäntöjä ja viranomaisten
osaamista ja resursseja voidaan hyödyntää paremmin valtakunnallisesti.
Valvonnan kehittämistyö pitää kuitenkin turvata jatkossakin.
Ympäristöministeriön eläkkeelle
jääneen virkamiehen mielestä kokeneet valvojat ja eri ELY-keskukset
ovat ”oman tiensä kulkijoita” ja valvontakäytännöt eroavat paljon myös
tilanteissa, joissa valvontaohjeessa on
selkeät suuntaviivat. Ohjeen jalkauttaminen ei ole ollut riittävää. Valvonnan
kehittäminen voidaan jakaa kahteen
kokonaisuuteen: 1) Suunnitelman mukainen valvonta => valvontakohteiden
priorisointi. Valvonta on perustunut
valvojan/valvontapäällikön antamaan
valvontaluokkaan. Päätökset ovat olleet
yleisiä kuten ”todellisen valvontatarpeen mukaan”, mikä on johtanut
erilaisiin käytäntöihin: joissakin ELYkeskuksissa suurin osa ns. direktiivilaitoksista on valvontaluokassa kolme
ja toisaalla luokassa yksi on paljon
muitakin kuin direktiivilaitoksia. Hyvänä ympäristönsuojelullisena perusteena
ei voi pitää voimavarojen niukkuutta.
Esimerkiksi IMPEL:issä laaditulla
ohjelmistolla (EasyTool) voitaisiin
arvioida valvontakäyntien tarvetta
systemaattisemmin, valita tarkastustiheyteen vaikuttavat kriteerit, kriteerien
sisällä painoarvot eri tilanteille ja säännöt valvontatiheyden määrittymiselle.
2) Toimet poikkeus-, ylitys- tai muissa
vastaavissa tilanteissa => yhtenäiset
toimet. Yhteiset käytännöt vaativat koko ketjun hallintaa: toiminnanharjoittajan ilmoitus sähköisellä lomakkeella,
järjestelmän toimintaohjeet poikkeus-,
ylitys- ja muihin vastaaviin tilanteisiin
ja toimenpiteiden dokumentointi järjestelmään.
Etelä-Suomen aluehallintoviraston
(ESAVI) edustajat pitivät ELY-keskuksen lausuntoa lupahakemuksesta
keskeisenä. ELY-keskuksen kanta on
samalla tullut näkyväksi sekä toiminnanharjoittajalle että haitankärsijöille.
Tämä etu saattaa poistua uudessa yhteisessä virastossa. Valvojan kuulemista
lupaluonnoksesta on kokeiltu pilottihankkeissa. Sen sijaan toiminnanharjoittajan ”kuuleminen” olisi ESAVIsta
ongelmallista haitankärsijöiden kannalta. Valvojan osallistuminen mahdolliseen ennakkoneuvotteluun toiminnanharjoittajan ja AVIn kanssa on tärkeää,

mutta valvojan ja lupakäsittelijän tulee
keskustella ennen sitä yhtenäisen näkemyksen aikaansaamiseksi. ESAVIlla
on ollut Uudenmaan ELY-keskuksen
kanssa OHKE-hanke YVAn ja luvan
yhteydestä (katso Nyrölä 2016, Nyrölä
ym. 2017). Valvojilta on saatu palautetta erityisesti siitä, että lupamääräykset ovat huonosti valvottavia, niissä
on puutteita tai niitä on liikaa. Myös
toiminnanharjoittajalle luvassa asetettaviin selvitysvelvoitteisiin suhtaudutaan
kriittisesti, koska hyväksymistaho on
epäselvä. Laitoksen toimintaan tulee
puuttua sekä luvan että valvonnan
kautta. Valvonnassa tulee kiinnittää
huomiota oleelliseen. Riskinarvioinnin
merkitys kasvaa sekä lupakäsittelyssä
että valvonnassa. Valvonta- ja lupajärjestelmä tulee saada toimimaan yhteen.
Kuntaliiton edustaja totesi, että
ELY-keskusten osaaminen on hyvää.
Huono resurssitilanne on kuitenkin
näkynyt siten, että ympäristökeskusaikoihin verrattuna ohjaus, neuvonta ja
valvojien mahdollisuudet tulla maastokäynnille poikkeustilanteissa ovat
vähentyneet. Kunnat tarvitsevat apua
etenkin lainsäädännön soveltamiskysymyksissä (erityisesti nitraattiasetus,
maa-ainesten otto, ojitukset ym. vesilaki, jätteiden hyödyntäminen maarakentamisessa). ELY-keskuksen ja kunnan
työnjaossa on joskus epäselvyyksiä esimerkiksi öljyvahinkoja ja pilaantuneita
maita koskevissa asioissa. Kuntien
ympäristönsuojeluviranomaiset pitävät
ELY-keskusten koulutuksia tärkeinä
ja toivovat osallistumismahdollisuutta
myös YM:n koulutuksiin. Kuntaliitto
on järjestänyt valvontasuunnitelmien
laatimisesta työpajan ja tehnyt ohjeen
kunnille, samoin valvontamaksuista. Suunnitelmallinen ja säännöllinen
valvonta vähentää ”tulipalon sammuttelutilanteita” ja parantaa kaikkien oikeusturvaa. Kuntien vahvuutena on eibyrokraattinen, mutkaton vuoropuhelu
toiminnanharjoittajien ja haitankärsijöiden kanssa. Tähän kannattaisi pyrkiä
valvonnassa myös ELY-keskuksen. Viranomaisyhteistyö kuntien sisällä ja välillä sekä valtion ja kunnan viranomaisten välillä on tärkeää ja säilytettävä
aluehallintouudistuksessa. Maankäyttöja rakennuslain (132/1999) 8 § kaltaista
kunnan ja ELY-keskuksen vuosittaista
kehittämiskeskustelua voitaisiin kokeilla myös ympäristöasioihin.

”[Poikkeus- tai häiriöilmoitus]
tulisi sähköisesti Vahtiin, silloin
saisi jo tietää minkä näköisiä
häiriö-, poikkeus- ja ylitystilanteita on. Sen perusteella pystyisi hakemaan Vahdista. Sitten
jos ne toimenpiteet tulisi Vahtiin, silloin näkisi, minkänäköisiin toimenpiteisiin on ryhdytty.
(…) tätä kautta tulisi yhtenäistä
toimintaa. (…) Kuvittelen, että
olisi helpompi laatia yhteisiä
käyttäytymissääntöjä, jos ne
kirjautuisi Vahtiin. Kyllä se, että
ne on hallinnon sisällä julkisia, jo vaikuttaa, että ei päästä
hirveästi tekemään poikkeavia
ratkaisuja. Tämä on herkkä
alue, mutta mun mielestä se
sähköinen ylitys-, poikkeus- ja
muu vastaava ilmoitus, yhtenäiset säännöt siihen ja tuloksen kirjaaminen Vahtiin toisi
yhtenäisyyttä.” (YM eläkkeelle
jäänyt virkamies)
”On aika pitkäänkin ollut ongelmia laitoksella tai toiminnassa
mutta näyttää, kun se lupakäsittelyyn tulee, siltä, ettei siihen
ole hirveästi puututtu. Sitten
odotetaan, että lupa ratkaisee.
Että luvalla hoidetaan vähän
valvontaakin. Tai hyvin hankala
toiminnanharjoittaja saataisiin
luvalla ruotuun. (…) Joskus
ihmettelee, että jos [turvetuotannossa] pintakäsittelykenttä
ei ole toiminut 5 vuoteen, niin
kun se tulee lupakäsittelyyn
sanotaan, että nyt pitää ryhtyä
toimenpiteisiin. Miksei ole ryhdytty silloin?”(ESAVI)
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”ELYt on olleet hankalassa
tilanteessa vuosikausia, se
näkyy tietenkin mahdollisuuksissa pitää yhteyttä kuntiin.
Kuntien neuvonta ja ohjaus,
vaihtelee hirveästi ELYittäin,
mutta sellaista on viestiä tullut, että aika ohueksi se alkaa
jäädä. Valvontasuunnitelmissa se näkyy sillä tavalla, että
selkeästi halutaan tehdä sitä,
että ELY valvoo ELYn kohteet
ja kunta kunnan, mikä onkin
järkevää. Mutta se on ollut ehkä
enemmän yhteistyötä, joskus
niinä parempina aikoina. ELYjen valvonta on nimenomaan
suunnitelmallista ja säännöllistä. Mutta mikä on kyky vastata tällaisiin ad hoc-juttuihin,
niistähän usein ensimmäinen
yhteydenotto saattaa tulla kuntaan, vaikka se olisi joku isompi, ELYn valvottava laitos. Siinä
on ehkä havaittu, että ELYjen
mahdollisuudet nopeasti tulla
vaikka maastoon on heikentyneet ympäristökeskusajoista.”
(Kuntaliitto)
”Onko se valvonta poliisitoimintaa, josta sitten mätkäistään
vielä (…) maksuna se sakko
päälle vai voisiko se oikeasti
olla sellainen palvelu, että mieluummin maksaisitkin siitä.”
(EK)
”Luvittaja ymmärtää [lupa
määräykset] yhdellä taval
la, valvoja yhdellä tavalla ja
viljelijä yhdellä tavalla. Ja sen
jälkeen soppa onkin valmis.”
(MTK)
”ELY-keskusten välillä jos on
vaihtelua paljon, niin siinä
helposti toimijatkin on epätasa-arvoisessa asemassa. Että
myöskin Suomessa olisi se
Best Available Practices -taso
ympäri maan.” (WWF)
”Kyllä ELY parhaansa tekee,
mitä nyt pystyy, mutta aina
se ei meinaa ehtiä ja pystyä.”
(SLL)
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Valvonnan näkyvyys kansalaisille on
tärkeää. Kunnissa ainakin rakennusvalvonnan kevätkatselmukset saavat
palstatilaa ja jäävät mieleen. Esimerkiksi Helsingin ympäristökeskus on
aktiivinen twitterissä ja laittaa sinne
myös kuvia valvontatehtävien tekemisestä kentällä (Kuva 28).
Elinkeinoelämän keskusliitto toivoi enemmän viranomaisyhteistyötä,
esimerkiksi ympäristö- ja kemikaalivalvonnan päällekkäisyyksien poistamista ja yhteistarkastuksia. Valvonnan
tulisi olla yhtenäistä, riskiperusteista ja
asiakaslähtöistä: valvontatilanne tulisi
toteuttaa konsultointina eikä ”poliisitoimintana”. Toiminnanharjoittajat
ovat kokeneet esimerkiksi Tukesin
tarkastukset hyödyllisinä neuvonnallisen lähestymistavan vuoksi. Yritysten
ympäristöjärjestelmiä tulisi hyödyntää
valvonnassa ja ne voisivat vaikuttaa
tarkastustiheyteen tai valvontamaksujen suuruuteen. Lupakäsittelyjä tulisi
nopeuttaa ja ennakkoneuvotteluja
lisätä. Myös muu ennakkovalvonta on
tärkeää, esimerkiksi ELY-keskuksen
lausunnot AVI:lle. Toimialakohtaista
osaamista on keskitetty lupakäsittelyssä, sitä voitaisiin kokeilla myös valvonnassa. Luvituksen ja valvonnan tulisi
mahdollistaa, että uudet vähäpäästöiset
teknologiat ja kiertotalousideat saataisiin nopeammin käyttöön. Valvoja
voisi jopa toimia yhteistyökumppanina
kiertotalouden arvoketjuissa.
Maa- ja metsätaloustuottajain
Keskusliitto MTK:n edustan kanssa
keskusteltiin lähinnä eläinsuojien valvonnasta. Hän katsoi, että lähtökohtana
valvonnalle tulisi olla ympäristövaikutukset ja riskit. Riskit voivat kuitenkin
olla isoilla eläintiloilla pienempiä kuin
pienillä eläintiloilla ja ei-direktiivilaitoksilla (esim. laiduntavat nautatilat)
suurempia kuin direktiivilaitoksilla
(esim. broilerihallit). Valvontamaksujen, puuttumiskynnyksen ja valvonnan
yleensä yhtenäisyys on tärkeää. Valvojan ja toiminnanharjoittajan on hyvä
käydä läpi uusi lupapäätös yhdessä
toiminnan alkuvaiheessa: kun valvoja selventäisi, miksi jokin määräys on
annettu (esim. BAT-vaatimukset ja
vesienhoitosuunnitelmat), niitä olisi
mielekkäämpää noudattaa. Valvonnasta
tiedottaminen on tärkeää ja esimerkiksi raporttien käsittelystä ja maksujen
muodostumisesta voitaisiin keskus-

tella paikallisten tuottajajärjestöjen
tilaisuuksissa. Viestinnässä on tärkeä
varmistaa, että viranomaiset ja toiminnanharjoittajat puhuvat samasta asiasta:
esimerkiksi lupien tarkistusmenettelystä luopuminen ei poistanut tarkastuksia.
Toiminnanharjoittajillakin on parantamisen varaa: he eivät aina ole tutustuneet riittävästi lupamääräyksiinsä ja
voisivat tiedottaa naapureita lannanlevityksen ajankohdasta vapaaehtoisestikin. ELY-keskusten valitukset AVIn
päätöksistä ihmetyttävät usein toiminnanharjoittajia. Lupamääräysten tulisi
olla valvottavia ja ei-tulkinnanvaraisia.
Luonnonsuojelujärjestöjen (Suomen
luonnonsuojeluliitto ja WWF Suomi)
edustajat olivat huolissaan valvonnan
resursseista. Kansalaisten on vaikea
saada virkamiehiin yhteyttä tai he
kokevat etteivät viranomaiset toimi
tarpeeksi tehokkaasti. Luonnonsuojeluliiton mielestä tarvitaan sekä suunnitelmallista että ennakoimatonta valvontaa
kuten yllätystarkastuksia. Yleisöilmoitukset tulisi käsitellä nopeammin
ja ilmoituksen tekijä voisi osallistua
mahdolliselle selvittelyyn liittyvälle
tarkastuskäynnille. Yritysten mittaustulosten ja raporttien tulisi olla julkisia.
Järjestöille olisi enemmän hyötyä
raakadatasta kuin vuosiyhteenvedoista
esimerkiksi jätevedenpuhdistamojen
ylivuototilanteissa. Eri toimintojen
yhteisvaikutukset olisi huomioitava.
Osaaminen tulisi ottaa käyttöön yli hallintorajojen. Luvituksen ja valvonnan
yhteys tulisi palauttaa. Tukesin kanssa
voitaisiin tehdä yhteistarkastuksia.
Valvonnan rikemaksut tulisi ottaa käyttöön. Valvontamaksutuloilla tulisi parantaa resursseja ja tehostaa valvontaa.
Luvan muuttamisen ja myös peruuttamisen kynnyksen pitäisi olla alhaisempi. Toiminnanharjoittajien neuvonta ja
koulutus on tärkeää.
WWF Suomi piti vesistöpäästöjä valvonnan suurimpana haasteena. Kysymyksiä herätti, miten hyvin
valvonnan itsenäisyys on pystytty
turvaamaan, kun valvonta siirtyi ympäristökeskuksista ELY-keskuksiin.
Valvonnan yhtenäisyys ja toimijoiden
tasapuolinen kohtelu on varmistettava.
Valvonnan taso ja tarkastustiheydet
tulisi määritellä riskitason perusteella.
Myös yritysten omille ympäristöjärjestelmille ja asiantuntijuudelle voisi
antaa painoarvoa.

3. Valvonnan
kehittäminen
VALVONNAN KEHITTÄMISTYÖTÄ ON TEHTY JO PITKÄÄN JA PARANNUKSIA ON TAPAHTUNUT: VALVONTAMAKSUJEN AVULLA ON SAATU LISÄRESURSSEJA VALVONTAAN, VALVONNAN OHJEITA ON PÄIVITETTY, VALVOJAKOULUTUKSIA ON TOTEUTETTU JA ASIAKASNÄKÖKULMAA ON HUOMIOITU PAREMMIN. OSA VALVONNAN
KESKEISISTÄ KEHITTÄMISTARPEISTA ON KUITENKIN EDELLEEN AJANKOHTAISIA:
VALVONNAN PERIAATTEET JA KÄYTÄNNÖT JA SITÄ KAUTTA TOIMINNANHARJOITTAJIEN KOHTELU OVAT EPÄYHTENÄISIÄ ERI PUOLILLA MAATA. YHTEISTYÖSSÄ
JA VIESTINNÄSSÄ ON PARANNETTAVAA JA SÄHKÖISET TIETOJÄRJESTELMÄT
VAATIVAT PÄIVITTÄMISTÄ.

3.1. Taustaa
Ympäristölupien valvontaa alettiin
kehittää alueellisissa ympäristökeskuksissa määrätietoisemmin ympäristöministeriön vuonna 2005 antaman ohjeen
jälkeen. Valvontaan ei aina kohdennettu riittävästi resursseja, koska lupien
valmistelutyö asetettiin valvontatyön
edelle. Valvontatoimet kohdistettiin
pääsääntöisesti kiireellisiin tapauksiin,
valvontakulttuuri oli epäyhtenäistä
ja käytännöt aluekeskuskohtaisia.
(VALSU loppuraportti 2010.)
Kun valvonta eriytettiin ELYkeskuksiin ja lupakäsittely aluehallintovirastoon, se mahdollisti suunnitelmallisen valvonnan tekemisen ja
kehittämisen. Nykyisin valvontatyöstä

ja sen kehittämisestä alueillaan vastaavat ELY-keskusten Y-vastuualueiden
valvontapäälliköt. Erityisesti samalla
AVI-alueella toimivat ELY-keskukset
tekevät valvontayhteistyötä ja ainakin
eteläiset ELY-keskukset ovat myös laatineet yhteisen kehittämissuunnitelman
(2015).
Kumppanuus ympäristöasioiden
hoidossa -hankkeessa, jonka tavoitteena oli kehittää Hämeen ympäristökeskuksen ja kuntien vuorovaikutusta
ympäristölupapäätöksiin ja laillisuusvalvontaan liittyvissä asioissa (Laurila
2008).
Alueellisen kehittämistyön ohella
on tehty valtakunnallista työtä esimerkiksi VALSU- ja YLVA -työryhmissä

(loppuraportit 2010 ja 2011). Valvonnan yhdenmukaistamiseksi laadittiin
vuonna 2009 laatujärjestelmä Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksessa.
Työtä on jatkettu toimintamalliryhmissä (2012 – 2015 ja 2015 – 2016, ks.
Toimintamalliryhmien työtilat).
Valvonnan avuksi on tehty useita
ohjeita ja oppaita. Ympäristövalvonnan ohje (Ympäristöhallinnon ohjeita
2/2016) käsittelee ympäristönsuojelulain, jätelain, vesilain ja merenkulun ympäristönsuojelulain valvontaa.
Laillisuusvalvonnan toimintamalleja
ja -keinoja kuvataan Ympäristönsuojelulainsäädännön laillisuusvalvontaoppaassa (Ympäristöhallinnon
ohjeita 9/2014). Suunnittelun apuna
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voi hyödyntää opasta Ympäristöriskien
arviointi valvontaohjelman laadinnassa
(Suomen ympäristökeskuksen raportteja 28/2013). Kemikaalivalvontaa
ohjeistaa REACH-valvontaopas ympäristönsuojeluviranomaiselle (Ympäristöhallinnon ohjeita 7/2014).
Myös Euroopan Unioni on pyrkinyt
kehittämään ja yhtenäistämään valvontaa esimerkiksi IMPEL-hankkeen
avulla. Teollisuuspäästödirektiivissä (2010/75/EU) on mm. vaatimus
parhaan käytettävissä olevan tekniikan käytöstä, toiminnanharjoittajien
raportointivelvoitteesta, ympäristötarkastuksista ja tarkastussuunnitelman ja
-ohjelman tekemisestä.

”Tuntuu että se kehittämiskeskustelu on semmoista, että
pannaan vain paperille asioita,
joita on aikaisemminkin tehty.
Todellisuudessa ei kuitenkaan
mikään kehity sen kummemmasti.” (valvoja)

3.2. Tavoitteena
yhtenäiset käytännöt
Liitteeseen 6 on koottu kyselyihin ja
haastatteluihin vastanneiden näkemyksiä valvonnan kehittämistarpeista. Eniten toivottiin valvonnan
toimintatapojen yhtenäistämistä. Se
on tärkeää toiminnanharjoittajien
tasapuolisen kohtelun ja valvontaresurssien järkevän kohdentamisen
kannalta. Linjausten ja käytäntöjen
yhtenäistämistä tarvitaan sekä suunnitelmallisessa, rutiininomaisessa
valvonnassa (valvontasuunnitelmat ja -ohjelmat, tarkastuskäynnit,
raporttien tarkastaminen) että lupaehtojen ylitys-, häiriö- ja poikkeustilanteissa.
Valvojakyselyyn vastanneet olivat
kaikki samaa mieltä siitä, että ELYkeskusten valvontakäytäntöjen tulee
olla yhtenäisiä. Tavoite ja nykytilanne
eivät kuitenkaan kohtaa, sillä vain 14 %
näki, että käytännöt ovat tasapuolisia
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eri puolilla Suomea ja 5 % että valvontaresurssit jakautuvat tasapuolisesti
(Kuva 19). Valvojat kaipasivat yhteisiä
linjauksia ja toimintamalleja erityisesti
hallintopakkomenettelyihin, luvan
tarkistamis- ja uusimistarpeen arviointiin, riskinarviointiin, valvontaluokkien määrittämiseen sekä poikkeus- ja
vahinkotilanteiden hoitoon. Mallit
pitäisi päivittää säännöllisesti ja esitellä
esimerkiksi neuvottelupäivillä käyttöönoton varmistamiseksi. Toisaalta
malleja kritisoitiin turhiksi ja liian kaavamaisiksi tai laajoiksi.
Myös toiminnanharjoittajakyselyyn
vastanneista 89 % näki, että valvontakäytäntöjen tulee olla yhtenäisiä.
Kuitenkin vain 20 % koki käytännöt
tasapuolisiksi. (Kuva 20) Tämä näkyy
myös annetuissa risuissa ja ruusuissa:
tietty asia kuten valvonnan joustavuus,
nopeus ja asiantuntemus sai toisilta
vastaajilta kritiikkiä ja toisilta kehuja (Kuva 22). Epäyhtenäisyys näkyy
esimerkiksi lupapäätöksissä ja niiden
tulkinnassa, vaatimustasoissa sekä
valvontamaksuissa. Toisaalta toiminnanharjoittajat toivoivat valvonnalta
tietyissä tilanteissa joustamista ja laitoskohtaisten näkökulmien huomioonottamista. Yhtenäistämistä ei heistä tule
tehdä tiukimman linjan mukaan.

”Valvojan roolia säätelevät lait
ja asetukset ovat kaikkialla samat, mutta käytäntö vaihtelee
tulkinnan mukaan eri valvojien
kohdalla ääripäästä toiseen.
Valvojan toiminnan ohjeistuksen pitäisi olla yksiselitteinen
ja käytäntö (ainakin pääosin)
sama kaikkialla.” (toiminnanharjoittaja)
”Valtakunnalliset säännöstöt
kaikkialla Suomessa eivät sovellu valvontaan samanlaisina,
vaan pitäisi huomioida aina paikan ja ympäristön soveltuvuus
ko. toiminnalle ja soveltaa sen
jälkeen sääntöjä maalaisjärkeä
käyttäen.” (toiminnanharjoittaja)

”Voi olla aika paljon virkamiehen tulkintaa, että tämä virkamies katsoo, että on ihan ok,
ja toinen voi katsoa, että ei ole
ollenkaan ok. Siinä voisi olla
kehittämistä, että saataisiin yhtenäisempiä kriteereitä.” (WWF)
”ELY-keskusten valvonta ei toteudu tasapuolisesti. Osalta toimijoita sallitaan huomattavasti
vaatimattomammat ympäristöohjelmat. Aiheuttaa melkoista
vääristymistä kilpailutilanteessa. Isommilta yrityksiltä vaaditaan raskaat ympäristöohjelmat
ja ympäristöteknisten laitteiden
investoinnit, sekä ympäristön
seuranta ja dokumentoinnit.
Pk-yritykset pääsevät huomattavasti helpommalla, ja
ilman sanktioita vaikka jättävät
korjauskehotukset tekemättä.”
(Suuryritys, muu laitos, metalliteollisuus)
”Lainsäädännön, lupapäätösten ja valvonnan tulisi olla
johdonmukaista ja joustavaa,
ilman että ne poissulkevat ympäristön kannalta jopa myönteisen ja innovatiivisen toiminnan.
ELY-keskusten palvelutasossa
on selkeitä alueellisia eroja. Saman alan toimijoita ei kohdella
alueellisella tai kansallisella
tasolla tasapuolisesti. Paikalliset olosuhteet tulee ottaa
huomioon, mutta annettavien
päätösten ja valvonnan tulisi
olla tasalaatuista koko maassa.
Myös yksityisen ja julkisen sektorin toimijoiden valvonnassa
on havaittavissa selkeitä eroja.” (Pk-yritys, direktiivilaitos,
jätteenkäsittely)

3.3. Valvonnan
suunnittelu
”Valvottaisi sitä missä on oikeasti valvottavaa, on jotakin
tapahtunut tai syytä epäillä että
jotakin tapahtuu.” (valvoja)

3.3.1. Valvontasuunnitelmat
ja -ohjelmat
Ympäristönsuojelulain 168 § mukaan
valtion valvontaviranomaisen ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen
on laadittava alueelleen suunnitelma
(valvontasuunnitelma) YSL:n mukaista
säännöllistä valvontaa varten sekä
ohjelma (valvontaohjelma) luvanvaraisten ja rekisteröitävien toimintojen
määräaikaistarkistuksista ja niiden
muusta säännöllisestä valvonnasta.
Suunnitelmassa (YSA 28 §) on oltava
arvio ympäristön pilaantumisen riskeistä, tieto valvontavastuulle kuuluvista luvanvaraisista ja rekisteröitävistä
toiminnoista sekä kuvaukset menettelystä valvontaohjelman laatimiseksi,
ympäristöriskien arvioinnista, otantamenettelystä, valvonnan voimavaroista ja viranomaisten yhteistyöstä.
Ohjelmassa (YSA 30 §) on oltava
suunnitelma määräaikaistarkastuksista ja muista säännöllisen valvonnan
toimenpiteistä sekä kuvaus edellisen
kauden valvontaohjelman tavoitteiden
toteutumisesta.
Valvontasuunnitelmien ja -ohjelmien sisältö ja rakenne vaihteli ELY-keskuksissa. Lähes kaikki valvontasuunnitelmat sisälsivät YSL:n mukaisen
valvonnan lisäksi jätelain, kemikaalilain ja vesilain valvonnan, jotkin myös
merenkulun ympäristönsuojelulain,
maa-aineslain ja patoturvallisuuslain valvonnan. ELY-keskusten työtä
keventäisi, jos suunnitelmissa olisi yhtenäinen rakenne ja valtakunnallisesti
yhtenäinen johdanto-osuus valvonnan
yleisistä periaatteista ja käytännöistä
kuten kuvaus valvontaohjelman laatimisesta, ympäristöriskien arvioinnista
ja valvontaluokkien määräytymisestä.
Tämän jälkeen kukin ELY-keskus kuvaisi alueelliset ympäristön pilaantumisen riskit, valvontakohteet ja jakautumisen valvontaluokkiin, mahdolliset

otantamenettelyt, valvonnan voimavarat ja viranomaisyhteistyön toteutumisen.
Valvontaohjelmiin vaikuttavat riskinarvioinnin ohella valvontaresurssit.
Koska ELY-keskusten ja ympäristöministeriön välisten tulossopimusten tavoite on ohjelmassa esitettyjen
määräaikaistarkastusten toteutuminen
100-prosenttisesti, tarkastusmäärätavoitteita ei uskalleta ohjelmassa asettaa
liian korkealle. Toisaalta riskinarviointiin pohjautuviin valvontaluokkiin
perustuvan ohjelman avulla voidaan
myös perustella valvontaresurssien
tarve.
Valvojakyselyyn vastanneista 69 %
koki valvontasuunnitelman ja -ohjelman noudattamisen hyväksi tai
riittäväksi (Kuva 18). Valvojien ja muun
Y-vastuualueen sitouttaminen suunnitteluun takaa parhaiten myös niiden
toteuttamisen. Suunnittelu esimerkiksi
viiden vuoden tähtäimellä helpottaisi
jakamaan tarkastukset tasaisesti eri
vuosille ja arvioimaan resurssitarvetta.

”Valvontakäytännöt voisivat olla toiminnanharjoittajan suuntaan nykyistä läpinäkyvämpiä
esim. siten, että toiminnanharjoittajalle toimitettaisiin vuositason valvontasuunnitelma:
mitä asiakokonaisuuksia ja
milloin tullaan tarkastamaan.”
(toiminnanharjoittaja)

3.3.2. Tehtävien priorisointi
Valvojakyselyyn vastanneista 73 % näki
valvonnan tavoitteet selkeiksi ja 54 %
siinä painottuvan riittävästi vaikuttavuudeltaan keskeiset tehtävät. Sen
sijaan 54 % vastanneista koki valvontatehtävien priorisoinnin selkeyden ja
51 % valvonnan linjanvetojen selkeyden huonoksi. (Kuva 18.) Vastanneet
kokivat, että priorisoinnista päättää
ennen kaikkea valvoja itse, joko yksin
tai yhdessä esimiehen, ryhmä- tai
valvontapäällikön kanssa. He toivoivat kuitenkin, että suuremman vastuun
priorisoinnista ottaisi ympäristövastuualueen johtaja tai ministeriö, jotta
linjaukset olisivat valtakunnallisia.
Priorisoinnin riski on, että se voi siirtää
tehtäviä tuleville vuosille ja monimut-

kaistaa valvontatilanteita jatkossa. Vastanneet kokivat, että valvontatehtäviä
kuten lausuntoja on jätetty tekemättä
tai tehty kevyemmin ja tarkastuksia
siirretty seuraavaan vuoteen (Liite 1,
B6.1.)
Poikkeustilanteet ja hallintopakkomenettelyt vievät paljon aikaa muilta
työtehtäviltä.
Toiminnanharjoittajakyselyyn vastanneista 65 % piti valvonnan tavoitteita selkeinä (Kuva 20).
Tärkeät tehtävät: Osa ELYkeskuksista on avannut ympäristövalvonnan priorisointiperiaatteitaan
valvontasuunnitelmissa. Tärkeiksi
tehtäviksi koettiin lausunnot AVIlle,
lupakäsittelyyn liittyvät tarkastukset ja
neuvottelut, neuvonta ja ohjaus, lupamääräysten tulkinta, määräaikaistarkastukset, vuosi- ja määräaikaisraporttien
tarkastaminen, vahinko-, häiriö- ja
poikkeuksellisten tilanteiden käsittely,
yleisöilmoitusten käsittely, luparikkomuksiin puuttuminen, päätökset
tarkkailusuunnitelmista ja -ohjelmista
sekä vakuuksien riittävyyden, luvanvaraisuuden ja luvantarkistamisen tarpeen
arviointi.
Vähemmän tärkeiksi listattiin kemikaalilain, PINO-asetuksen, tuote-VOCasetuksen sekä otsoni- ja F-kaasuasetusten valvonta. AVIlle ei aina anneta
lausuntoa pienistä laitoksista, joilla ei
ole merkittäviä ympäristövaikutuksia.
Kuntien tarkastuksille osallistutaan harvoin ja niille lausutaan vain pohjavesialueilla tai vedenoton lähellä sijaitsevista laitoksista. Muille viranomaisille
lausutaan vain merkittävistä asioista.
AVIn ja kuntien lupapäätöksistä valitetaan harvoin.
Myös valvojakyselyyn vastanneet
näkivät tärkeimmiksi tehtäviksi määräaikais- ja muut tarkastukset, toiminnanharjoittajien ilmoitusten käsittelyn
ja hallinnolliset toimet. Myös koulutus
koettiin tärkeäksi. Vähiten tärkeiksi
tehtäviksi he näkivät muutoksenhaun,
valvontaohjelman laatimisen, yleisen
edun valvonnan, valvontatilanteista
tiedottamisen ja muiden viranomaisten
tarkastuksille osallistumisen. (Liite 1,
kysymys B.1.)
Toiminnanharjoittajakyselyyn vastanneista monet kokivat tarkastukset
hyödyllisemmiksi kuin vuosiraportoinnit. Jotkut pitivät pienten toimintojen
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säännöllistä valvontaa turhana, sillä
valvonnan tulisi olla riskiperusteista.
Toiset taas ihmettelivät, miksi pienyritykset pääsevät valvonnassa helpommalla kuin suuryritykset.
EK toivoi, että keskeiset valvontatehtävät priorisoidaan, kevennettyjä
päästö- ja vaikutustarkkailuohjelmien
hyväksymismenettelyjä kehitetään
ja tarkastuksia tehdään myös teemakohtaisesti. SLL:n haastateltu näki
priorisoinnissa riskejä, jos tavoitteena
on vain vähentää valvontaresursseja.
Tarkastukset tulisi priorisoida yleisöpalautteen ja poikkeustilanteiden määrän
perusteella. MTK:n haastatellun mielestä priorisoida tulisi uudet toiminnat
ja pian lupapäätöksen jälkeen tehtävät
ensimmäiset valvontakäynnit.
Työajan kohdentuminen: Valvojakyselyyn vastanneet arvioivat käyttävänsä eniten työaikaa määräaikaistarkastuksiin, lupahakemuslausuntoihin ja
vuosiraporttien tarkistamiseen (Liite 1,
B2.1). Lisää työpäiviä toivottiin eniten
määräaikaistarkastuksiin, kemikaalilain
valvontaan ja toiminnanharjoittajien
neuvontaan. Työpäiviä haluttaisiin
käyttää vähemmän yleisiin ELY-tehtäviin kuten toiminnan johtamiseen,
suunnitteluun ja kehittämiseen (esim.
infotilaisuudet, yksikkökokoukset,
kehityskeskustelut) ja seurantajärjestelmien käyttöön (esim. M2, Taika). (Liite
1, B2.2.)
Ennakko- ja jälkivalvonta: Ennakkovalvontaan kuuluvat toimet
ennen kuin lupa on lainvoimainen ja
jälkivalvontaan lainvoimaisen luvan
noudattamisen valvonta. Toisaalta ne
ovat osin päällekkäisiä, esimerkiksi
jälkivalvontaan kuuluvilla tarkastuksilla keskustellaan myös tulevista
lainsäädäntömuutoksista ja luvanmuuttamistarpeesta. TAIKA-tietojen
perusteella ei voitu verrata ennakko- ja
jälkivalvontaan käytettävien työpäivien määriä. Valvojakyselyn vastausten
perusteella jälkivalvontaan käytettäisiin
kaksi kertaa enemmän työaikaa kuin
ennakkovalvontaan (Liite 1, B2.1).
Ennakkovalvontaan, kuten lausuntoihin, neuvontaan ja lupamääräysten
läpikäymiseen ennen toiminnan aloittamista haluttaisiin käyttää enemmän
aikaa (Liite 1, B2.2). Valvontamaksujen pelättiin painottavan jälkivalvontaa
entisestäänkin (Kuva 19). Vastanneista
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56 % näki ennakkovalvonnan ja 46 %
jälkivalvonnan resurssit huonoiksi tai
riittämättömiksi (Kuva 18).

”Valvontasuunnitelma määrittelee tärkeysjärjestyksen.
Yleisöilmoitukset ja häiriötilanteet sitten nostaa käytännössä
valvontatehtäviä esiin vuoden
mittaan. Niitähän me ei voida etukäteen ennakoida ja ne
hoidetaan kun keretään. Kyllä
ympäröivä yhteiskunta määrittelee hyvin pitkälle tärkeysjärjestystä.” (valvoja)
”Lopettaa säännöllinen ”pienten” ympäristölupien valvominen ja vähentää koko valvontaresurssi noin 5 – 10 %
nykyisestä ja tehostaa valvojien toimintaa yksityisen sektorin tasolle, eli noin 4 kertaa
enemmän työtä/ valmista/ hlö!
Keskittää jäljelle jääneet resurssit riskiperustaiseen valvontaan.” (toiminnanharjoittaja)

3.3.3. Riskinarviointi
Ympäristönsuojeluasetuksen
(713/2014, 29 §) mukaan määräaikaistarkastusten tiheys on määritettävä
ympäristöriskien järjestelmällisen
arvioinnin perusteella. Valtion valvontaviranomaisen on käytettävä arvioinnissaan ainakin seuraavia perusteita:
1. toiminnan mahdolliset ja tosiasialliset vaikutukset ihmisen terveyteen
ja ympäristöön ottaen huomioon
päästötasot ja -tyypit, onnettomuusriski sekä paikallisen ympäristön
herkkyys;
2. ympäristönsuojelulain ja sen nojalla
annettujen säännösten ja määräysten,
etenkin lupamääräysten, noudattaminen toiminnassa;
3. toiminnanharjoittajan osallistuminen
ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään;
4. muu laitosta koskeva valvonta, jos se
vastaa osittain tai kokonaan tämän
lain mukaista valvontaa
Valvojakyselyyn vastanneista 51 % oli
samaa mieltä siitä, että riskiperusteinen
valvonta vähentää valvojien työmäärää

ja 77 % siitä, että se vähentää päästöjä
ja ympäristöriskejä (Kuva 19).
EK:n haastateltu toivoi, että toimialakohtaisia riskinarviointeja ja
valvontaluokkia yhtenäistetään valtakunnallisesti Tukesin tapaan. MTK:n
haastateltu korosti riskinarviointikriteerien läpinäkyvyyttä ja laitoksen sijainnin merkitystä.
ESAVIn haastateltujen mielestä riskinarvioinnin kehittäminen on lupa- ja
valvontaviranomaisen yhteinen asia ja
sen merkitys on kasvanut, koska suuri
osa päästöistä voi aiheutua normaalitoiminnan sijaan ongelmatilanteista.
Valvonnan suunnittelussa tuleekin
ottaa huomioon myös lupahakemusten
riskinarvioinnit ja ennaltavarautumissuunnitelmat. Lupapäätöksissä tulee
arvioida riittävästi poikkeus- ja häiriötilanteisiin liittyviä riskejä (esim. sähkönjakelun ongelmat) ja ilmastonmuutoksen vaikutuksia sään ääri-ilmiöihin
(rankkasateet, myrskyt, kovat tuulet) ja
laitoksen toimintaan.
Riskinarviointia tehdään ELY-keskuksissa lainsäädännön ja valvontaohjeen periaatteiden mukaisesti, mutta
siihen ei ole tarkempia yhtenäisiä kriteereitä. Arvioitavat asiat ovat samantapaisia mutta arviointimenetelmät vaihtelevat. Valtakunnallisesti yhtenäisen
riskinarviointimenetelmän tarpeeseen
suhtauduttiin valvojahaastatteluissa
sekä myönteisesti että kielteisesti. Menetelmän toivottiin olevan yksinkertainen ja joustava.
Ympäristöministeriön asettama työryhmä on esittänyt (Ehdotus
ELY-keskusten yhteiseksi riskinarviointimenetelmäksi…9.3.2017), että
ELY-keskuksissa otetaan ympäristölupien valvonnassa käyttöön yhtenäinen
kaksivaiheinen riskinarviointi (Kuva
23): Ensimmäisessä vaiheessa luvanvaraisten toimintojen toimialakohtaiset riskit tunnistetaan ja arvioidaan
työryhmän ja ELY-keskusten asiantuntijoiden yhteistyönä ja ehdotetaan
kullekin toiminnolle valvontaluokkaa.
Toisessa vaiheessa vastuuvalvojat tekevät valvontakohteilleen laitoskohtaisen
riskinarvioinnin työryhmän esittämän
arviointipohjan avulla ja valvontaviranomainen määrittelee kullekin kohteelle
lopullisen valvontaluokan. Laitoskohtainen arviointi voi laskea tai nostaa
valvontaluokkaa yhdellä toimialakoh-

taisesta ehdotuksesta. Työryhmän tavoite oli, että valvontaluokat perustuisivat jatkossa puhtaasti riskinarviointiin
eivätkä valvonnan resurssitilanteeseen,
joka vaihtelee ELY-keskuksittain.
Toiminnanharjoittajien kannalta on
reilua, että arviointi tehdään kaikille valvontakohteille systemaattisesti
samanlaisilla kriteereillä ja he saavat tietoonsa valvontaviranomaisen
perustellun arvion laitoksen riskeistä
ja valvontaluokasta. Näin he voivat
pyrkiä muuttamaan toimintatapojaan
riskien pienentämiseksi. Viranomaistoiminnan avoimuuden kannalta toimialakohtaisen riskinarvioinnin periaatteet
ja toimintojen valvontaluokat on hyvä
esittää myös verkkosivuilla julkaistavissa valvontasuunnitelmissa.

”On johtamisen tehtävä valita
riskit, arvioida missä on suurimmat riskit ja kohdentaa toiminta riskien mukaisesti. Tämä
ei ehkä ympäristöhallinnossa
ole toteutunut ihan näin. (…)
Kun on ollut itsenäisiä toimijoita niin paljon [13 ELYä, 4 AVIa]
(…) ei ole yhtenäistä linjaa.”
(EK)
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Toimialakohtainen
riskinarviointi

Lu va nvara iste n t oim int ojen
(YSL liite 1 ) toim innallis t en
riskien tun nist am inen ja
arvioin ti (tod ennäk öis y y s &
va iku tus):
• Melu ja tä r inä
• Pöly
• Haju
• Roska an tum inen ja
e pä siistey s
• Pää stö t ilm aan
• Pää stö t vie m är iin
• Pää stö t maaper ään ja
p oh javesiin
• Pää stö t ve s is t öihin
• Onn etto muus r is k i
• To imiala n r is k i pilat a
ympä ristö
Arvio inn in te ke e YM : n
riskina rvio intity ör y hm ä - >
eh do tus toimia lak oht ais ek s i
va lvo nta luo ka k s i

3.4. Valvonnan
toteutus
3.4.1. Edellytyksenä hyvä
lupa
Ympäristölupa-asiat eivät suoraan
liittyneet hankkeessa selvitettäviin
asioihin, mutta haastatteluissa tuli esiin
monia lupien valmisteluun ja sisältöön
liittyviä kehittämistarpeita. Ne vaikuttavat osin myös valvonnan onnistumisedellytyksiin.
ESAVI katsoi, että valvonta palvelee
lupien käsittelyä parhaiten, kun valvoja
esittää lausunnossaan valvonnan kannalta oleelliset seikat ja toiminnassa
olevien laitosten osalta valvontahistorian. Tämä edellyttää säännöllisiä tarkastuksia ja kunnollisia päästötarkkailuja.
Lisäksi lupakäsittelijä ja valvoja voivat
tehdä yhteisen laitoskäynnin. Suurissa hankkeissa on myös pidetty ns.
ennakkoneuvotteluja YVA-vaiheessa
tai muita tapaamisia lupavaiheessa
(katso Nyrölä 2016 ja Nyrölä ym.
2017). Haastatellut valvojat kokivat,
että valvontaresurssien niukkuuden
takia neuvottelutarve pitää harkita

VL-ehdotus
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tapauskohtaisesti. ESAVI korosti, että
neuvotteluissa ei pidä ”sopia” lupamääräyksistä, koska haitankärsijät eivät ole
niissä mukana.
Pilottiprojekteissa on kokeiltu myös
lisäkuulemista, jossa valvoja sai ottaa
kantaa lupaluonnokseen. ESAVI toivoi
valvojilta myös yleistä palautetta lupapäätöksistä.
Valvojakyselyyn vastanneista 59 %
piti AVI:n lupapäätöksiä ja -määräyksiä selkeinä ja valvottavina (Kuva
18). Lupapäätösten tulisi olla selkeitä
ja lyhyitä ja lupamääräysten riittäviä,
toteuttamiskelpoisia ja helposti valvottavia, esimerkiksi ”tulee pyrkiä” –
tyyppisiä määräyksiä on vaikea valvoa.
Toiminnanharjoittajien neuvonta lupahakemusvaiheessa on vaikeutunut ELYAVI-jaon myötä ja vastuunjako jäänyt
epäselväksi. Kun valvojat eivät enää
itse kirjoita lupia, heillä ei ole tuntumaa
niiden vaatimuksista ja tulkinnoista.
Tuore lupapäätös ja sen määräykset on
hyvä käydä läpi toiminnanharjoittajan
kanssa ennen valitusajan umpeutumista, jolloin tulkintaepäselvyydet ja
valitustarve voivat vähentyä.
Toiminnanharjoittajakyselyyn
vastanneista 85 % katsoi, että heidän
ympäristölupansa määräykset ovat
selkeitä (Kuva 21). Kritiikkiä annettiin

Laitoskohtainen
riskinarviointi

J ok a i s e n l a i t o k s e n y k s i l ö l l i s t en r i s k i e n t u n n i s t a m i n e n :
• Si j a i n t i r i s k i : p o h j a v e s i alueet, vesistöt, häiriintyvä t k o h t e e t
• Pä ä s t ö - / t o i m i n t a r i s k i :
toiminnan luonne ja
la a j u u s , y m p ä r i s t ö n s u o j e lu t e k n i i k k a
• Va l v o n t a h i s t o r i a : t a r k a s tuskäyntien ja tarkkailun
tulokset, lain ja lupamääräysten noudattaminen,
häiriö- ja poikkeustilanteet, ympäristöjärjestelmät
ja - t i e t o i s u u s
Ar v i o i n n i n t e k e e v a l v o n t a v ir a n o m a i n e n Y M : n r i s k i n a r v ioi n t i t y ö r y h m ä n e h d o t t a m i l la k r i t e e r e i l l ä
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Laitoksen
valvontaluokka

• Onko laitoskohtaisen
arvioinnin perusteella
t a r v e m u u t t a a e h d o t e t tu a
t o i m i a l a k o h t a i s t a v a l v on ta luokkaa?
• P ä ä t ö k s e n v a l v o n t a l u o k a sta tekee valvontaviranomainen
• To i m i a l a k o h t a i s t a v a l v on t a l u o k k a e h d o t u s t a v o i da a n
nostaa/laskea korkeintaan
yhdellä luokalla
• Va l v o n t a l u o k k a t a r k i s t e t a a n o l o s u h t e i d e n m u u ttu essa (esim. vuosittain
v a l v o n t a o h j e l m a a l a a d ittaessa)

Kuva 23. Riskinarviointityöryhmän esitys (9.3.2017) ELY-keskusten yhteiseksi riskinarviointimenetelmäksi.
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lupaprosessien hitaudesta, lupapäätösten monimutkaisuudesta, lupaehtojen
epäyhtenäisyydestä sekä lupahakemuksen sisältö- ja selvitysvaatimusten
raskaudesta.
EK toivoi asiakaslähtöisiä ”yhden
luukun” -lupakäsittelyjä sekä toimialakohtaisia lupapäätösmalleja. Lupahakemuspohjien tulee olla selkeitä ja ohjata
oikeaan täyttötapaan. ELY-keskuksen
lausunnot ovat tärkeitä lupakäsittelyn
kannalta ja valvoja ja lupakäsittelijä
voisivat myös keskustella lupamääräyksistä etukäteen. Ennakkoneuvotteluja
tarvitaan suurissa hankkeissa kokonaisuuden hallintaan. Pienissä hankkeissa
tarvitaan perusneuvontaa luvan hakemiseen. Luvanhakijoiden neuvontaan,
lupamääräyksiin sekä luvan muuttamistarpeen arviointiin tarvitaan yhtenäisiä käytäntöjä. Yhtenäinen linja tulisi
saada myös selvitysten riittävyyden
arviointiin ja tarkkailusuunnitelmien ja
-ohjelmien sisältöön. Lupien käsittelyaikoja tulee lyhentää. Käyttöön tulisi
ottaa käsittelyn välietappeja koskevia
aikatavoitteita.
YM:n eläkkeelle jäänyt virkamies
piti lupakäsittelyn määräaikoja tärkeinä
myös kansalaisten kannalta tilanteissa, joissa vanha lupa on uusittavana ja
toiminta jatkuu huonojen lupaehtojen
mukaisena.
MTK katsoi, että eläinsuojien
lupamääräyksiä tulisi yhtenäistää.
Esimerkiksi lannanlevityspeltoaloja
on määrätty esittämään joko lupahakemusvaiheessa AVIiin tai vasta toiminnan käynnistyessä ELY-keskukseen.
Joissakin lupapäätöksissä on pyydetty
lannanlevityspeltojen viljavuustietoja. Lupamääräysten tulee myös olla
valvottavia.
SLL katsoi, että toiminnanharjoittajan osallistuminen lupaneuvotteluihin
vaarantaa puolueettoman käsittelyn.
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”On ikävä kun toiminnanharjoittajat kysyy neuvoa, mut sitä
ei voi antaa koska ei tiedä mitä
AVI neuvoo. Ja AVIhan ei etukäteen ota kantaa päätökseen,
koska ei tiedä kuka sen edes
käsittelee. Ei se toiminnanharjoittajalle kiva tilanne ole, kun
neuvoa pitäisi, mutta kukaan ei
voi neuvoa.” (valvoja)
”Yhtenäinen linja koko maassa. Tarkat aikataulut lupaehtojen toteutukselle sekä mitä
saa päästää mereen, jokeen,
ilmaan, yms.” (toiminnanharjoittaja)
”Muutamien lupahakemusten
yhteydessä on pidetty aloituskokous joka mielestäni on
tervetullut lisä. Käytännöllä
voidaan minimoida täydennyspyynnöt kun oikeat asiat
osataan huomioida jo alusta
lähtien.” (toiminnanharjoittaja)
”Sellaista ripeyttä sinne pitäisi
saada. Kun hakemus menee
sisään, olisi tietyt speksit, että
kuukauden sisään pyydettäisiin
täydennyspyyntöjä. Voi joskus
mennä niin, että hakemus menee sisään eikä puoleen vuoteen kuulu mitään.” (EK)
Muutoksenhaku lupapäätökseen:
Valvojahaastatteluissa todettiin, että
ELY-keskusten valituskynnys AVIn ja
kuntien myöntämistä luvista on ollut
korkea. Aluehallintovirastot antoivat
vuosina 2013 – 2016 yhteensä 5502
ympäristönsuojelulain ja vesilain
mukaista päätöstä. Samana aikana
ELY-keskukset hakivat muutosta 158
päätökseen; näistä noin 60 % johti
päätöksen tarkistamiseen tai kumoamiseen (Hallituksen esitysluonnos…24.4.2017.) Valvojat halusivat
säilyttää muutoksenhakuoikeuden
myös uudessa Valtion lupa- ja valvontavirastossa, koska siten vähennetään
huonoja lupapäätöksiä ja turvataan
yleistä etua.
Ympäristöluvan muuttamistarpeen arviointi: Ympäristöluvan

muuttamista voi YSL 89 §:n mukaan
hakea toiminnanharjoittaja, valvontaviranomainen, asianomaisen yleistä
etua valvova viranomainen, haitankärsijä tai rekisteröity yhdistys tai säätiö.
YSL 87 §:n mukaan ympäristöluvan
myöntämistä koskeva päätös määrätään
olemaan voimassa toistaiseksi. YSL:n
muutossäädöksen (10.4.2015/423)
mukaan myös ennen lain voimaantuloa
annetussa lupapäätöksessä määrätty lupamääräysten tarkistamisvelvoite raukesi. Valvontaviranomaisen on arvioitava tällaisen luvan muuttamisen tarve
viimeistään vuoden kuluessa siitä, kun
tarkistamishakemus oli määrä jättää.
Valvojakyselyssä vain 5 % vastanneista oli samaa mieltä siitä, että
määräaikaisista luvantarkistuksista
luopuminen vähentää päästöjä ja ympäristöriskejä ja 11 % siitä, että se vähentää valvojien työmäärää (Kuva 19).
Valvojat joutuvat nyt arvioimaan lupien
muuttamistarvetta jatkuvasti. Sen sijaan
lupakäsittelijöiden työmäärää määräaikaisten luvantarkistusten poistaminen
on vähentänyt jonkin verran. Lainsäädännön keventäminen ei aina vähennäkään kaikkien viranomaisten työtä.
Myös parhaita käyttökelpoisia
tekniikoita (BAT) koskevat päätelmät
ovat merkittävä asia niin toiminnanharjoittajien, lupakäsittelyn kuin valvonnankin kannalta. Direktiivilaitoksen
on toimitettava valvontaviranomaiselle
selvitys luvan tarkistamistarpeesta
kuuden kuukauden kuluessa päätelmien
julkaisusta. Jos lupa ei vastaa voimassa olevia BAT-päätelmiä tai siinä
on määräys lievemmistä päästörajaarvoista (YSL 80 §), valvontaviranomainen määrää toiminnanharjoittajan
jättämään tarkistamishakemuksen
lupaviranomaiselle. Sekä valvojien että
ESAVIn haastatteluissa todettiin, että
lupien muuttamis- ja tarkistamistarpeen
arvioimiseen on luotava valtakunnallisesti yhtenäiset periaatteet. Resurssitarpeiden arvioinnissa tulee varautua
siihen, että BAT-päätelmät aiheuttavat
lupahakemusmääriin pulsseja, sillä
samaan aikaan tarkistettavaksi voi tulla
vaikkapa satoja eläinsuojalupia.
YSL 93 §:n mukaan lupaviranomainen voi peruuttaa ympäristöluvan, jos
hakija on antanut virheellisiä tietoja tai
lupamääräyksiä on toistuvasti rikottu.
ELY-keskukset ovat vaatineet luvan

peruuttamista hyvin harvoin. SLL:n
edustaja toivoi, että lupia muutettaisiin
ja peruutettaisiin tarvittaessa rohkeammin.

”Me toivotaan, että valvonta
voisi joskus johtaa siihen, että
lupakin pistettäisiin uusiksi.
Kynnys on ilmeisesti aika iso
ollut. Nyt kun määräyksien
tarkistuksista on luovuttu pääsääntöisesti. (…)voisi olla hyvä,
että pysyisi ennakko- ja jälkivalvonnan eli luvan ja valvonnan yhteys, se kulkisi molempiin suuntiin, joustavasti. Että
poistetaan lupa, jos ongelmia
ilmenee.” (SLL)
Lupajärjestelmä: Ympäristömenettelyjen sujuvoittaminen ja tehostaminen -arviointiryhmä (2015) totesi,
että ennakkovalvonnan eli lupajärjestelmän keventäminen vähentää
hallinnollista taakkaa ennen toiminnan
käynnistämistä, mutta siirtää toiminnan lainmukaisuuden varmistamisen
jälkivalvontamenettelyyn, mikä on
usein työläämpää. Huoli tästä tuli esiin
erityisesti valvojien haastatteluissa.
Valvojakyselyyn vastanneista 72 % oli
samaa mieltä siitä, että joidenkin toimialojen lupamenettelyjä voisi korvata
rekisteröintimenettelyillä ja 69 % siitä,
että valvontaa voitaisiin siirtää ELYkeskuksista kuntiin. Myös toiminnanharjoittajakyselyyn vastanneista monet
toivoivat luvanvaraisuusrajojen ja
valtion ja kuntien työnjaon uudelleen
arviointia.

”Kun joku homma poistuu, niin
ei se kokonaan poistu vaan tulee ELYille sitten se perälauta.”
(valvoja)

3.4.2. Tarkastuskäynnit ja
raporttien tarkastaminen
”Rutiinivalvontaa” eli määräaikaistarkastuksia ja raporttien tarkastamista
tehtiin valvojahaastatteluiden perusteella melko samalla tavalla kaikissa
ELY-keskuksissa.
Tarkastuskäyntien erot ovat enemmänkin valvoja- kuin ELY-kohtaisia.
Suurilla laitoksilla ensimmäinen käynti

tehdään usein lupakäsittelyn lausuntovaiheessa ja pienillä laitoksilla aikaisintaan toiminnan alkaessa. Käynnille
kutsutaan yleensä kunnan ympäristönsuojeluviranomainen, jolta saadaan
tietoa esimerkiksi kaavoitustilanteesta
ja yleisöilmoituksista. Tarkastukset tehdään yleensä yksin. Useampi valvoja
lähtee tarkastukselle, jos laitoskokonaisuus on suuri ja edellyttää monen sektorin asiantuntijuutta tai jos yhteistyö
toiminnanharjoittajan kanssa on ollut
hankalaa.
Valmistautuminen tarkastukselle
on syytä tehdä huolella: valmistella
asialista sekä lukea edelliset tarkastuskertomukset, vuosiraportit ja lupa.
Jotkut valvojat etenevät tarkastuksilla
omien tai toimialakohtaisten yhteisten
tsekkauslistojen avulla, jotkut tiukasti lupamääräysten pohjalta ja jotkut
vapaamuotoisesti. Tarkastuksen sisältö
riippuu laitoksen koosta: pienillä laitoksilla mennään yksityiskohtiin, isoilla tehdään yleiskatsaus tai perehdytään
tiettyyn teemaan. Hyvä määräaikaistarkastus on asiakkaan näköinen.
Ajankäyttö tarkastuksiin vaihtelee
suuresti. Valtioneuvoston asetukseen
valvontamaksuista liittyvän muistion (30.12.2015) perusteella suuren
IED-laitoksen tai muun vastaavan
laitoskokonaisuuden laajaan määräaikaistarkastukseen on arvioitu kuluvan
3 – 4 henkilötyöpäivää ja pienen muun
laitoksen suppeaan määräaikaistarkastukseen 1,7 – 1,9 henkilötyöpäivää.
Haastateltujen valvojien mukaan suurten laitosten tarkastukseen (valmistelu,
matkat, käynti ja tarkastuskertomus)
voi kulua yli viisikin työpäivää. Pienillä lähellä sijaitsevilla laitoksilla selviää
joskus yhdessä työpäivässä.
Toiminnanharjoittajakyselyyn vastanneet olivat melko tyytyväisiä tarkastusten toteuttamiseen ja sisältöön (Kuva
24). Vähintään 90 % oli sitä mieltä, että
vuorovaikutus ja ajankäyttö tarkastuksella, tarkastuskertomuksen sisältö ja
selkeys sekä tarkastuksen valmistelu
olivat melko tai erittäin hyviä. 74 %
sai tarkastuksesta hyötyä laitokselle.
Tarkastuksilla ja muussa yhteydenpidossa ELYn kanssa käydään valtaosan
mielestä sopivasti läpi kemikaaliasioita, ilmoituskäytäntöjä, lupavelvoitteita,
BAT/BREF-asioita ja ympäristöjärjestelmän toimivuutta. Toimintaa koske-

via lainsäädäntömuutoksia, laitoksen
tulevaisuuden näkymiä ja taloudellisia
asioita voitaisiin käydä läpi enemmän.
(Liite 5, kysymys 10.) Kehittämisehdotuksina esitettiin, että tarkastuskäynnistä tulisi ilmoittaa hyvissä ajoin,
tarkastuskertomus voitaisiin toimittaa
nopeammin ja esitettyjen korjaustoimien määräaikojen tulisi olla riittävän
pitkiä. Valvojalta toivottiin tietoja uusista teknologioista, järkevistä investoinneista ja lakimuutoksista. Toisaalta
todettiin, että valvontakäyntejä tehdään
liikaa. Ympäristövalvonnan toteuttaminen maataloustukivalvonnan tapaan
otantaperiaatteella säästäisi kustannuksia.

”Tää on ihmisten välistä kanssakäymistä ja tarkastus pitää
suunnitella ja sopia sellaiseksi
kuin se asiakkaalle parhaiten
luontuu, tarkoitus ja päämäärä
mielessä pitäen. Isot laitokset:
luvat on laajoja ja moniulotteisia, lupapäätökset pitkiä ja
vaikutuksetkin voi olla suuria,
mutta heillä on myös asiantuntevaa henkilökuntaa, joka puhuu samaa kieltä viranomaisen
kanssa ja tuntee säädöstaustaa. Sitten on perheyritykset ja
yhden miehen yritykset, lähestymistapa heihin pitää olla ihan
toisen tyyppinen, kaikki pitää
ns. vääntää rautalangasta.”
(valvoja)
”Jos perinteinen valvonta on
sitä, että tehdään pikainen
kierros laitoksessa tmv. paikassa ja keskustellaan nykyisestä
toiminnasta, en ole tällaisen
valvonnan kannalla.” (Jätteenkäsittely)
”Ne valvontakäynnit on kanssa
sellaista koulutusta ja sparrausta, jos ne saa interaktiivisesti
hoidettua.” (SLL)
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Toiminnanharjoittajan arvio viimeksi tehdystä määräaikaistarkastuksesta
Erittäin huono
Vuorovaikutus ja asioiden esittäminen
tarkastuksella (n=745)
Ajankäyttö ja tehokkuus tarkastuksella
(n=745)

Melko huono

Tarkastuksen valmistelu ja suunnitelmallisuus (n=749)
Tarkastuksesta saatu hyöty laitokselle
(n=734)

40%

2% 7%

62%

2% 6%

65%

8%

Muuta, mitä? (n=44)

14%
0%

30%
28%
21%

69%

8%

2%

35%

56%

2% 6%

Tarkastuskertomuksen sisältö (n=736)

Erittäin hyvä

52%

2% 6%

Tarkastuskertomuksen selkeys (n=738)

Melko hyvä

15%

59%

18%

20%

16%

55%

16%
40%

60%

80%

100%

Kuva 24. Mitä mieltä olette viimeksi tehdystä määräaikaistarkastuksesta? Vastaajien määrä: 753. Järjestys keskiarvon mukaan, suurin ylhäällä.
1=Erittäin huono, 2=Melko huono, 3=Melko hyvä, 4=Erittäin hyvä.

Raportit pyritään kaikissa ELY-keskuksissa tarkastamaan ympäristöministeriön suositusmääräaikoja noudattaen
eli kuukausi-ilmoitukset vähintään 30
vuorokaudessa ja vuosi-ilmoitukset
vähintään 90 vuorokaudessa. Valvojakyselyyn vastanneista vain puolet
ilmoitti ehtivänsä tarkastaa määräaikaisraportit määräajoissa (Liite 1,
B6.1). Raporteista tarkastetaan, sisältävätkö ne lupapäätöksessä vaaditut
tiedot, onko tiedot tuotettu oikeilla
menetelmillä, onko lupaehtoja ylitetty
ja millaiselta päästöjen kehityssuunta
näyttää.
Noin 85 % toiminnanharjoittajakyselyyn vastanneista piti lupa- ja
raportointimääräyksiä selkeinä ja 74 %
valvojan ohjeistuksia raportointiin
selkeinä. Noin 43 % koki raportoinnin
vievän kohtuuttomasti resursseja. (Kuva 21.) Monet pitivät rutiininomaista
raportointia turhan työläänä, selvitys-,
raportointi- ja tarkkailuvaatimuksia
ylimitoitettuna, tietojen toimittamista
toivotussa muodossa vaikeana ja sähköisiä asiointijärjestelmiä kömpelöinä.
Ilmoituslomakkeita pitäisi päivittää
toimialakohtaisemmiksi. Osa toivoi, että tarkastuksia ja raportointia tehtäisiin
vain toiminnan muuttuessa tai häiriö- ja
poikkeustilanteissa. Jotkut toivoivat
tarkastuskäyntejä raportoinnin sijaan.
Yli puolet kertoi saaneensa vuosi- ja
osavuosiraporteista palautetta. 43 % ei
ollut saanut koskaan myönteistä palautetta tai kehittämisehdotuksia rapor36

tointiin liittyen. Moni toivoi enemmän
benchmarking-tyyppistä palautetta
tarkkailutuloksistaan, esimerkiksi
verrattuna muihin toimialan laitoksiin
tai valuma-alueen muihin kuormittajiin. Avuksi toivottiin toimialakohtaisia
tarkistuslistoja sekä valvonnan vuosikelloja, joissa olisi kaikki vaadittavat toimenpiteet koskien toiminnan
raportointia, päästöjen mittauksia jne.
Raportointiasioita oli koulutuksessa
käynyt läpi vain 16 % vastanneista.
(Liite 5, kysymys 11.)
Tarkastusten ja raporttien tarkastamisen maksullisuus lisää toiminnanharjoittajien odotuksia: niistä halutaan
nykyistä enemmän hyötyä omalle
toiminnalle. Valvojat voisivat kenties
sopia tietyistä minimivaatimuksista:
esimerkiksi mistä asioista tarkastuksella keskustellaan enemmän ja mistä
vähemmän, miten paljon neuvotaan,
millaista palautetta raporteista annetaan
toiminnanharjoittajalle ja voidaanko
raportointitulosten perusteella vertailla toimintaa muihin vastaaviin saman
toimialan laitoksiin tai saman valumaalueen kuormittajiin.

”Asiat ei ole vaikeita, mutta niihin on tosi vaikea vastata ELYn
pyytämällä tavalla.” (toiminnanharjoittaja)

”On herättänyt kauheasti
ihmetystä, että miten näiden
muutaman tiedon valvontaan
voi ELYssä mennä niin monta
tuntia aikaa. Äkkiäkös nämä
kolme hassua numeroa tästä
katsoo. (…) Ei tiedetä, mitä niille oikeasti tehdään. Voisi ehkä
jossain (…) sopivassa tilaisuudessa esitellä, että okei, kun
me saamme tämän ilmoituksen
tälle tapahtuu sitä ja sitten tätä.
(…) kun käy tilalla, voisi käydä
tätä raportoinnin tarkoitusta
läpi. (…) Ettei se ole vain rahastusautomaatti.” (MTK)
”Raportoitavan asiamäärän
kasvu vaatii yhä enemmän resursseja, mikä on pois käytännön toiminnasta.” (toiminnanharjoittaja)
”Velvoitetarkkailuista olisi
mukava saada palautetta. Nykyisellään ne tuntuvat pakkopullalta, joka on kallista mutta
pakko tehdä. Aktiivisen palautteen kautta toiminnanharjoittaja
voisi saada kokemuksen, että
tarkkailutuloksia joku käy läpi
ja niillä on merkitystä. Kiinnostaisi esim., miten toiminnan
kuormitus vertautuu vastaaviin
muihin kuormittajiin tai mikä
merkitys on suhteessa valumaalueen muihin kuormittajiin.”
(toiminnanharjoittaja)

3.4.3. Poikkeustilanteet ja
häiriö- ja yleisöilmoitukset
Poikkeustilanteiden syntymistä ei voida
aina ehkäistä hyvälläkään valvonnalla.
Niiden ympäristövaikutuksia voidaan
kuitenkin lieventää huolehtimalla valvonnassa esimerkiksi vakuuksien riittävyydestä ja jätteiden ja kemikaalien
asianmukaisesta varastoinnista.
Ilmoituksia poikkeustilanteista tulee
sekä toiminnanharjoittajilta itseltään
että kunnan ympäristöviranomaisilta,
tavallisilta kansalaisilta ja kansalaisjärjestöiltä. Tilanteen ympäristövaikutusten vakavuutta arvioi ensin toiminnanharjoittaja tehdessään päätöksen
ilmoittamisesta ja sitten valvoja tehdessään päätöksen tilanteen käsittelytavasta. Valvontakohteet ja toimialat eroavat
sen suhteen, millaisissa tapauksissa ja
kuinka nopeasti ilmoitus tehdään.
Toiminnanharjoittajakyselyyn
vastanneista suurin osa oli käynyt
ilmoituskäytäntöjä läpi viranomaisten
kanssa. Suurin osa näki, että yrityksen sisäiset ohjeet häiriö- ja poikkeustilanteista ilmoittamiseen ovat
selkeät, ilmoituskynnys on selvä ja
oikea viranomainen helppo tavoittaa.
Vastanneista 362 laitosta oli ilmoittanut ja 50 laitosta jättänyt ilmoittamatta
häiriö- tai poikkeustilanteista ELY-keskukseen vähintään kerran. Suurimmalla
osalla oli ympäristövahinkotilanteissa valmiudet torjuntatoimenpiteisiin,
ulkopuolisen asiantuntijalaitoksen tai
ympäristöalan konsultin käyttöön ja/tai
näytteenottovalmiuksia. Mittaus- ja/tai
analysointivalmiuksia oli kolmasosalla.
Vain 5 %:lla ei ollut erityisiä valmiuksia vahinkotilanteiden varalle. (Liite 5,
kysymykset 4, 12 ja 13.) Toiminnanharjoittajat toivoivat, että valvontaviranomainen antaa selkeän vastauksen
ilmoituksen tekijälle.

”ELY-keskus ei systemaattisesti vastaa sille toimitettuihin
poikkeavan toiminnan ilmoituksiin, lupaylitysilmoituksiin tai
muihin raportteihin ja selvityksiin. Toiminnanharjoittajalle jää
tällöin hieman epäselvä kuva,
olivatko tehdyt toimenpiteet
riittävät vai riittämättömät. ”Hiljainen suostumus” ei ole hyvän
toimintatavan mukaista.” (Suuryritys, metalliteollisuus)

ELY-keskuksissa häiriö- ja yleisöilmoitusten käsittely on yleensä priorisoitu.
Valvojakyselyyn vastanneet ilmoittivat
käsittelevänsä ilmoitukset pääosin määräaikojen puitteissa (Liite 1, B6.1).
Poikkeustilanteet ja hallintopak
komenettelyt vievät paljon aikaa muilta
työtehtäviltä. Valvojien kuvaamat
erityisen työllistävät valvontatapaukset
koskivat usein jätehuoltoa, teollisuutta,
turvetuotantoa, eläinsuojia/turkistarhoja sekä kaivoksia. Haitat liittyivät usein
vesistövaikutuksiin, meluun ja tärinään
sekä hajuun. Ongelmatilanteita aiheuttavat erityisesti ympäristöluvan puuttuminen, lupamääräysten epämääräisyys,
toiminnan lopettaminen, konkurssit
ja muut poikkeustilanteet. Tapaukset
ovat valvojien mielestä opettaneet, että
ongelmiin tulee reagoida nopeasti ja
jämäkästi, asiat dokumentoida hyvin ja
yhteistyötä parantaa. Ilmoitusten määrä
vaikuttaa myös laitoksen valvontaluokkaan.
Yleisöilmoitukset ovat tärkeä valvonnan apu, mutta työllistävät joskus
valvojia suhteettoman paljon asian
merkittävyyteen nähden. Valvojat
toivoivat yleisöilmoitusten käsittelyyn
yhtenäisiä tapoja. Eräs toiminnanharjoittajakyselyyn vastannut ehdotti, että
turhat ilmoitukset ja valitukset olisivat
maksullisia. SLL:n haastateltu totesi,
että yleisöilmoitusten käsittelyä voisi
parantaa kansalaisten mahdollisuus
osallistua tilanteen selvittelyyn liittyviin tarkastuskäynteihin.

”Jätteenkäsittelytoimintoja
valvotaan nykyään tehostetummin. Nykyresursseilla (eikä
aiemminkaan) ei ole kuitenkaan
mahdollista olla koko ajan valvottavassa kohteessa, joten en
usko, että tapausta olisi saatu vältettyä. Lähtökohtaisesti
pitäisi kuitenkin pystyä olettamaan, että toiminnanharjoittaja
tiedostaa vastuunsa eikä tahdo
tahallaan rikkoa lupaansa ja
toimia lainsäädännön vastaisesti.” (valvoja)

3.4.4. Laillisuusvalvontamenettelyt
Toiminnanharjoittajakyselyyn vastanneista vain kymmenesosa koki, että
ELY-keskus puuttuu luparikkomuksiin
liian herkästi (Kuva 20). Vastanneista
yli puolet oli samaa mieltä siitä, että
ELY reagoi häiriöilmoituksiin (56 %)
ja yleisöilmoituksiin (52 %) asiallisesti (liite 5, kysymys 16). Viimeisten
kolmen vuoden aikana huomautuksia
tai kehotuksia muisteli saaneensa 161
laitosta ja hallintopakolla tehostetun
kiellon tai määräyksen 18 laitosta; tutkintapyyntö tai rikosilmoitus oli tehty
33 laitoksesta (liite 5, kysymys 4).
Valvojakyselyyn vastanneista hieman
useampi koki laillisuusvalvontatoimenpiteiden toimivuuden hyväksi kuin
huonoksi. Luparikkomuksiin puuttumista piti hyvänä 56 % ja kynnystä
ryhtyä laillisuusvalvontatoimenpiteisiin
53 %. Laillisuusvalvontatoimenpiteiden valikoiman monipuolisuutta piti
hyvänä 52 % ja niiden osaamista 66 %.
Vastanneista 79 % katsoi, että vahinkoja poikkeustilanteiden hoito on hyvää.
Vastanneista 85 % piti häiriöilmoituksiin ja 88 % yleisöilmoituksiin reagointia hyvänä. (Kuva 18.)
Valvojien mukaan yleinen kynnys
ryhtyä laillisuusvalvontamenettelyihin
on laskenut. Ongelmatilanteita pyritään
ratkaisemaan ensisijaisesti neuvomalla
ja neuvottelemalla, koska muita menettelyjä pidetään työläinä. Valvoja oppii
arvioimaan rikkomusten vakavuutta
kokemuksen myötä ja pohtimalla niitä
kollegoiden kanssa. Toiminnanharjoittajien tasapuolinen kohtelu edellyttää,
että esimerkiksi raporttien myöhästymiseen suhtaudutaan yhtenäisesti.
Selkein on vähitellen koveneva porrastettu systeemi, sillä moneen kertaan
lähetettävät muistutukset tai kehotukset
kärsivät inflaation. Vaikka laillisuusvalvonnan keinoja pidettiin raskaina
ja hitaina, ei haastatteluissa keksitty
niille muita vaihtoehtoja kuin se, että
esimerkiksi raportoinnin laiminlyömisestä koituisi toiminnanharjoittajalle
kehotuksen jälkeen rikesakkotyyppinen
maksu.
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ELY-keskusten valvontasuunnitelmien mukaan ympäristösäännösten rikkomusten arvioinnissa otetaan
huomioon seurauksen tai vaaran laatu,
laajuus, kesto ja pysyvyys, laiminlyönnin tai teon tarkoituksellisuus, otetun
riskin tietoisuus ja suuruus, teosta
saadut taloudelliset hyödyt sekä se,
onko toiminnassa havaittu aiemminkin
puutteita. Tutkintapyyntöjen määrään
vaikuttavat myös ELY-keskusten erilaiset lakimiesresurssit sekä yhteistyön
sujuminen poliisin ja syyttäjän kanssa.
Sekä eri ELY-keskusten että ELYkeskuksen ja alueen kuntien ympäristönsuojeluviranomaisten tekemien tutkintapyyntöjen olisi hyvä olla linjassa
keskenään.
Sekä kyselyissä että haastatteluissa tuli kuitenkin usein esiin näkemys,
että linjaukset reagoinnissa häiriö-,
poikkeus- ja ylitystilanteisiin vaihtelevat suuresti. Eroja on ehkä enemmän
yksittäisten valvojien kuin ELY-keskusten välillä. Ympäristöministeriön
eläkkeelle jäänyt virkamies totesi, että
vaikka YM:n valvontaohjeesta ei löydy
neuvoa jokaiseen yksittäistapaukseen,
ohjetta ei noudateta aina edes tilanteissa, joihin se tarjoaa selkeät suuntaviivat.
Myös toiminnanharjoittajakyselyn
vastauksissa tiedostettiin ELY-keskusten vähäiset valvontaresurssit ja oltiin
huolissaan liian vähäisestä valvonnasta:
jos oman laitoksen asiat ovat kunnossa, tulisi ne saada valvonnalla kuntoon
muillakin toimialan laitoksilla. Muuten
ympäristöasiat huonosti hoitavat pääsevät vähemmillä kustannuksilla ja
työmäärällä kuin hyvin hoitavat.

”Kaiken maailman laillisuusvalvontaoppaissa lukee että
yksi kehotus, sitten heti pakkotoimet päälle (…). Kyllä me
tunnetaan hyvin meidän laitokset, niin tiedetään, kannattaisko tuolle vaikka soittaa, tuolle
mennä käymään, tuolle laittaa
kirje, tuolle soittaa kaksi kertaa,
tuolle kaksi kirjettä. Tai sitten,
että tämä on toivoton tapaus.
Siinä pitää käyttää järkeä eikä
yhteen sääntöön.” (valvoja)
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”Sanoisin, että te ootte ehkä
aloittanut tämmöisen ”uuden
sukupolven valvontatoiminnan”. Ehkä on menty enemmän
siihen, että ei jäädä hieromaan
kauhean kauan, vaan pannaan
prosesseja eteenpäin. Ehkä se
on ollut nyt jo eläkkeelle jääneiden viranhaltijoiden aikana
toisenlaista.” (valvoja)
”Ongelmakohtiin laitoksilla pitäisi pystyä puuttumaan
paremmin. Toiset hoitaa asiat
asianmukaisesti ja lupien mukaisesti, toiset tuntuu saavan
elää kuin pellossa, kun kukaan
ei tee tai mahda asioille mitään.” (toiminnanharjoittaja)

3.4.5. Tietojärjestelmät ja
sähköinen asiointi
Lupa- ja valvontatietojärjestelmien
huono toimivuus koettiin merkittäväksi valvonnan pullonkaulaksi. YSL
222 §:n mukainen ympäristönsuojelun
tietojärjestelmä koostuu valvonnan
osalta muun muassa asianhallintajärjestelmästä (USPA), valvonnan tietojärjestelmästä (VAHTI), maaperän tilan
tietojärjestelmästä (MATTI), tuottajavastuujärjestelmästä (Turre), Vesistötyöt-tietojärjestelmästä (VESTY),
vesiyhteisörekisteristä, tuottajarekisteristä sekä ns. jätesiirtorekisteristä.
Toiminnanharjoittajat voivat toimittaa
raportointitietoja VAHTIiin TYVIjärjestelmän kautta, sähköpostilla tai
postitse.
Tietojärjestelmät ja erityisesti
VAHTI ja TYVI tulisi valvojien ja toiminnanharjoittajien mielestä päivittää
nykyaikaan ja saada toimimaan keskenään niin, että tiedot siirtyvät sujuvasti
järjestelmästä toiseen yhden luukun
periaatteen mukaisesti.
Ajantasainen sähköinen lupa- ja
valvontatieto: Aiemmin monilla valvojilla oli valvontamappi, joka sisälsi
paperilla ajantasaisen luvan oikeusasteissa tapahtuneet muutokset huomioi-

den, sovitut tulkinnat lupamääräyksistä,
laitoksen toimittamat raportointitiedot
ja selvitykset sekä sähköpostilla ja puhelinkeskusteluissa sovitut asiat. Mapin
avulla sijainen pääsi helposti perille
ajankohtaisesta tilanteesta. Nyt laitoksen lupa- ja valvonta-asioita on eri
järjestelmissä ja sähköposteissa. Avuksi
kaivattiin uutta sähköistä valvontamappia. Myös EK toivoisi kattavaa valtion
ja kuntien myöntämät ympäristöluvat
sisältävää lupatietojärjestelmää. Sen
tulisi sisältää ajantasaisen luvan lisäksi
muutkin lupaan liittyvät dokumentit
kuten tarkkailusuunnitelmat ja niiden
hyväksymispäätökset, valvojalle ilmoitetut ”ei-luvitettavat” muutokset ja
toimitetut selvitykset. SLL toivoi, että
lupatietopalvelua kehitettäisiin järjestötoimintaystävällisemmäksi eli käyttäjä
näkisi helposti, mitkä luvat ovat lausunto- ja mitkä valitusvaiheessa.
ELY-keskusten ja KEHA-keskuksen yleiset järjestelmät: Valvontatietojärjestelmien lisäksi valvojat
kokivat ongelmaksi yleiset järjestelmät
(TAIKA/KIEKU, M2, USPA ym.) ja
käytännöt, joiden katsottiin vievän
liikaa aikaa varsinaiselta valvonnalta. KEHA-keskus on verkkosivujensa
määrittelyn mukaan valtakunnallinen,
maantieteellisesti hajautetulla toimintamallilla ja verkostomaisesti toimiva
ELY-keskusten sekä TE-toimistojen
kehittämis- ja hallintopalveluja tuottava virasto. Monet valvojat kuitenkin
näkivät, että KEHA-keskus ei aina
palvele vaan pikemminkin hankaloittaa
työn tekemistä. Ongelmana nousi esiin
esimerkiksi, että se ei kohdista riittävästi resursseja kirjaamoihin, jolloin
saapuvat asiat tulevat valvojan tietoon
määräpäivien kannalta liian myöhään.
KEHA-keskus on myös saattanut tehdä
oman työnsä helpottamiseksi asioiden
kirjaamisesta päätöksiä, jotka ovat
vaikeuttaneet valvojien työtä. Lisäksi
USPAn kirjauskäytännöt ovat muuttuneet kirjaviksi, koska lähteviä asioita
kirjaavat asianhallinnan asiantuntijoiden, sihteerien, sijaan valvojat itse.

Paikkatietoon perustuvia järjestelmiä ja työkaluja (esimerkiksi Karpalo,
Arcgis) voitaisiin hyödyntää valvonnassa nykyistä tehokkaammin (katso
tietolaatikko 1). Paikkatietojärjestelmiä
käyttävät valvojat kokivat ne tärkeiksi jokapäiväisiksi työkaluiksi. Niistä
saadaan esimerkiksi valvontaluokan
määrittelyn avuksi tieto valvontakohteen sijaintiin liittyvistä riskitekijöistä
kuten pohjavesi- ja luonnonsuojelualueista sekä asutuksesta. GPS-laitteilla
saadaan maastossa valvonnan kannalta
tärkeät pisteet ja rajaukset helposti kartalle. Kauko-ohjattavia kameralla varustettuja pienoiskoptereita on kokeiltu
esimerkiksi maataloustukivalvonnassa.
Ne nopeuttaisivat myös ympäristövalvonnassa isojen aluemaisten kohteiden
kuten turvetuotanto-, kaivos-, maaainestenotto- ja jätealueiden laajuuden
hahmottamista maastossa. Jo nyt moni
valvoja hyödyntää ilmakuvia tarkastukseen valmistautumisessa. Satelliittiseuranta mahdollistaisi jopa kohteiden
reaaliaikaisen valvonnan.

”Varmaan kaikkialla ollaan
samaa mieltä, että on tää kyllä
varsinainen Molokin kita, minne
kaikki katoaa.” (valvoja)
”Valvonnan onnistumiseen
vaikuttavat monet asiat, joista
tärkeimpiä ovat käytettävät ohjelmat.” (valvoja)
”Jo 10 vuotta on odotettu uutta
uljasta Vahtia.” (valvoja)
”Jotenkin vaan on ollut ongelma se, että puhutaan sähköisistä järjestelmistä ja sitten se
on paperilomake sähköisessä
muodossa, kun sitä sähköistä
järjestelmää ei ole.” (MTK)

”Perehtyessäni tehtävään olisin kaivannut viranomaiselta
listaa raportointivelvoitteista
ja perusteluja, että miksi nämä
asiat ovat raportoitavia ja miksi
raportoidaan niin kuin raportoidaan. (…) Tietojen syöttämisessä käytämme Tyvi-palvelua, joka on todella kankea ja
käyttäjäepäystävällinen ja on
altis myös näppivirheille. (…)
sinne pitäisi saada raportteja
myös tiedonsyöttäjien käyttöön
esim. raportti, jolla saisi valittujen kuukausien tai vuosien
raportoidut tiedot vierekkäisiin
sarakkeisiin, niin että raportoitujen lukujen suuruusluokka
ja oikeellisuus olisi helposti
tarkistettavissa. Myös lähetetyt
lomakkeet voisi Tyvissä järjestää esim. vuosikansioihin tai
aihepiireittäin, ettei kaikki olisi
yhdessä pötkössä.” (Suuryritys, puunjalostusteollisuus)

Mahdollisuuksia ilma- ja satelliittikuvien, laserkeilaus- ja maanpeiteaineistojen ja muiden kaukokartoitusmenetelmien hyödyntämiseen ympäristölupien valvonnassa

Tietolaatikko 1.

Toimialat:

Kalankasvatus: Tietoja veden sameudesta, a-klorofyllistä ja pintalevälauttojen sijainnista. Sijainnin tarkistaminen.
Turvetuotanto: Turvetuotantoalueiden toiminnan eteneminen, aumojen
sijoittelu, kuivatusjärjestelmien toimivuus, valumat.
Kaivosvalvonta: Louhoksen louhintasyvyys, louhinta-alueen laajuus,
kaivannaisjätealueiden täyttyminen,
vaikutukset asutukseen ja vesistöihin.

Eläinsuojat: Lantaloiden ja jätteiden
sijainti, jaloittelutarhojen tilanne.
Jätteiden käsittely: Jätetäytön laajuus
ja korkeus, valumavesien kulkeutumissuunnat, laittomien kaatopaikkojen ja jätteiden läjityksen havaitseminen
Teollisuus: Lauhdutusvesien vaikutus
vesistöjen lämpötilamuutoksina,
ravinne- tai kiintoainepitoiset tai lämpötilaltaan ympäröivistä vesistöistä
poikkeavat jätevesipäästöt, tuhka-,
kuona- ja jätetäytöt, teollisuuskaatopaikat.

Maa-aineslain mukainen maanotto:
Ottotason, kaivualueen tilan ja pohjavedenpinnan korkeuden arviointi.
Muuta:
Pohjavesialueiden suojelu: Pohjaveden purkautumispaikat, maaperän
vedenläpäisevyys.
Ympäristövahinkojen torjunta: Vesistöihin kohdistuvien öljyvahinkojen ja
joidenkin jätevesipäästöjen havainnointi. Vahingon laajuuden ja vaikutusalueen häiriintyvien kohteiden
sekä vaikutusten arviointi. Seurantatarpeen arviointi.

Koonnut: Suojasto, Sanna-Liisa 15.2.2017
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3.4.6. Seuranta
Jotta riittävä ja tehokas valvonta
saadaan turvattua, olisi ELY-keskuksissa tärkeää seurata valvontakohteiden, -tehtävien ja -resurssien määriä
jatkuvasti ja yhdenmukaisesti. Näin
voidaan arvioida valvonnan resurssien
ja tarvetta valtakunnallisesti ja alueellisesti. Tämä palvelee myös uuden
valtakunnallisen lupa- ja valvontaviraston suunnittelua. Arvioinnissa tulee
ottaa huomioon valvontakohteiden ja
valvojien määrän lisäksi esimerkiksi
valvontaluokat, toimialat, laitosten
toimintakulttuurit, toiminta-alueen laajuus ja ympäristön herkkyys, valvontatehtävien (esimerkiksi lausuntojen ja
yleisöilmoitusten) määrä sekä työajan
kohdentamistiedot.
ELY-keskusten tulisi sopia yhteisistä
käytännöistä valvontakohteiden tietojen
merkitsemisessä valvonnan tietojärjestelmään. Luokittelumahdollisuuksia
voi myös olla useita, jos järjestelmästä
pystytään keräämään vertailukelpoiset
tiedot kulloistakin tiedonkäyttötarvetta varten. Jatkossa on hyvä siirtyä
yhdenmukaiseen ympäristönsuojelulain
liitteen 1 mukaiseen toimialajaotteluun.
Direktiivilaitosten pääasiallisen toiminnon määrittelyä koskeva yhtenäinen
tulkinta on tärkeää BAT/BREF-päätelmiin liittyvien arviointien takia. Näin
ELY-keskukset ja AVIt saavat oikean
tiedon luvan tarkistamista vaativista
laitoksista, mikä auttaa arvioimaan
resurssitarvetta.
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Valvontatehtävien määrän seuraamiseksi ei ole käytössä valtakunnallisesti
yhteismitallisia tunnuslukuja. Joitakin
numeerisia toteumatietoja saa toiminnallisten tulossopimusten seurantatiedoista, joissa oli vuonna 2015 viisi
valvontaan liittyvää mittaria: 1) Ympäristöluvanvaraiset laitokset, valvontakohteet 2) Tarkastuskäynnit yhteensä
3) Määräaikaistarkastukset 4) YSL:n ja
VL:n mukaisista lupa-asioista annetut lausunnot ja 5) YSL:n ja jätelain
mukaiset ilmoitukset, ratkaisut. Lisäksi
on seurattu Ympäristövalvonnan ohjeen
(2016) tavoiteajoissa pysymistä. Koska
mittarit kuitenkin vaihtelevat vuosittain ja kirjaustavoissa on ELY-keskuskohtaisia eroja, pitkäaikaisseuranta on
vaikeaa.
Mittarit painottuvat jälkivalvontaan,
jossa tehdään enemmän laskettavissa
olevia tehtäviä kuin ennakkovalvonnassa. Näkymättömiin tulossopimusten
seurantatilastojen ulkopuolelle jäävät
helposti ennakkoneuvottelut ja epävirallisemmat neuvottelut, toiminnanharjoittajien neuvonta puhelimessa tai sähköpostilla, luvanvaraisuuden ja luvan
tarkistamis- ja muutostarpeen arviointi
sekä muutoksenhaku lupapäätöksiin.
Seurantaan liittyy myös riskejä. Turha mittaaminen vie valvojien mielestä
aikaa oikealta valvontatyöltä. Määrälliset tavoitteet alkavat helposti ohjata
työn painopisteitä eli ”sitä saa, mitä
mittaa”. Nyt kun osa valvontatehtävistä
on maksullisia ja osa ei, saattaa valvonta painottua mitattaviin ja maksullisiin
jälkivalvontatehtäviin. Työajan käyttö
maksuttomaan ennakkovalvontaan
kuten toiminnanharjoittajien kovasti
toivomaan neuvontaan saattaa vähentyä. Tämä voi lisätä ympäristöriskejä.
Hyvällä ennakkovalvonnalla kun voidaan vähentää työlään jälkivalvonnan
tarvetta. Mahdollista muutosta ei vielä

vuoden 2015 seurantatietojen perusteella voitu arvioida.
Valvontatehtävien määriä olisi hyvä
seurata ja tarkastella yhdenmukaisesti.
Tarvittavat tiedot olisi pystyttävä keräämään sähköisistä tietojärjestelmistä
ilman työlästä käsityötä ja erillisten seurantataulukoiden ylläpitoa, esimerkiksi
linkittämällä ne helppokäyttöisiin ja
reaaliaikaisen seurannan mahdollistaviin
raportointijärjestelmiin. Tämä edellyttää, että kirjauskäytännöt ovat yhdenmukaisia ja järjestelmien hakutoiminnot
selkeitä. Valvojakyselyyn vastanneista
68 % arvioi kirjaus- ja arkistointimenettelyjen selkeyden ja toimivuuden olevan
omassa ELY-keskuksessaan huono tai
riittämätön (Kuva 18).
Määrällisten mittareiden lisäksi valvonnan toteutumisen seurantaan tulisi
olla laadullisia mittareita. Ympäristön
tila ja sen muutokset kertovat osaltaan
valvonnan laadusta. Apuna voisivat olla myös ympäristövalvonnan tarpeisiin
räätälöidyt asiakastyytyväisyyskyselyt.
Esimerkiksi hankkeessa toteutetun kaltaisen yksinkertaisen sähköisen kyselyn
avulla voitaisiin selvittää melko helposti toiminnanharjoittajien näkemyksiä säännöllisin väliajoin.

3.4.7. Uudet toimintatavat ja
niiden jalkauttaminen
Valvonnan kehittäminen on pitkäjänteistä työtä lainsäädännön luomissa
raameissa. Valvonnassa toteutetaan
jo nyt monia hyviä käytäntöjä. Vielä
enemmän hyviä ideoita ja kehittämisehdotuksia on olemassa paperilla.
Valvontaan liittyviä ohje- ja kehittämisaineistoja on hajallaan eri hankkeiden ja tahojen verkkosivustoilla,
sähköisissä työtiloissa, raporteissa ja
oppaissa (katso lähdeluettelossa kohta
Ympäristövalvontaan liittyviä tietojärjestelmiä, hallinnon sisäisiä sähköisiä
työtiloja ja muita verkkoaineistoja).
Haastatellut valvojat näkivät ohjeiden, toimintamallien ja työryhmäraporttien ongelmaksi sen, että kaikki
eivät halua tai ehdi lukea niitä. Käytännöt ovat syvään juurtuneita ja niiden
muuttaminen koetaan hankalaksi.
Esimerkiksi toimintamalleja saatetaan
esitellä uusille valvojille, mutta ne ovat
monesti vaikeasti löydettäviä ja mo-

nimutkaisia. Ne saattavat kuvata vain
joissakin ELY-keskuksissa vallitsevia
käytäntöjä, eikä toteuttaminen muualla ole erilaisista resursseista johtuen
mahdollista.
Uudet toimintatavat pitäisikin
jalkauttaa käyttöön ja niiden toteuttamista seurata. Muuten ollaan tilanteessa, jossa uusia kehittämissuosituksia
tehdään, vaikka edellisetkään eivät
ole toteutuneet. Tästä on hyvänä esimerkkinä VALSU-työryhmän (2010)
erinomainen kehittämisraportti. Työryhmän esittämistä 15 kehittämisehdotuskokonaisuudesta lähes kaikki ovat
yhä ajankohtaisia (Tietolaatikko 2).
Eteläiset ELY-keskukset ovat arvioineet
VALSU-toimenpiteiden toteutumista
alueellaan (VALSU-toimenpidesuunnitelman toteutuminen vuonna 2011 ja
2012), mutta valtakunnallista seurantaa
ei liene tehty. Toteutuneet ovat ainakin
henkilöstöresurssien kasvu, valvontamaksut, valvojakoulutukset, valvontaohjeen päivitys, tarkastusmäärien

arviointi valvontasuunnitelmassa ja
toiminnan kohdentaminen keskeisiin
valvontatehtäviin. Myös ilmoitus- ja rekisteröintimenettelyt hoidetaan pääosin
määräajoissa, kuntien ympäristönsuojeluviranhaltijoiden kanssa järjestetään neuvottelupäiviä ja lausunnoilla
vaikutetaan lupamääräysten laatuun.
Huonosti on toteutunut esimerkiksi
laatujärjestelmien ja toimintamallien
aktiivinen käyttöönotto ja VAHTIjärjestelmän integrointi sähköiseen
lupajärjestelmään.
Tässäkään hankkeessa ei löydetty varsinaisia täysin uusia keinoja valvonnan
toteuttamiseen, vaan suurin osa kehittämisehdotuksista oli samankaltaisia
kuin aiemmissa hankkeissa. Alla olevia
ehdotuksia voitaisiin kuitenkin jalostaa
eteenpäin:
• Niiden toimialojen valvonnassa,
joilla valvontakohteita on runsaasti
(esim. jätekuljetukset), voitaisiin toteuttaa alueellisia ja valtakunnallisia
tiedotuspainotteisia valvontakampanjoita. Niiden suunnittelua ja toteutusta helpottavat yhteisiä suunnitel-

VALSU-työryhmän ehdotukset 14.12.2010

A.Toimenpide-ehdotukset keskeisistä ympäristönsuojelun
valvontatehtävistä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksissa ja niiden priorisointi käytettävissä olevien voimavarojen puitteissa
1. Turvataan ammattitaitoisen valvontatyön resurssit
ELY – keskuksissa
2. Keskeiset valvontatehtävät sekä ilmoitus- ja rekisteröintimenettelyt hoidetaan laadukkaasti.
3. Keskeiset valvontatehtävät ja niiden priorisointi
4. Muita kuin keskeisiä valvontatehtäviä karsitaan.
Valvonnassa hyödynnetään edistämisen ja ohjaamisen keinoja.
5. Esitetään valvontatyö maksulliseksi.
6. Toiminnanharjoittajia kannustetaan parantamaan
laitosten toiminnan seurantaa osana laatu- ja
ympäristöjärjestelmiä sekä tiedostamaan toiminnan ympäristövaikutukset, mahdolliset riskit sekä
suunnittelemaan ja toteuttamaan niiden edellyttämät
toimenpiteet.
7. Lisätään viranomaisten välistä valvontayhteistyötä.
8. Käytetään kevennettyjä menettelyjä.

marungot ja mallipohjat. Rahoitusta
voidaan saada valvontamaksutuloista. (Tietolaatikko 2)
• Valvontaluokan 4 valvontakohteiden
valvonnassa voitaisiin kokeilla otanta- ja kampanjaluonteisia tarkastuksia. Otannalle on tarvetta lähinnä
runsaslukuisten valvontaluokan 4
valvontakohteiden osalta, joiden
määräaikaistarkastusväli on pitkä,
4 – 10 vuotta. Otantaluonteisia tarkastuksia voidaan toteuttaa alueellisesti
ja/tai valtakunnallisesti. Tarkastusten
kohdentaminen voi olla esimerkiksi toimialakohtaista (yhtenä vuonna tarkastetaan tehostetusti esim.
turvetuotantoalueita), sektorikohtaista (tarkastetaan esim. melu- tai
ilmansuojeluasioita), riskiperusteista
(tarkastetaan esim. riskimittaria hyödyntäen maksuhäiriö- tai konkurssiriskiyrityksiä) tai aluekohtaista
(tarkastetaan esim. jollakin herkällä
vesistöalueella sijaitsevat päästöjä
pintavesiin aiheuttavat toiminnot).
Otantaa käytettiin selvitysten perusteella hyvin harvoin määräaikaistarkastusten suunnittelussa.
Tietolaatikko 2

B. Toimenpide-ehdotukset yhteistyölle elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen sisällä ja välillä sekä mahdollisista
keskitettävistä tehtävistä
9. ELYjen Y-vastuualueiden välistä valvontayhteistyötä lisätään ja kehitetään.
10. ELYjen sisäisessä yhteistyössä hyödynnetään ELY:n
eri vastuualueiden osaamisesta saatava synergiaetu.
C.Toimenpide-ehdotukset yhteistyöstä aluehallintoviraston ympäristölupavastuualueen kanssa ympäristölupien
valmistelussa sekä yhteistyöstä kunnan ympäristönsuojelu- ja valvontaviranomaisten kanssa
11. Luodaan yhteiset pelisäännöt yhteistyöstä ja työnjaosta AVIen ympäristölupavastuualueiden kanssa.
12. Edistetään ELYjen ja AVIen välistä valvojien ja luvittajien välistä yhteistyötä ja vuorovaikutusta.
13. Kehitetään ja ylläpidetään VAHTI-tietojärjestelmää
siten, että se palvelee valvonnan lisäksi mahdollisimman hyvin myös lupaprosessin tarpeita.
14. Tiivistetään yhteistyötä kuntien ympäristönsuojeluviranomaisen kanssa ja selkeytetään valvontaviranomaisten välisiä toimivaltakysymyksiä.
15. Varaudutaan vahinko- ja poikkeustilanteisiin tehokkaaseen hoitamiseen yhteistyössä kuntien viranomaisten kanssa.
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• Valvonnassa voitaisiin kokeilla uusia
paikkatietoaineistoja ja -työkaluja.
Toimialasta ja laitoksesta riippuen
voidaan hyödyntää esimerkiksi ilmaja satelliittikuvia, laserkeilaus- ja
maanpeiteaineistoja, muita kaukokartoitusmenetelmiä, satelliittiseurantaa,
pienoiskoptereita ja GPS-laitteita.
(Tietolaatikko 1)
• Uudet sähköiset työkalut tuovat
valvontaan uusia mahdollisuuksia.
Esimerkiksi ELY-keskusten Taimiintran työtilat ja Yammer-keskustelupalstat ovat käteviä toimiala- ja
sektorikohtaisille valvojaverkostoille
sekä valvojien työskennellessä eri
toimipisteissä. Sähköinen hyväksyntä
USPAssa mahdollistaa ”etänä” tehtävän esittely- ja ratkaisumenettelyn.
Tarkastuskertomuksen voisi tehdä
osaksi jo tarkastuskäynnillä maastossa, jos käytössä olisi tabletti tai muu
mobiilivalvontalaite tai -ohjelmisto.
Joissakin yleisissä valvonta-asioissa
kuten TYVI-palvelun käytössä voitaisiin kokeilla sähköistä neuvontaa.
Ympäristöasioiden palvelukeskus on
kokeillut helmikuusta 2017 alkaen
puhelimen ja sähköpostin rinnalla
chat-palvelua vesiasioissa www.ymparisto.fi -sivuilla. Palvelu laajenee
syksyllä 2017 koskemaan muitakin
sivuston aiheita. Asiakkaiden kokemuksia ei ole vielä kerätty, mutta
chat on toiminut hyvin esimerkiksi
asiakkaan ohjaamisessa oikealle
verkkosivulle.

Valvontakampanjat
Esimerkiksi valvontapäälliköiden tapaamisissa on tuotu
esille tarve kampanjamuotoiseen valvontaan. Kampanjoita tarvitaan erityisesti toimialoilla, joissa samantyyppisiä kohteita on paljon, kuten eläinsuojat ja jätteen
välittäjät ja kuljettajat. Kampanja voi kohdistua myös
johonkin ajankohtaiseen teemaan kuten riskienhallintaan tai jätepolttoaineiden käyttöön. Valvojakyselyyn
vastanneet katsoivat tärkeimmiksi kampanjateemoiksi
riskienhallinnan, valvontatietojen laadun, teollisuuden
vaarallisten jätteiden varastoinnin, jätteenkuljettajat
ja turvetuotannon. Lisäksi ehdotettiin kampanjoita
kemikaalilain valvontaan, jätteenkäsittelyyn, laitosten
viemärijärjestelmien kuntotarkastukseen, turkistarhoihin
ja yhteistyöhön poliisin kanssa.
Lähde: Hughes, Maria 2016.
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Tietolaatikko 3.

Kampanjatyyppistä valvontaa on harjoitettu varsin vähän. Sen toteuttaminen vaatii hyvät ennakkovalmistelut
sekä vastuuhenkilön. Esimerkiksi Varsinais-Suomen
ELY-keskuksessa jätekuljetusten valvontakampanjaa valmisteltiin muutaman kuukauden ajan ennen
kampanjapäivää. Apua suunnitteluun saatiin EteläPohjanmaan ELY-keskuksen järjestämän vastaavan
kampanjan järjestäjiltä. Kokemukset jätekuljetusten
kampanjapäivistä näyttivät, että kampanjamuotoisella
valvonnalla voidaan edistää jatkuvaa ja resurssitehokasta valvontaa. Sen avulla ei pyritä eikä pystytä
valvomaan kaikkia mahdollisia toiminnanharjoittajia
joltain alalta, mutta sillä voidaan parantaa toiminnanharjoittajien tietoisuutta säädöksistä ja siitä, että niiden
noudattamista myös valvotaan. Päivää varten tuotettua
materiaalia voidaan hyödyntää jatkossa vastaavissa
kampanjoissa. Niitä onkin jo suunniteltu ja myös toteutettu muissakin ELY-keskuksissa.

3.5. Valvonnan
periaatteet, rooli ja
osaamistarpeet
Ympäristövalvonnan ja -valvojan rooli
on haastattelu- ja kyselytulosten perusteella hyvin monipuolinen. Yhtäältä
valvojan tulisi olla laaja-alaisesti
yleistä etua ja ympäristönsuojelua edistävä, asiantunteva, tiukka ja puolueeton
viranomainen. Toisaalta valvojan tulisi
olla yhteistyökykyinen asiakaspalvelija, joka tuntee valvontakohteen ja sen
toimialan niin hyvin, että osaa neuvoa
ja antaa kehittämisehdotuksia toiminnalle. Eri tahojen odotukset hyvälle
valvonnalle ja valvojalle ovat osittain
samankaltaisia, osittain myös ristiriitaisia.

3.5.1. Hyvän valvonnan periaatteet
Lainsäädännön laatukriteereitä:
Valvontaviranomaisen on järjestettävä
ympäristönsuojelulain (527/2014, 167
§) ja sen nojalla annettujen säännösten
ja määräysten valvonta niin, että se on
laadukasta, säännöllistä ja tehokasta
ja perustuu ympäristöriskien arviointiin. Valvontaviranomainen voi asettaa
tehtävät tärkeysjärjestykseen, jos se on
välttämätöntä tehtävien hoitamiseksi
asianmukaisesti. Lisäksi Ympäristövalvonnan ohjeen (2/2016) mukaan
valvonta suoritetaan suunnitelmallisesti ja keskitytään toimintoihin, joista
arvioidaan olevan eniten vaaraa tai
haittaa. Valvontaa tehdään puolueettomasti, esteettömästi, avoimesti ja hyvää
asiakaspalvelua noudattaen. Valvonnassa kerättävän ja käsiteltävän tiedon
tulee olla mahdollisimman oikeaa ja
luotettavaa ja valvontaprosessin ja tiedonhankintaketjun laadukas ja kattava.
Valvontatapahtumat ja tehdyt havainnot
dokumentoidaan huolellisesti. Hallintolain (434/2003) ja Ympäristönsuojelun laillisuusvalvontaoppaan (2014)
mukaan valvontatoimien kannalta
keskeisiä ovat laillisuus-, tarkoitussidonnaisuus- ja suhteellisuusperiaatteet.
Lisäksi on noudatettava objektiivisuus-, tasapuolisuus- ja ennakoitavuusperiaatteita. Viranomaisen on annettava
asiakkaille hallintoasian hoitamiseen

liittyvää neuvontaa, vastattava kysymyksiin ja tiedusteluihin ja käytettävä
asiallista, selkeää ja ymmärrettävää
kieltä. Asia on käsiteltävä ilman aiheetonta viivytystä ja viranomaisen on
huolehdittava asian riittävästä ja asianmukaisesta selvittämisestä hankkimalla
ratkaisemisen kannalta tarpeelliset
tiedot ja selvitykset.
Haastateltujen ja kyselyyn vastanneiden valvojien mielestä hyvä valvonta on puolueetonta, tasapuolista ja
oikeudenmukaista; riittävää, ketterää,
suunnitelmallista ja säännöllistä; asiantuntevaa ja laadukasta; johdonmukaista, ennakoitavaa ja selkeää; jämäkkää,
rehellistä ja avointa. Siinä tulee noudattaa lainsäädäntöä, hyvää hallintotapaa
sekä ympäristölupaa. Valvonnan tulee
olla riski- ja ympäristövaikutuslähtöistä, hyödyllistä ja ratkaisuhakuista ja
joskus joustavaakin. Yksi valvoja ei voi
olla kaikkien alojen asiantuntija, mutta
ELY-keskuksen valvojien asiantuntemuksen pitää olla kokonaisuutena hyvä
ja monipuolinen. Vastanneista 96 %
piti laajaa paikallistuntemusta tärkeänä
(Kuva 19). Valvontatyötä on vaikea ulkoistaa: vastanneista vain 22 % katsoi,
että valvonnan osa-alueita voisi tehdä
ostopalveluna.
Hyvä valvonta perustuu hyviin
lupapäätöksiin. ”Palokuntatyyppisen”
jälkivalvonnan sijaan tulisi painottua
ennakkovalvontaan. Hyvä valvonta on
yhtenäistä, mutta laatutason määrittämisessä otetaan huomioon ELYkeskusten erilaiset resurssit. Asiakassuhteeseen liittyen mainittiin useimmin
hyvä vuorovaikutus, asiakaslähtöinen
yhteistyö ja neuvonta. Valvonnan tulee
olla luottamuksellista. Valvojan tulee
kuitenkin koko ajan säilyttää valvojan
rooli eikä asiakassuhde saa muodostua
niin läheiseksi, ettei hän puutu esimerkiksi rikkomuksiin. Vastuu toiminnasta on lopulta toiminnanharjoittajalla.
Valvonnan laatua voidaan mitata myös
esimerkiksi asiakastyytyväisyyden ja
ympäristön tilan kautta.
Toiminnanharjoittajakyselyyn vastanneista 65 % oli samaa mieltä siitä,
että valvonnan tavoitteet ovat selkeitä
(Kuva 20). Lisäksi 91 % piti valvojan
paikallistuntemusta tärkeänä (Kuva 21).
Vastaajien mielestä hyvän valvonnan
tulisi olla yhtenäistä, tasapuolista,
puolueetonta, riski- ja ympäristövaiku-

tuslähtöistä, asiakaslähtöistä, suunnitelmallista, hyödyllistä ja joustavaakin.
Haastatellut muut tahot näkivät, että
hyvä valvonta on suunnitelmallista,
säännöllistä, itsenäistä, luotettavaa,
aktiivista, johdonmukaista, ennakollista
sekä riski- ja ympäristövaikutuslähtöistä. Se perustuu riskinarviointiin ja
keskittyy merkittäviin asioihin. Rikkomuksista on asianmukaiset seuraukset.
Valvontakäytännöt ja -periaatteet ovat
valtakunnallisesti yhtenäisiä ja siten
tasapuolisia toiminnanharjoittajia kohtaan. Valvontaa tehdään yhteistyössä
muiden viranomaisten kanssa. Valvonnan resurssit ovat riittävät ja valvojat
osaavia ja ammattitaitoisia. Valvonnassa huomioidaan toiminnan yhteisvaikutukset muiden toimintojen kanssa.
Joskus tehdään yllätystarkastuksiakin.
Toiminnanharjoittajia neuvotaan. Hyvä
valvonta edellyttää hyvää lupaa ja pohjatietoa toiminnasta. Kun valvonta on
hyvää, laitokset toimivat lupaehtojensa
mukaan eikä ympäristöonnettomuuksia
tapahdu.

”Asiantuntija, joka tietää, miksi tätä työtä tehdään ja osaa
sen perustella. Ja yksi osa on
ympäristölupa ja sen valvonta.
Tavoitteet on siellä kauempana, ympäristön hyvä tila ja sen
parantaminen. Vähän välillä
ymmärretään valvonta liian
kapea-alaisesti.” (valvoja)
”Paikallistuntemus, mikäli sillä
tarkoitetaan kohteen sijaintia,
voidaan korvata. Mutta paikallistuntemus, mikäli sillä
tarkoitetaan alueen ilmapiiriä,
luonnetta, kulttuuria, kytköksiä,
yms., jotka taidot ovat erinomaisen tärkeitä neuvotteluissa ja uuden tiedon/vaatimuksen
markkinoinnissa, sellaista roolia ei voi korvata.” (valvoja)
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3.5.2. Valvonnan rooli
Yleisen edun valvontaa

Valvojan tulisi edistää laaja-alaisesti ja
asiantuntevasti yleistä etua ja ympäristönsuojelua (Kuva 25). Hänen tulisi
olla puolueeton ja tasapuolinen kaikkia
toiminnanharjoittajia ja toisaalta myös
mahdollisia haitankärsijöitä kohtaan.
Tasapuolisuusvaatimuksen pitäisi
toteutua sekä alueellisesti että valtakunnallisesti, mikä korostaa ELY-keskusten yhtenäisten valvontakäytäntöjen
merkitystä.
Valvonta perustuu suureksi osaksi toiminnanharjoittajan toimittamiin
raportointi- ja muihin tietoihin, sillä
vähäisten resurssien takia vertailunäytteitä otetaan vain harvoin. SLL:n haastateltu toivoi vesitutkimusten luotettavuuden lisäämistä minimikriteereiden
ja laboratorioiden akkreditointijärjestelmän avulla.
Muutama toiminnanharjoittaja ja
SLL:n edustaja toivoivat suunnitelmallisen valvonnan rinnalle ennakoimatonta valvontaa kuten yllätystarkastuksia,
pistokokeita ja kontrollitutkimuksia.

”Voisi olla hyvä joskus yllätystarkastuksiakin tehdä. Joissakin tapauksissa, vaikka olisikin
suunnitelma, voisi muutaman
ratsauksenkin tehdä vuodessa.
Ja jos tulee yleisöpalautetta.”
(SLL)
”Jos kuvitellaan, että
digitalisaation ja
raportoinnin avulla
voidaan valvontaa
tehostaa, erehdytään pahasti.
Parasta valvontaa
on lupavelvollisten
laitosten säännölliset tarkastukset ja
joskus jopa niin, että
tullaan paikan päälle lyhyellä
varoitusajalla tai jopa ilmoittamatta (etenkin jos on ilmiantoon perustuva tarkastuskäynti).” (toiminnanharjoittaja)

”ELY luottaa liikaa toimijoihin.
Esim. jätteiden hyötykäyttöä
koskevat hyväksynnät annetaan liian helposti ja löysin
perustein luottaen toimijan
toimittamiin tietoihin. Hyötykäytettävien jätteiden laatua
ei valvota paikan päällä esim.
pistokokein. Toimijan toimittamia laboratorioanalyyseja ei
kyseenalaisteta. Toimijan voisi
edellyttää lähettämään esim.
valokuvia hyötykäytettävästä
materiaalista ja kohteesta. (…)
ELY voisi myös teettää jätteiden laadunvalvonnan kontrollitutkimuksia toimijan lukuun.
Alan toimijoiden toiminta on
suoraan sanoen melko villiä.”
(Suuryritys, direktiivilaitos, jätteenkäsittely)

Asiakaspalvelua

Valvojan tulisi toisaalta kyetä palvelemaan asiakkaita mahdollisimman
hyvin, osata neuvoa heitä erilaisissa
tilanteissa ja antaa kehittämisehdotuksia (Kuva 25). Tällainen elinkeino- ja
liikennevastuualueille ehkä luonteva
puhetapa on ELY-keskuksiin siirtymisen myötä vahvistunut myös ympäristövalvonnassa ja ”valvontakohteista”,
”toiminnanharjoittajista” ja ”luvanhaltijoista” on tullut ”asiakkaita”.
Odotuksista huolimatta ELY-keskusaikana mahdollisuudet asiakkaiden
yksilölliseen ohjaukseen ja toisaalta
yleisten koulutuspäivien järjestämiseen ovat olleet jopa huonommat kuin
ympäristökeskusaikana. Valvonnan
ja lupakäsittelyn eriytymisen myötä
valvojat eivät ole pystyneet neuvomaan
asiakkaita luvan hakemisessa. Myös
resurssit ovat olleet niukat työmäärään
ja lainsäädäntömuutosten aiheuttamiin
uusiin tehtäviin verrattuna.

Yleisen edun valvoja,
puolueeton
viranomainen,
riskienarvioija…”poliisito
imintaa”

Toiminnanharjoittaja,
valvontakohde, laitos

muut viranomaiset
kansalaiset
kansalaisjärjestöt
etujärjestöt
muut yhteisöt
poliitikot
media…

AL 19.5.2017
Kuva 25. Valvojaan kohdistuu osin ristiriitaisia odotuksia ja omaa roolia on joskus syytä pohtia.
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Viime vuosina tilannetta ovat parantaneet valvontamaksutulot. Niiden
kohdentaminen valvojien määrän ja
osaamisen lisäämiseen mahdollistaa
osaltaan palvelutason parantamisen.
Valvontakohteiden kohtuullinen määrä
turvaa sen, että valvoja ehtii perehtyä
yksittäisen laitoksen asioihin ja kehittää toimialaosaamistaan.
Toiminnanharjoittajakyselyyn vastanneiden kokemukset palvelun tasosta
valvonta-asioissa olivat enimmäkseen
hyviä tai kiitettäviä. Parhaan arvosanan saivat valvojan ystävällisyys ja
asiantuntemus. Hieman huonomman
arvioinnin saivat asian käsittelynopeus
ja päätöksen perustelut, mutta nekin yli
puolet arvioi vähintään hyviksi. (Liite
5, kysymys 5.) Muutamilla oli huonoja
kokemuksia valvojan käyttäytymisestä, ”sanelupolitiikasta” ja lausuntojen
viivästymisestä lupahakemusvaiheessa.
Vastanneet näyttivät myös pitävän valvontakäyntejä hyödyllisenä, sillä suurin
osa toivoi määräaikaistarkastuksia 1 – 3
vuoden välein (Kuva 11). Tällöin sekä
valvoja että toiminnanharjoittaja pysyvät ajan tasalla ja molemminpuolinen
luottamus paranee. Monet kokivat saaneensa valvojalta hyödyllisiä neuvoja
toimintansa kehittämiseen. Valvojien
vaihtuvuus voi vaikeuttaa yhteistyötä
ja jopa muuttaa tulkintoja. Kuitenkin
vain
17 % vastanneista katsoi laitokAsiakaspalvelija,

valmentaja, neuvoja,
yhteistyökumppani,
konsultti…

Toiminnanharjoittaja,
Asiakas
asiakas, valvontakohde,
laitos

sensa valvojan vaihtuneen liian usein
(Kuva 21).
Jos näkökulma on asiakaslähtöinen
ja ottaa huomioon toiminnanharjoittajan resurssit, löydetään helpommin
toimivia ja taloudellisesti kestäviä
ratkaisuja. Vastanneet toivoivat lisää
neuvontaa, ohjausta ja ”valmentavaa
otetta” eli kannustusta ympäristöasioiden kehittämiseen. Valvoja voisi
tarkastuskäynnillä kertoa mahdollisesti
kohteeseen sopivasta uudesta teknologiasta, järkevistä investoinneista ja
tulevista lakimuutoksista. Valvojalle
toivottiin lisää vastuuta ja valtuuksia
soveltaa lupaehtoja. Toiminnanharjoittajat toivoivat, että valvoja vastaa heidän tekemiinsä ilmoituksiin ja
raportteihin ja ottaa perustellusti kantaa
niiden riittävyyteen. Lisäksi toivottiin
ELY-keskuksen järjestävän toimialakohtaisia koulutustilaisuuksia, joissa
mukana olisi valvojia, asiantuntijoita,
toiminnanharjoittajia, etujärjestöjä ja
luonnonsuojelujärjestöjä.
EK:n edustaja kertoi jäsenliitoilta
tulleen joskus sellaista viestiä, että val-

vonnassa painopiste on yhä ongelmakeskeisessä ”poliisitoiminnassa”. Sen
sijaan tulisi painottaa lupakäsittelyn
ja valvonnan mahdollisuuksia edistää
vähäpäästöistä ja materiaalitehokasta
teollisuutta. Näin valvojalla olisi uudenlainen rooli esimerkiksi kumppanina kiertotalouden arvoketjuissa. Myös
Kuntaliiton edustaja toivoi valvontaan
enemmän mutkatonta ei-byrokraattista
vuoropuhelua.

”Aikaisemmin kuviteltiin, että
teollisuudessa ne pelkäävät
sitä [tarkastusta]. Ei ne enää
mitään pelkää, ne vaan haluaa,
että kaikki asiat sujuu tehokkaasti, tietää mitä vaaditaan ja
saavat selkeitä, nopeita vastauksia.” (valvoja)
”[Valvojilla] saattaa olla tietoa,
jota ei oikeastaan ole kenelläkään muulla. (…) Silloinhan se
ei olisikaan enää poliisivalvontaa ollenkaan, vaan olisi yhteistyökumppani, joka voisi olla
arvoketjuissa yhtenä toimijana.” (EK)
”Tärkeää että viranomaisvierailuja on riittävästi että omaan
valvojaan syntyy luottamussuhde, jolloin käsiteltävät asiat,
olivat ne sitten negatiivisia tai
positiivisia on helpompi käsitellä. Kasvoton viranomainen
on aina huono ja tällöin asiat
helposti vääristyvät ja tulee
vastakkainasettelua.” (toiminnanharjoittaja)
”Valvontaan vaikuttavat liikaa
valvojan henkilökohtaiset ominaisuudet, jolloin varsinaisen
valvontaprosessin merkitys jää
taka-alalle. Epäolennaisuuksiin keskittyminen ja toiminnan
tahallinen hankaloittaminen
siirtää huomiota pois varsinaisesta päämäärästä ja estää
ympäristönsuojelulain hengen
toteutumisen, joka olisi kuitenkin ympäristön kannalta parhaiden käytäntöjen löytäminen
ja soveltaminen.”(Pieni yritys,
direktiivilaitos, jätteenkäsittely)
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3.5.3. Valvonnan osaaminen
ja osaamistarpeet
Keskeinen edellytys hyvälle valvonnalle on valvontaviranomaisen (ELYkeskuksen) ja yksittäisen valvojan
osaaminen. Valvontatehtävien hoidossa vaaditaan hyvin monipuolista
osaamista. Valvonnan laajentaminen
neuvonnalliseen suuntaan edellyttää
valvojalta monipuolista osaamista
sekä toimialasta, hallinnosta, ympäristönsuojelusta että lainsäädännöstä.
Osaamisen kehittäminen on tärkeää

sekä valvonnan laadun että valvojien
työmotivaation kannalta. Valvojien
erityisosaamista kannattaa kartoittaa ja
hyödyntää tehokkaasti ELY-keskusten
sisäisessä ja välisessä yhteistyössä ja
keskittämistehtävissä.
Valvontaan liittyviä kehittämistarpeita tarkastellaan tässä osaamisen
osa-alueiden kautta. Aineettoman tai
osaamispääoman osa-alueiksi katsotaan usein inhimillinen, rakenteellinen
ja suhteisiin liittyvä pääoma (Kuva 26).
Tässä luvussa keskitytään inhimilliseen
pääomaan eli siihen osaamiseen, jonka

työntekijät vievät mukanaan lähtiessään yrityksestä. Rakennepääoma taas
on sitä osaamista, joka jää yritykseen
työpäivän päättyessä (ks. luvut 2.2, 3.2,
3.3, 3.4). Suhteisiin liittyvä pääoma kuvaa ulkoisiin vuorovaikutussuhteisiin
liittyviä voimavaroja (ks. esim. luvut
3.6 ja 3.5.2.).
Kuvassa 27 on esitetty keskeisiä
osaamisen edellytyksiä ja konkreettisia
kehittämiskeinoja valvojan näkökulmasta (Kuva 27). Tiedot ja taidot, tahto
ja innostus, vuorovaikutus ja kokemukset ovat kaikki tärkeitä osaamisen
kehittymisen ja kehittämisen kannalta.

Inhimillinen pääoma

• Ihmisten osaaminen: tiedot, taidot,
kokemukset, kyvyt, tahto, innovointikyky,
luovuus, joustavuus, ristiriitojen sietokyky,
motivaatio, tyytyväisyys, oppimiskyky,
lojaalisuus, innostus, muodollinen
koulutus, ryhmätyökyvyt
• Vuorovaikutus, yhteistyö, sisäiset verkostot

VALVONNAN
TOIMINTAEDELLYTYKSET
Suhdepääoma

• Ulkoiset verkostot ja suhteet:
asiakkaisiin, hallinnoivaan
virastoon, viranomaisiin, muihin
yhteistyökumppaneihin, mediaan,
kansalaisiin ja muuhun yhteiskuntaan.
• Mielikuvat, asiakasuskollisuus ja
-tyytyväisyys, neuvottelukyky,
imago, maine

Rakennepääoma

• Arvot, kulttuuri
• Resurssit
• Prosessit, projektit, rutiinit,
menettelytavat (esim. tiedonkulku,
osaamisen kehittäminen)
• Tietojärjestelmät ja -varannot
• Johtamis- ja organisaatiokulttuuri
• Työtyytyväisyys, -ympäristö,
-terveyshuolto

LAINSÄÄDÄNTÖ
Kuva 26. Hyvän ympäristövalvonnan toimintaedellytyksenä on riittävä osaamispääoma kaikilla osa-alueilla: inhimillinen pääoma, rakennepääoma ja
suhdepääoma. (Soveltaen lähteistä Osaaminen muutoksessa 2009 ja Etla (ei vuosilukua).)
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valvontatyössä. Valvojat toivoivat
käytännönläheisiä koulutuksia, joissa
olisi mukana joskus toiminnanharjoittajiakin. Tarvetta on sekä perus- että
syventävälle koulutukselle. Jopa atkajokortin kaltainen valvonnan eri osaalueisiin liittyvistä oppimiskokonaisuuksista koostuva ”valvojan ajokortti”
voisi olla tarpeen. Toisaalta monet
valvojat totesivat, että työ opettaa
teoriaa paremmin ja osaaminen kertyy
pikkuhiljaa valvontatilanteita ratkoessa.
Toiminnanharjoittajakyselyyn vastanneet arvioivat valvojien osaamisen
parhaaksi lainsäädännön, pohjavesien,

eniten kemikaalien, lainsäädännön ja
ilmansuojelun sektoreilla sekä energiantuotannon, metalli-, kaivos- ja kemianteollisuuden toimialoilla. Vastanneista 79 % koki valvonnan prosessien
osaamisen ELY-keskuksessaan hyväksi.
Substanssiosaamisen ohella tarvitaan
lainsäädännön, hallinnollisten menettelyjen ja tietojärjestelmien osaamista
sekä paikallistuntemusta. Vastanneista
73 % koki valvonnan prosessien osaamisen ELY-keskuksessaan hyväksi.
Aikaa tulee varata riittävästi sekä
koulutus- ja neuvottelupäiviin osallistumiseen että opitun soveltamiseen
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Tiedot ja taidot: Valvojakyselyyn
vastanneista suurimmalla osalla oli
ylemmän korkeakouluasteen tutkinto.
Koulutustaustat kattoivat monipuolisesti sekä luonnontieteiden, tekniikan että yhteiskuntatieteiden aloja.
Muutamilla valvojilla oli työkokemusta valtionhallinnon lisäksi kunnan
valvontatehtävistä. (Liite 1: A5, A7,
A8.) Valvojat arvioivat osaamisensa
heikoimmaksi energia-, materiaalitehokkuus- ja kemikaalisektoreilla sekä
liikenteen, rehuteollisuuden ja metalliteollisuuden toimialoilla. Osaamisen
kehittämistarvetta he arvioivat olevan
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Kuva 27. Keskeisiä osaamisen edellytyksiä ja kehittämiskeinoja valvojan näkökulmasta. (Soveltaen lähteestä Osaaminen muutoksessa 2009.)
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jätevesien, jätteiden ja jätehuollon ja
maaperänsuojelun osalta. Parantamisen
varaa voisi olla energia- ja materiaalitehokkuudessa sekä toimialakohtaisessa
tiedossa. (Liite 5, kysymys 6.) Ympäristöasioiden lisäksi tulisi ymmärtää
laitoksen toimintaperiaatteet ja omata
mielellään käytännönkin kokemusta
toimialasta. Hyvä valvoja etsii tarvittaessa tietoja vaikka ulkomailta, jos
Suomessa laitoksia on vähän. Puutteellinen asiantuntemus näkyy esimerkiksi
siinä, että valvoja kiinnittää huomiota
toiminnanharjoittajan mielestä ympäristövaikutusten kannalta epäolennaisiin asioihin.
MTK:n haastateltu näki, että hyvä
valvoja tuntee hyvin toimialan ja sen
uusimmat teknologiat ja ympäristöriskit, puhuu samaa kieltä toiminnanharjoittajan kanssa ja osaa neuvoa ja
perustella asioita. Hän erottaa, mitkä
asiat ovat merkityksellisiä, on objektiivinen ja keskittyä luvan ja säädösten
valvontaan. Valvojan tulee tuntea myös
lupapäätösten taustat kuten vesienhoidon tavoitteet, jotta hän pystyy
perustelemaan määräykset toiminnanharjoittajille ja tekemään näin niiden
noudattamisen ehkä mielekkäämmäksi.
Kokemukset ja vuorovaikutus:
Koska nykyisistä valvojista yli kolmasosa saavuttaa eläkeiän seuraavien
10 vuoden aikana, on tärkeä kehittää
tehokkaita tapoja siirtää asiantuntemusta ja hiljaista tietoa uudelle valvojasukupolvelle. Hyviä perehdyttämisen
apukeinoja ovat oppaiden, ohjeiden
ja koulutusten lisäksi esimerkiksi
tiimikeskustelut, yhteistarkastukset,
mentorointi- ja työparit ja valvojaverkostot. Koska koulutuksiin osallistutaan usein videoneuvotteluna, tarvitaan
verkostoitumiseen kahvipöytäkeskusteluille korvaavia muotoja. Esimerkiksi
sähköisissä työtiloissa ja keskusteluympäristöissä on helppo jakaa hyviä
käytäntöjä isollekin porukalle. Hyväksi
toimintatavaksi todettiin myös ratkaisuvallan hajauttaminen työpareille: esit-
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telijä saa kokeneemmalta ratkaisijalta
tukea tarvittaessa, valvontapäällikön
työmäärä kohtuullistuu, asian käsittelyyn saadaan lisää substanssiasiantuntemusta ja jopa työmotivaatio ehkä
nousee.
Tahto ja innostus: Valvojien oma
osallistuminen ja vastuunotto ovat
tärkeitä esimerkiksi valvontasuunnitelman ja -ohjelman toteuttamisen
kannalta. Valvojien tehtävänkuvat ovat
jo nykyisellään hyvin monipuolisia,
ehkä joskus liiankin, sillä jos valvoja
joutuu valvomaan monen eri toimialan
laitoksia, osaamisen ylläpito on vaikeaa. Myönteinen palaute sekä kollegoilta
että esimiehiltä on tärkeää. Virkamiesvaihto ELY-keskusten sisällä ja välillä
tai ELY-keskusten ja AVIen tai muiden
viranomaistahojen välillä voisi auttaa
miettimään järkeviä toimintatapoja.

”Viimeksi oikeasti näki, että ihmiset on innostuneita [valvontasuunnitelman tekemisestä]!
Siitä, mitä me oikeastaan tehdään täällä. Se on tosi hyvä!”
(valvoja)
”Valvojilla on kauhea hoppu;
on paljon rutiinityötä, samalla
pitäisi kehittyä ja suunnitella
tulevaa. Ilmapiiri on stressaava.
Kiitosta tai muutakaan palautetta työstä ei tule, ellei vaan
sitten satu jokin ympäristöonnettomuus, jolloin varmasti
tarkastetaan kaikki valvontatoimet.” (valvoja)

”Toimintamalliryhmän jäsenet
voisivat ensin tehdä valvonnan
kenttätöitä ennen kuin alkavat
niitä mallintamaan (…). Kaavioiden piirtäminen ei/kyllä -polkuineen on lähinnä huvittavaa.
Pitää panostaa valvojien osaamiseen ja neuvottelutaitoihin.
Myös heidän jaksamiseensa ja
kannustamiseensa. Eivät rautalankamallit ympäristöä pysty
suojelemaan.” (valvoja)
”Enemmän resursseja valvontaan, jotta valvojat ehtivät hoitaa työnsä asiallisesti. Määräaikaisista työsopimuksista pitäisi
pyrkiä pääsemään eroon, jotta
avoinna olevia paikkoja hakisivat aidosti osaavat ja asiasta kiinnostuneet henkilöt. Nyt
suurin osa uusista valvojista on suoraan koulupenkiltä
tulleita ”keltanokkia”, joilla ei
ole käytännön osaamista eikä
kokemuksen mukanaan tuomaa
laajempaa näkemystä asioihin.”
(toiminnanharjoittaja)
”Valvojien joukossa on ihmisiä,
joista vähän epäilyttää, erottaako ne lehmää siasta. Valvojasta
tarvitsisi tulla sellainen fiilis
tilalla, että se oikeasti tietää
homman ja tekniikat. Siinä on
aika isot kriteerit, minkälainen
ihminen on hyvä valvoja. (…)
on ymmärtäväinen, eikä ole
sellainen ”minä tiedän kaiken”
-asenteella sinne menevä. Että
puhuisi samaa kieltä. On perillä
uusimmista tekniikoista ja osaa
arvioida ympäristöriskiä (…).
Ja osaa myös neuvoa, miten
tämä asia on. Ja myös perustelee ne. (…) Jos on joku pieni
rike, ei tehdä siitä maailmanloppua vaan sanoa, että okei tällä
kertaa, mutta kun ensi kerralla
tulen tänne, täältä ei enää tuollaisia saa löytyä.” (MTK)

3.5.4. Toiminnanharjoittajan
vastuu ja ympäristöjärjestelmät
YSL 6 § mukaan toiminnanharjoittajan
on oltava selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista, ympäristöriskeistä
ja niiden hallinnasta sekä haitallisten
vaikutusten vähentämismahdollisuuksista (selvilläolovelvollisuus). Sekä
monet valvojat että toiminnanharjoittajat korostivat, että toiminnanharjoittajan omalla vastuulla on perehtyä omiin
lupamääräyksiinsä ja toimia niiden
mukaan. Tässä on usein puutteita.
Ympäristönsuojelutoimia voi tehdä
myös vapaaehtoisesti. Pienetkin toimintatapojen muutokset voivat joskus
parantaa naapurisopua ja vähentää
yleisöilmoituksia: esimerkiksi teollisuusyritys voi tiedottaa häiriötä aiheuttavista huoltotoimenpiteistä ja eläintila
lannanlevityksen ajankohdasta etukäteen kuntalaisille lehti-ilmoituksella tai
sosiaalisessa mediassa. SLL:n haastateltu toi esiin hyvänä toimintatapana
toimialakohtaiset vastuullisuusverkostot, kuten Kestävän kaivostoiminnan
verkoston.
YSL168 §:n mukaan säännöllisen
valvonnan tarkastuskohteet ja -tiheys on määriteltävä ympäristöriskien
arvioinnin perusteella. Yhtenä arvioinnin kriteerinä on toiminnanharjoittajan
osallistuminen EU:n ympäristöasioiden
hallinta- ja auditointijärjestelmään
(EMAS tai ISO 14001) ja auditointiraportin toimittaminen valvojalle.
ELY-keskusten valvontakohteista
noin 25 % (1319 kpl) oli VAHTI-järjestelmän melko epävarmojen tietojen
mukaan ISO 14001-ympäristöjärjestelmä. Eniten järjestelmiä oli turvetuotannossa, teollisuudessa, jätteenkäsittelyssä ja energiantuotannossa.
Toiminnanharjoittajakyselyyn vastanneista yrityksistä 38 %:lla (315 kpl)
oli EMAS tai ISO 14001 -ympäristöjärjestelmä. SYKEn EMAS-rekisterin
(2016) mukaan EMAS-järjestelmiä
on Suomessa neljällä laitoksella (22
toimipaikkaa). ISO-rekisterin (2016)
mukaan ISO 14001 -sertifikaatteja
myönnettiin 1466 vuonna 2015.
Tieto ympäristöjärjestelmästä ei
ELY-keskuksissa nykyisin juurikaan
vaikuta esimerkiksi valvontakohteen
valvontaluokkaan. Toki ympäristö-

järjestelmä saattaa välillisesti näkyä
yrityksen toiminnassa parempina ympäristönsuojeluasenteina ja -toimintana
ja helpottaa valvontaa. Jos ympäristöjärjestelmiä haluttaisiin hyödyntää
paremmin valvonnassa, tietoja käytössä
olevista järjestelmistä, niiden päivitysja voimassaolotilanteista ja auditointiraportoinneista tulisi kerätä tietojärjestelmään nykyistä systemaattisemmin.
Toiminnanharjoittajakyselyyn
vastanneiden mielestä laitosten omia
ympäristöjärjestelmiä ja omavalvontaa
tulisi hyödyntää paremmin valvonnassa
(liite 5, kysymykset 14 – 15). Suurin
osa katsoi, että järjestelmä palvelee
ympäristölupien seurantaa ja raportointia ja sen tulisi vaikuttaa valvontaan
esimerkiksi tarkastuskäyntitarvetta
vähentävästi. Myös valvojakyselyyn
vastanneista 65 % näki, että ympäristö- ja laatujärjestelmiä voisi hyödyntää
valvonnassa (Kuva 19).
SLL:n haastateltu näki, että ympäristöjärjestelmiin liittyvä dokumentaatio luo hyvän pohjan valvonnalle.
EK:n ja WWF:n haastatellut katsoivat, että järjestelmä voisi mahdollistaa
yrityksen valvonnan keventämisen,
mikä vähentäisi turhaa viranomaistyötä. EK:n mielestä valvontamaksut ja
valvontaluokat voisivat olla alempia,
koska auditointeja on muutenkin säännöllisesti ja määräaikaistarkastukseen
voi kulua vähemmän valvojan työaikaa. Kansalaiset saattavat kuitenkin
pitää toiminnanharjoittajan tilaaman
konsultin tekemää auditointia epäluotettavana. EK ehdotti ratkaisuksi menettelyä, jossa viranomainen tarkastaa
ja hyväksyy auditointiraportin.

”Meillä on kylällä omat Facebook-sivut, ei maksaisikaan
mitään, kun kirjoittaisi sinne,
että meidän tilan lannan levitys
suoritetaan tällöin ja tällöin.
Sitten [asukkaat] voisi ottaa sitä kautta yhteyttä, että ”hei älä
tule tuolloin mun ikkunan alle”
[kun on juhlat tms].” (MTK)
”Hyvää olisi vain ohjaava ja
neuvova valvontatyö. Toiminnanharjoittaja itse tietäisi mitä
tekee. Tuntisi lainsäädännön,
lupapäätöksensä, olisi omaa
syvempää ymmärrystä ympäristönsuojelusta.” (valvoja)
”Ympäristölupiin tulee niistä maininta, että on käytössä,
mutta that´s all. (…) Jos hallintajärjestelmä on, auditoija
käy laitoksella useammin. Se
on valvontaa kanssa. Koko
ajan tarkastellaan, että olet
sitoutunut standardiin. (…) Se
on tietyllä tavalla kattavampaakin, ehkä vähän on turhaa
päällekkäistä työtä. (…) Voisiko viranomainen nojata näihin
enemmän? Esimerkiksi (…)
harventaa omaa käyntiänsä.
Sillä tavalla voisi resursseja
säästää.” (EK)
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3.6. Yhteistyö ja
viestintä valvonnassa
Viranomaisyhteistyön ja esimerkiksi
yhteisneuvottelujen, joissa mukana
ovat toiminnanharjoittajan ja konsultin
lisäksi kaikki keskeiset hankkeeseen
liittyvät viranomaistahot, tärkeyttä on
korostettu viime aikoina. Tämä on liittynyt lainsäädännön uudistamishankkeisiin, hallitusohjelmaan, ympäristölupamenettelyjen sujuvoittamiseen ja
yhden luukun palvelujen edistämiseen.
Toisaalta valvojat kokivat, että yhteistyötä on ollut paljon ennenkin.

”Keskustelu on vähän sellaista
niin kuin me oltaisiin jossain
putkessa ja jokainen omassa
virastossaan. Kyllähän tähänkin asti viranomaiset on ilman
että sanotaan ”jutelkaa nyt keskenänne”, jutelleet koko ajan.”
(valvoja)

3.6.1. Viranomaisyhteistyö
Viranomaisyhteistyötä tehdään valvonnassa eniten ELYn muiden ympäristövastuualueen yksiköiden, kuntien
ympäristönsuojeluviranomaisten ja
AVI:n ympäristölupaviranomaisten
kanssa sekä muiden ELY-keskusten
kanssa (liite 1, kysymys C5.1). Valvojat
näkivät kehittämistarpeita erityisesti
yhteistyössä E-vastuualueen, muiden
ELY-keskusten valvojien, AVI:n, Tukesin ja ympäristöministeriön kanssa.
Hyvä viranomaisyhteistyö on tärkeää
erityisesti vakavissa ympäristövahinkotilanteissa. Sitä on syytä harjoitella
myös etukäteen, jotta oikeissa tilanteissa toiminta käynnistyy nopeasti ja
sujuvasti (tietolaatikko 3).
ELY-keskusten sisäistä yhteistyötä
valvonnassa tehdään lähinnä Y-vastuualueen sisällä vesi-, luonnonsuojelu- ja
alueidenkäyttöasiantuntijoiden kanssa.
Yhteistyö E- ja L-vastuualueiden kanssa on jäänyt melko vähäiseksi. Valvojakyselyyn vastanneista 56 % oli samaa
mieltä siitä, että ympäristölupien valvo-

Viranomaisten yhteiset ympäristövahinkoharjoitukset
Varsinais-Suomen ELY-keskus on
kesällä 2015 tapahtuneen, Kokemäenjokeen kohdistuneen mittavan
teollisuuspäästötilanteen kokemuksiin
perustuen kehittänyt omaa varautumistaan mm. täsmentämällä erityistilanteiden toimintaan ja tiedottamiseen
liittyvää omaa ohjeistustaan ja kouluttamalla ohjeista koko henkilöstöä.
Lisäksi aloitettiin viikonloppuisin ja
arkipyhinä tapahtuvan ympäristövahinkopäivystyksen, jota jatketaan
vuoden 2018 loppuun saakka.
Viranomaisten yhteistyön tarve korostuu merkittävästi suurissa ympäristövahinkotilanteissa. Toimintatavoiltaan
selkeitä ovat pelastustilanteet, joissa
pelastusviranomainen johtaa toimintaa
apunaan tapauksesta riippuen joukko
eri alojen asiantuntijoita. Ympäristövahinkotilanteissa, jotka eivät
ole pelastustilanteita (esimerkkinä
Kirjoittanut Pakarinen, Kimmo 17.2.2017
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Kokemäenjoen nikkelipäästötapaus
sekä Sotkamon Talvivaaran kaivosonnettomuus) voi viranomaisten
yhteistoiminnalle aiheutua ongelmia
selkeän johto/koordinaatiovastuun
puuttuessa. Lounais-Suomen aluehallintovirasto ja Varsinais-Suomen
ELY-keskus järjestivät marraskuussa
2016 yhteistyössä muiden keskeisten
viranomaisten ja Porin sataman kanssa
pääosin karttaharjoituksena toteutetun
suuronnettomuusharjoituksen, jossa
harjoiteltiin viranomaisten yhteistoimintaa pelastustilanteessa ja pelastustilanteen päätyttyä. Harjoitustapahtumana oli kemikaalionnettomuus Porin
Mäntyluodon satamassa. Harjoituksen
alkuvaiheessa pelastuslaitos johti
toimintaa ja pelastustilanteen päättymisen jälkeen vahinkojälkiselvittelyvaiheeseen osallistuvien viranomaisten
yhteistoiminnan koordinaatiovastuun
otti ELY-keskus.

ja voisi tehdä tarkastuskäynnillä myös
vesilain ja maa-aineslain valvontaa ja
35 % siitä, että sama valvoja voisi tehdä
sekä eläinsuojien ympäristölupien että
E-vastuualueelle kuuluvaa viljelijätukien valvontaa.
ELY-keskusten välistä yhteistyötä
on pyritty lisäämään valtakunnallisten
erikoistumis- ja keskittämistehtävien
avulla. Vuonna 2015 keskitettyjä tehtäviä oli 17. Valvojakyselyyn vastanneet olivat hyödyntäneet näistä eniten
kaivannaistoimintaan, turvetuotantoon
ja meluntorjuntaan liittyvää asiantuntemusta (liite 1, kysymys D3). Vastanneista 58 % oli samaa mieltä siitä, että
joidenkin toimialojen valvonnan voisi
hoitaa keskitetysti yhdestä ELY-keskuksesta (Kuva 19). Tärkeänä pidettiin
säännöllisiä valvojatapaamisia, koulutuksia ja neuvontaa. Sen sijaan esittelyja/tai ratkaisuvallan siirtoa ei pidetty
tarpeellisena. Keskitetyistä tehtävistä
tulisi tiedottaa paremmin, koska suurin
osa valvojista ei ollut hyödyntänyt
niitä koskaan. Keskittämisen vaarana
on, että valvojien paikallistuntemus
jää hyödyntämättä. Paikallistuntemus
Tietolaatikko 4.

Harjoituksen kokemuksista käydyssä
keskustelussa nousivat odotetusti
esille lainsäädännön puutteet moniviranomaistoiminnan johtovastuuta
koskien. Harjoituksen ja sen suunnittelun myötä osallistujien tietämys
yhteistyöviranomaisen rooleista ja
tehtävistä lisääntyi, mikä edesauttanee
tositilanteessa yhteistoiminnan käynnistymistä. Harjoituksessa käytetty
sähköinen tilannepäiväkirja auttoi
merkittävästi eri tahojen tilannekuvan
muodostamista. Viestinnässä oli pieniä
yhteysongelmia sekä epätäsmällisyyttä
ympäristöön levinneen aineen nimikkeestä. Pelastustilanteen jälkeisen
tilanteen harjoittelu jäi aikataulusyistä
vähäiseksi ja harjoitukseen osallistuneet näkivät tarpeelliseksi harjoitella
seuraavaksi ainoastaan pelastustilanteen jälkeistä vaihetta.

on valvojista enemmän kuin sijaintiin liittyvää paikkatietoa, sillä siihen
kuuluu hiljaista tietoa alueen luonteesta ja toimijoiden kytköksistä (liite 1,
kysymys D6). Sitä ei voida korvata
paikka- ja ympäristötietojärjestelmillä,
mutta kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tiedoista sentään on hyötyä.
EK:n edustaja katsoi toimialakohtaisen
keskittämisen soveltuvan ehkä paremmin luvitukseen kuin valvontaan, koska
toiminnanharjoittajat kokevat valvojan
sijoittumisen lähelle tärkeäksi. Toisaalta joskus useita luvanvaraisia toimintoja pyörittävän toiminnanharjoittajan
kannalta olisi helpompaa asioida vain
yhden ELY-keskuksen kanssa.

”Kokemukset [keskittämisestä]
ovat positiivisia, koska silloin
itsellä ei mene turhaa työaikaa
jonkin asian ratkaisemiseen,
jos joku toinen on jo sen omalla tahollaan ratkaissut.” (valvoja)
Aluehallintovirastojen ja ELY-keskusten yhteistyö on lausuntojen antamista,
toimiala- ja sektorikohtaisia tapaamisia (esim. jätevedenpuhdistamoihin tai
meluasioihin liittyvät päivät), virallisia
ympäristöjohtajien tapaamisia ja epävirallisia kahvipöytä-, sähköposti- ja
puhelinkeskusteluja. Vuorovaikutusta
tarvitaan ennen ja jälkeen lupapäätöksenteon. Näin säännösten tulkintaan
ja linjauksiin voisi löytyä yhteinen
näkemys. Isoihin hakemuksiin liittyen
selvitellään yhdessä ympäristöluvan,
vesilain mukaisen luvan ja YVAmenettelyn tarvetta. ESAVI toivoi,
että toimialakohtaisia tapaamisia olisi
enemmän erityisesti laintulkinta-asioissa.
Ympäristöministeriön tulisi valvojien mielestä ohjata paremmin valvontatehtävien priorisointia ja valvontasuunnitelmien ja ohjelmien laatimista,
panostaa valvojien koulutukseen ja
valvontaohjeiden jalkauttamiseen ja
tiedottaa nopeammin valvontaa koskevista lainsäädäntömuutoksista.
Kuntien ja ELY-keskusten yhteistyö on lausuntojen antamista, neuvottelupäivien järjestämistä, yhteisiä
tarkastuskäyntejä ELY-keskuksen
valvontakohteilla ja neuvontaa ongelmatilanteissa. Monet ELY-keskukset

antavat ympäristölupahakemuksista
kunnille lausuntoja vain pohjavesialueilla tai vedenoton lähellä sijaitsevista
laitoksista, laajuudeltaan ja ympäristövaikutuksiltaan merkittävistä hankkeista ja uusista toimialoista. Kuntaliiton
edustaja totesi, että kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset ovat kokeneet
ELY-keskusten heikon resurssitilanteen vähentäneen kuntien ohjausta ja
neuvontaa ja mahdollisuuksia tehdä
maastokäyntejä äkillisissä ongelmatilanteissa. Apua toivotaan erityisesti lainsäädännön soveltamisessa ja
ELY-keskusten koulutukset koetaan
tärkeiksi. Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 8 § kaltaista kunnan ja
ELY-keskuksen vuosittaista kehittämiskeskustelua voitaisiin kokeilla myös
ympäristöasioihin.

Kuntien neuvonta ja ohjaus
vaihtelee varmasti hirveästi ELYittäin, mutta sellaista
on viestiä tullut (…), että aika
ohueksi se alkaa jäädä. Valvontasuunnitelmissa se näkyy,
aika selkeästi halutaan tehdä
sitä, että ”ELY valvoo ELYn
kohteet ja kunta kunnan”, mikä
onkin siis järkevää. (…) Vielä
enemmän olisi hyvä olla sitä,
että ollaan valvojina yhteisenä rintamana kuntien kanssa,
koskee tietysti kuntiakin, että
pallottelua siellä vähennettäisiin. Mutta siinäkin varmaan
auttaisi selkeämmät työnjaot.
(Kuntaliitto)
EK:n edustaja ja kyselyyn vastanneet
toiminnanharjoittajat näkivät kehittämistarpeita erityisesti yhteistyössä
E-vastuualueen, muiden ELY-keskusten, kuntien ympäristönsuojeluviranomaisten, pelastusviranomaisten, työsuojeluviranomaisten, AVI:n
ja Tukesin kanssa. ”Yhden luukun”
-lainsäädäntöhankkeessa tavoitteena
on tehdä lupa-asioinnista asiakkaalle
mahdollisimman sujuvaa yhdistämällä
ja yhteensovittamalla lupamenettelyjä.
Haastateltujen mielestä tarvetta olisi
myös eri viranomaisten valvontamenettelyjen yhteensovittamiselle. Esimerkiksi ELY-keskus, Tukes, kunnat,
Evira tai pelastuslaitos voisivat tehdä

yhteistarkastuksia. Kemikaaliasioiden
osalta päällekkäisyyttä nähtiin ympäristövalvonnassa ja Tukesin valvonnassa.
Eläinsuojien osalta päällekkäisyyttä
nähtiin ympäristövalvonnassa ja maataloustukiin, elintarviketurvallisuuteen ja kasvien ja eläinten terveyteen
liittyvissä valvonnoissa. Eri viranomaisten tulisi saada tarvitsemansa
tiedot sähköisestä järjestelmästä, johon
toiminnanharjoittajan syöttää tiedot
vain kertaalleen. Viranomaiset voisivat
myös kertoa toisilleen hyvistä käytännöistään: EK toivoi, että Tukesin
hyviksi koettuja konsultaatiotyyppisiä tarkastuskäytäntöjä sovellettaisiin
myös ELY-keskuksissa.

”Yrityksemme toimii kahden
ELY-keskuksen alueella ja kaikki asiat on hoidettava molempien viranomaisten kanssa. Olisi
asiakkaan kannalta huomattavasti helpompaa (ja halvempaa)
jos asioita voisi hoitaa vain
toisen viraston kanssa ja ne tekisivät yhteistyötä keskenään.”
(Mikroyritys, muu laitos, turvetuotanto)
Aluehallintouudistus

Aluehallintouudistus tiivistänee jatkossa luvituksen ja valvonnan yhteistyötä. Valvojakyselyyn vastanneista
24 % oli samaa mieltä ja 58 % eri
mieltä (Kuva 19) ja toiminnanharjoittajakyselyyn vastanneista 30 % samaa
mieltä ja 38 % eri mieltä siitä, että
lupa- ja valvontatehtävien eriyttäminen
AVEihin ja ELY-keskuksiin oli hyvä
ratkaisu (Kuva 20). Haastatteluissa
kaikki kysymykseen vastanneet tahot
(SLL, EK, ESAVI, YM, Kuntaliitto)
pitivät parempana ratkaisuna sitä, että
lupa- ja valvontatehtävät hoidetaan
samassa virastossa kuin sitä, että ne on
eriytetty.
Toiminnanharjoittajille ja kansalaisille valvonnan ja luvituksen työnjako
on ollut vaikeaselkoinen. Haastatellut
uskoivat, että uudistuksen myötä tilanne selkeytyy, osaaminen ja resurssit
hyödynnetään paremmin ja valvonnan
ja luvituksen asiantuntemus paranee.
Päällekkäinen työ vähenee ja yhteistyö sujuvoituu kun tulostavoitteet ovat
yhteisiä. Toisaalta osa ELY-keskusten
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asiantuntijoista siirtyy maakuntahallintoon, mikä voi vaikeuttaa yhteistyötä
ja ympäristönsuojelun kehittämistä
kokonaisuutena. Lupakäsittelyssä ei
myöskään enää voida hyödyntää ELYkeskuksen erillisiä lausuntoja.
ESAVIn edustaja totesi, että valvonnan kehittämistä on jatkettava määrätietoisesti myös uudessa virastossa.
Työkierto, jossa valvojat tekevät välillä
lupia ja lupakäsittelijät valvontaa, on
yksi keino kehittää asiantuntemusta.
Toimialakohtaista asiantuntemusta
voidaan vahvistaa esimerkiksi tiimiluonteisella yhteistyöllä. ESAVIn
haastatellut näkivät, että lupakäsittelykokoonpanossa voisi olla esittelijän ja
ratkaisijan lisäksi tarvittaessa valvoja
ja luonnonsuojelu- tai pohjavesiasiantuntija. Vastavuoroisesti lupakäsittelijät
voisivat osallistua valvonnan suunnitteluun. ”Palomuuria” lupakäsittelyn ja
valvonnan välillä ei katsottu tarpeelliseksi.
EK toivoi, että uusi virasto helpottaa
lupa- ja valvontakäytäntöjen valtakunnallista yhtenäistämistä. ESAVIn haastatellut taas korostivat, että yhtenäisten
käytäntöjen eteen on tehtävä paljon
töitä.
SLL ja Kuntaliitto toivoivat, että
myös Tukes tulisi uuteen virastoon,
sillä kaivosten, kemikaaliturvallisuuden
ja ympäristölupien valvonnassa on paljon yhteisiä asioita. SLL painotti, että
toimipaikkaverkoston suunnittelussa
tulee varmistaa, että valvoja ehtii nopeasti paikalle yllättävissä tilanteissa.

”Sanotaan, että sitten kun ollaan samassa virastossa ja se
on valtakunnallinen niin kaikki
toimii samalla tavalla, saadaan
yhtenäiset käytännöt. Mua ainakin kiusaa se, ei niitä ”saada”,
pitää tehdä paljon töitä, että
ne tulee yhdenmukaisiksi. Ne
ei automaattisesti…, organisaatiomuutos ei sitä tee. Sitten
vasta meillä työ alkaa, kun
ruvetaan niitä jokaisen omia
käytäntöjä sovittamaan yhteen
ja luomaan uusia käytäntöjä.”
(ESAVI)
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”Aluehallinnon pitäisi jatkossakin olla niin, että virkamies
pystyisi päivässä käymään koko alueen läpi, pystyisi samana
päivänä hoitamaan hommat
alueensa ääripisteissäkin ja tulemaan kotiin. Sellainen toimipisteverkosto pitäisi säilyttää.”
(SLL)
”Nyt pitäisi olla ”heiluttamatta
venettä” muutoksilla ELY:ssä
ja AVI:ssa. Viimein organisaatio alkanut toimia jouhevasti
ja työnjako selkeytynyt, niin ei
kun uusiksi vaan. Tässä kohdin on turha lausuakaan sanaa
tehokkuus!” (Pieni yritys, muu
laitos, eläinsuoja)

3.6.2. Kansalaiset ja järjestöt
Vaikka hankkeessa ei kartoitettu suoraan kansalaisten näkemyksiä valvonnasta, aihetta sivuttiin erityisesti
keskusteluissa kansalaisjärjestöjen
kanssa. Kansalaiset ottavat usein mieluummin yhteyttä kansalaisjärjestöön
kuin suoraan toiminnanharjoittajaan tai
viranomaisiin. He voivat kokea, että
oikeita viranomaisia on vaikea löytää
tai tavoittaa tai he eivät ota heidän
huoliaan vakavasti. Järjestön avulla
ympäristöasian selvittämiseen saa
vahvemman taustatuen. Sekä WWF:n
että SLL:n haastatellut totesivatkin
toimivansa usein viestinvälittäjänä
viranomaisten, kansalaisten ja toiminnanharjoittajien välillä. Varsinaiseen
asioiden jälkiselvittelyyn ryhdytään
harvoin, koska järjestöt haluavat vaikuttaa mieluummin ennakkoon. Joskus
SLL:n paikallisyhdistyksen luontokartoittaja on saattanut käydä maastossa
tarkastamassa tilanteen esimerkiksi
ELY-keskuksen pyynnöstä. Järjestöt
toivoivat, että ELY-keskus tiedottaisi
niille paremmin kansalaisten järjestöjen
kautta tekemien ilmoitusten käsittelyn
etenemisestä. Myös yleisistä valvontaan liittyvistä asioista on hyvä tiedottaa. SLL piti tärkeänä sitä, että valvontakohteiden päästötiedot ja raportit

olisivat avoimesti saatavilla internetistä ja erityisesti poikkeustilanteissa
mahdollisimman nopeasti. Hän toivoi
tietoja esimerkiksi jätevedenpuhdistamoiden ylivuototilanteista välittömästi
käsittelemättömänä raakadatana, koska
ne voivat aiheuttaa merkittäviä haittoja
vaelluskaloille.

”(…)luulisi, että hän voisi saman viestin laittaa suoraan
tehtaalle tai voimalaitokselle
[jätevesipäästöstä], että ”mitäs tässä nyt oikein tapahtuu”.
Mutta tavallinen, yksityinen
kansalainen, selkeästi kaipaa
selkänojaa vähän. Yksin on
aika pieni toimija jotain isoa
laitosta vastaan. Mutta kun hän
laittaa meille viestin ja me voidaan välittää viesti eteenpäin,
ne luottaa, että siihen tulee
luotettava vastaus ja se otetaan
tosissaan. (…) Sitäkin valitettavasti tulee jonkun verran,
(…) että ovat olleet yhteydessä
viranomaisiin ja viranomaiset
eivät ole reagoinut.” (WWF)
”Tavallinen ongelma on, että
ne on mennyt väärälle luukulle.
(…) on mennyt tilittämään asioita esimerkiksi ministeriöön.”
(SLL)
MTK:n edustaja toivoisi säännöllisiä
alueellisia tapaamisia, joissa käydään
läpi ajankohtaisia ympäristöasioita
ja mietitään, miten ristiriitatilanteita
voitaisiin ehkäistä. Vaikka MTK on
mukana lainsäädännön uudistushankkeissa suunnitteluvaiheessa, tulkintaongelmat tulevat esiin vasta kun lakia
aletaan soveltaa käytäntöön. Tällöin
tehtävistä ELY-keskusten merkittävistä
linjauksista on syytä tiedottaa myös järjestöille ja toiminnanharjoittajille.

”Yksinkertaisesti otsikkona voisi olla, että ”mitä ikinä olet halunnut tietää ympäristöluvista
ja niiden valvonnasta.” Luulen,
että tällainen kiinnostaisi ja ne
tulisi purkamaan sinne tuntojaan ja mitä on tullut vastaan.”
(MTK)

3.6.3. Viestintä ympäristövalvonnasta
Valvojakyselyyn vastanneista 44 % katsoi, että ympäristövaikutuksiltaan merkittävistä tilanteista tiedottaminen on
hyvää tai riittävää (Kuva 18). ELY-keskukset tiedottavat merkittävistä poikkeustilanteista omien ohjeidensa mukaan
sekä talon sisällä että muille viranomaisille ja tarvittaessa ympäristöministeriöön. Toimittajat saavat kuitenkin tiedon
usein nopeammin muualta kuin ELYkeskuksen tiedotteista. ELY-keskuksen
ja kuntien viranomaisten on syytä sopia
etukäteen tiedottamisesta ristiriitaisten
tietojen välttämiseksi.
Toiminnanharjoittajille, järjestöille ja kansalaisille voitaisiin tiedottaa
kohdennetusti ja nykyistä enemmän
myös yleisistä ympäristövalvonnan
keskeisistä asioista. Valvonta tai sen
puutteet näkyvät tavallisille kansalaisille usein vasta silloin, kun jollakin
laitoksella tapahtuu onnettomuus tai
muu merkittäviä ympäristövahinkoja
aiheuttava tapahtuma. Valvonnan rutiinitehtävät sen sijaan jäävät näkymättömiin. Välillä olisi hyvä toteuttaa
ns. perusteluviestintää valvonnasta
ja sen perusasioista: Ketkä valvontaa
tekevät? Mitä valvonnassa tehdään?
Miksi valvontaa tehdään? Mitä raportointitiedoilla tehdään? Miten valvonta
vaikuttaa ympäristön tilaan? Miten
varmistetaan valvonnan riippumattomuus, luotettavuus ja puolueettomuus?
Kiinnostavia asioita voisivat olla myös
valvontasuunnitelmat ja -ohjelmat,
riskinarvioinnin periaatteet ja valvontaluokkien kriteerit. Myös positiivisista
kehityssuunnista on hyvä tiedottaa.
Viestinnässä kannattaa hyödyntää
perinteisten viestintäkanavien lisäksi monipuolisesti sosiaalista mediaa.
Valvonnan näkyvyyttä kansalaisille
voitaisiin lisätä valtakunnallisilla ja
alueellisilla valvontakampanjoilla, katselmuksilla ja tempauksilla. Esimerkik-

si Etelä-Pohjanmaan ja Varsinais-Suomen ELY-keskusten jätteenkuljetusten
valvontakampanjat yhdessä poliisin
kanssa saivat hyvin palstatilaa lehdissä.
Kuntaliiton haastateltu taas mainitsi
hyväksi esimerkiksi kuntien rakennusvalvonnan tekemät kevätkatselmukset.
ELY-keskukset voisivat ottaa oppia
myös muiden viranomaisten viestinnästä: esimerkiksi Helsingin ympäristökeskus viestii aktiivisesti tekemästään
valvonnasta ja ajankohtaisista asioista
twitterissä (Kuva 28). Turvallisuus- ja
kemikaalivirasto Tukes taas on ottanut
modernin ja positiivisen lähestymistavan turvallisuus- ja kemikaaliviestintään julkaisemalla turvallisuusemojeja
kuten kukkahattutädin ja virkamiespeukun (http://verkkolehti.tukes.fi/saammekoesitella-turvallisuusemojit/).

”Kunnissa on (tulee tietysti
maankäyttö- ja rakennuslain
puolelta, mutta ympäristönsuojelu osallistuu niihin) kevätkatselmukset, mistä aina
paikallislehdet kovasti uutisoi,
että kenen piha on epäsiisti ja
näin. Mutta on sellaisia, mitkä
jää kansalaisten mieliin, että
oikeasti näitä valvotaan.” (Kuntaliitto)
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Kuva 28. Kuvakaappauksia Helsingin ympäristökeskuksen twitter-tililtä. (https://twitter.com/helymparisto
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4. Suositukset
YMPÄRISTÖLUPIEN VALVONNAN KEHITTÄMISHANKKEEN SELVITYSTULOSTEN PERUSTEELLA
ESITETÄÄN SEURAAVAT SUOSITUKSET VALVONNAN TEHOSTAMISEKSI, YHTENÄISTÄMISEKSI JA
NÄKYVYYDEN PARANTAMISEKSI:

SUOSITUS 1.
Turvataan valvontaviranomaisten riittävät resurssit
1.1.

Tarkastellaan valvonnan nykyisiä resursseja ja niiden tarvetta kokonaisvaltaisesti. Otetaan huomioon valtakunnallisesti ja alueellisesti yhdenmukaisesti alueelliset erityispiirteet sekä valvontakohteiden
laatu, määrä, valvontaluokat ja määräaikaistarkastusten valvontaohjelmat. Huomioidaan myös valvojien
erilaiset tehtävänkuvat ja valvonnalle varattu htv-osuus. Ennakoidaan lainsäädännön ja muiden valvontaa
koskevien muutosten kuten BAT/BREF-tarkistusten vaikutukset resurssien tarpeeseen ja varmistetaan
niiden riittävyys.

1.2.

Turvataan riittävät valvontaresurssit. Varmistetaan riittävä valvojien määrä suhteessa työmäärään, sujuvat rekrytoinnit ja hyvä henkilöstösuunnittelu. Varmistetaan riittävät resurssit myös muille valvontatehtävien kannalta keskeisille asiantuntijoille KEHA-keskuksessa ja ELY-keskuksissa (esim. kirjaamon, vesistö- ja
pohjavesiasioiden, alueidenkäytön ja luonnonsuojelun asiantuntijat). Kehitetään valvonnan maksullisuutta:
Asetetaan kohtuulliset valvontamaksut kaikkiin keskeisiin valvontatehtäviin. Tarkennetaan eri toimialojen
laitosten maksujen suuruutta suhteessa työmäärään. Kohdennetaan valvontamaksutulot täysmääräisesti
uusien valvojien rekrytointeihin sekä valvojien osaamisen ja valvonnan kehittämiseen ja varmistetaan, että
tulojen perusteella ei vähennetä muuta valvonnan tai ELY-keskuksen Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen rahoitusta. Turvataan riittävät resurssit sekä ELY-keskuksissa, joissa valvontakohteita ja -maksutuloja on paljon, että ELY-keskuksissa, joissa kohteita ja tuloja on vähän.
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SUOSITUS 2.
Turvataan valvontaviranomaisten riittävä ja monipuolinen asiantuntemus
2.1.

Koulutetaan valvojia säännöllisesti ja järjestelmällisesti. Turvataan valvojille heidän työssään tarvitsema osaaminen ympäristöhallinnon ja muiden tahojen järjestämillä perus-, jatko- ja täydennyskoulutuksilla (esim. toimiala- ja sektorikohtaiset koulutukset, asiakaspalvelu- ja neuvottelutaidot, hallintomenettelyt,
lainsäädäntöasioiden ajankohtaiskoulutukset, ympäristö- ja paikkatietojärjestelmät, BAT/BREF-asiat, kielikoulutus). Laaditaan ja toteutetaan henkilö- ja yksikkökohtaisia koulutussuunnitelmia. Jatketaan syksyllä
2016 alkanutta valvojakoulutusta ja selvitetään tarve eri osioista koostuvalle valvojien koulutusohjelmalle,
ns. ”valvojan ajokortille.” Kehitetään koulutusten sisältöä, käytännönläheisyyttä ja osallistumistapoja (esim.
videoneuvottelut vs. verkostoituminen paikan päällä).

2.2.

Turvataan valvonnan jatkuvuus kehittämällä perehdytys- ja mentorointikäytäntöjä ja edistämällä
työhyvinvointia. Hyödynnetään erilaisia tapoja siirtää kokeneiden valvojien asiantuntemusta ja hiljaista
tietoa uusille valvojille (esim. työparit, mentori¬¬–aktori -parit, yhteistarkastukset, tiimit). Vähennetään työtyytymättömyyteen liittyvää valvojien vaihtuvuutta varmistamalla, että työtehtävät ovat mielenkiintoisia ja
niiden määrä kohtuullinen, palkkaus vastaa työn vaativuutta ja työhyvinvointiin panostetaan.

2.3.

Edistetään valvojien yhteistyötä, verkostoitumista ja tiedonvaihtoa. Kehitetään ELY-keskuksen sisällä
yhteistyötä lisääviä työtapoja (esim. toimiala- tai sektorikohtaiset tiimit, säännölliset valvojapalaverit, ratkaisuvastuun jakaminen, aihekohtaiset vastuuasiantuntijat). Kehitetään ELY-keskusten välistä yhteistyötä
luomalla toimialoille ja sektoreille aktiivisia asiantuntijaverkostoja, jotka tapaavat säännöllisesti, järjestävät
koulutuksia ja hyödyntävät sähköisiä työkaluja.

2.4.

Kehitetään ja keskitetään valvontatehtäviä valtakunnallisesti. Keskitetään toimiala- ja sektorikohtaista
asiantuntemusta. Tiedotetaan erikoistumis- ja keskittämistehtävistä paremmin ja pyritään saamaan niistä
konkreettista hyötyä valvonnalle (esim. sähköiset jakelulistat, työtilat ja tietopankit; yammer-ryhmät; koulutus- ja neuvottelupäivät; yhteistarkastukset, toimialakohtaiset tsekkauslistat ja vuosittaiset valvontateemat tarkastuksille, raportointiohjeet). Valvotaan tarvittaessa saman toimialan laitoksia keskitetysti yhdestä
ELY-keskuksesta. Keskitetään ilmoitus- ja rekisteröintitehtäviä (esim. jätehuoltorekisteri) sekä vakuuksien
hallinnointia.

2.5.

Turvataan valvontaviranomaisen monipuolinen asiantuntemus. Huomioidaan rekrytoinneissa toisiaan
täydentävät asiantuntijuudet kuten erilaiset koulutustaustat ja työkokemus kunta- ja yksityissektorilta.

SUOSITUS 3.
Kehitetään ja yhtenäistetään valvonnan suunnittelua ja seurantaa
3.1.

Yhtenäistetään valvontakohteiden valvontaluokkien (VL) määrittämistä ottamalla käyttöön valtakunnallisesti yhteinen riskinarviointimenetelmä. Riskinarviointimenetelmä koostuisi a) ympäristöministeriön riskinarviointityöryhmän ehdottamista toimialakohtaisista valvontaluokkasuosituksista, jotka valvontapäälliköt hyväksyvät sekä b) kaikkien valvontakohteiden laitoskohtaisesta riskinarvioinnista, jonka tekee
valvontaviranomainen työryhmän ehdottaman mallipohjan avulla. Lisätään toimialakohtainen valvontaluokkasuositus ja riskinarviointiin perustuva laitoskohtainen valvontaluokka perusteluineen uuteen valvontatietojärjestelmään (YLVA). Hyväksytään valvontakohteen valvontaluokka USPA-asianhallintajärjestelmässä ja
toimitetaan se perusteluineen tiedoksi toiminnanharjoittajalle.

3.2.

Yhtenäistetään valvontasuunnitelmien sisältöä ja periaatteita. Luodaan ELY-keskuksissa laadittaville
valvontasuunnitelmille yhteinen rakenne ja johdanto-osio, joka sisältäisi sovitut valvonnan yleiset periaatteet ja käytännöt kuten kuvauksen valvontaohjelman laatimisesta, ympäristöriskien arvioinnista ja valvontaluokkien määräytymisestä. Lisäksi kukin ELY-keskus kuvaisi suunnitelmassaan alueelliset ympäristön
pilaantumisriskit, valvontakohteet ja niiden valvontaluokkajakauman, mahdolliset otantamenettelyt, valvonnan voimavarat ja viranomaisyhteistyön toteutumisen.
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3.3.

Yhtenäistetään valvontaohjelmien sisältöä ja periaatteita. Luodaan ELY-keskuksissa laadittaville
määräaikaistarkastusten valvontaohjelmille valtakunnallisesti yhteinen johdanto-osio. Laaditaan valvontaohjelmat riittävän pitkällä tähtäimellä (esim. alustava 5-vuotisohjelma huomioiden valvontaluokat, luvantarkistamistarpeet ja BAT-aikataulut). Kehitetään määräaikaistarkastusten määrällisiä ja laadullisia tavoitteita.
Luodaan vertailukelpoinen tapa kuvata valvontaohjelmassa edellisen kauden tavoitteiden toteutuminen.

3.4.

Määritellään keskeiset valvontatehtävät, esimerkiksi määräaikaistarkastukset, vuosiraportit, vahinko- ja poikkeustilanteet, luparikkomukset, häiriö- ja yleisöilmoitukset ja varataan riittävästi resursseja niiden hoitoon. Kirjataan priorisointiperiaatteet valvontasuunnitelmiin ja viraston ohjausasiakirjoihin
(strategiset ja toiminnalliset tulossopimukset).

3.5.

Seurataan valvontaresurssien ja -kohteiden määrää, valvontaan käytettävän työajan kohdentumista ja valvontatehtävien toteutumista yhtenäisesti. Turvataan valvonnan kohdentumistietojen vertailukelpoisuus ja jatkuvuus: Laaditaan Kieku-järjestelmän valvontaan liittyvät työajanseurannan koodit riittävän
tarkoiksi ja vuodesta toiseen mahdollisimman samanlaisina jatkuviksi. Tarkennetaan koodikuvauksia, jotta
kaikki kohdentavat työaikansa käytön samalla tavalla. Luokitellaan ja kirjataan valvontatehtävien tekeminen yhtenäisesti myös asianhallinta- ja valvontatietojärjestelmiin. Kehitetään valtakunnallisia mittareita valvonnan määrällisten ja laadullisten tavoitteiden sekä vaikutusten mittaamiseen, huomioiden myös
ennakkovalvonnan seuranta. Tuotetaan tiedot valvonnan seurantaa ja kehittämistä varten automaattisesti
suoraan tietojärjestelmistä (ns. tiedolla johtaminen).

3.6.

Seurataan valvontamaksujen vaikutusta alueellisiin valvontaresursseihin ja valvonnan kohdentumiseen ennakko- ja jälkivalvontaan. Varataan riittävästi työaikaa (maksuttomalle) ennakkovalvonnalle
kuten toiminnanharjoittajien toivomalle neuvonnalle.

SUOSITUS 4.
Kehitetään ja yhtenäistetään valvonnan toteutusta
4.1.

Tehostetaan, kevennetään ja yhtenäistetään valvonnan käytäntöjä yleensä: Selkeytetään valvonnan
asiakirjoja ja laaditaan mallipohjia: kootaan tekstipankki hyvällä virkakielellä kirjoitetuista valvontaasiakirjoista eri tilanteisiin (esim. lausunto, selvityspyyntö*, päätös, huomautus, kirjallinen kehotus*,
kuulemiskirje*, kielto tai määräys*, hallintopakkopäätös*, tutkintapyyntö*, ilmoitus BAT-selvitystarpeesta,
kirjallinen vireillepano*, hakemus lupaviranomaiselle ympäristöluvan peruuttamiseksi*). (*Hyviä mallipohjia
Ympäristönsuojelulainsäädännön laillisuusvalvontaoppaassa 2014.) Yhtenäistetään toimintatapoja ja linjauksia toimintamalli- ja laatutyöryhmien, valvoja- ja valvontapäällikköyhteistyön, koulutusten, neuvottelujen
ja ohjeistusten avulla. Jalkautetaan valvontaoppaat, -ohjeet ja toimintamallit paremmin valvonnan arkeen.
Selvitetään tarve ”Valvojan käsikirjalle”, joka olisi käytännössä esimerkiksi valvojien sähköinen työtila, jonne kootaan keskeisiä aineistoja ja vastauksia sekä yleisiin että toimiala- ja sektorikohtaisiin kysymyksiin.
Panostetaan keskeisten valvontatehtävien hoitamiseen ja merkittäviin riskeihin ja ympäristövaikutuksiin.
Kevennetään ja nopeutetaan työtä riittävillä resursseilla, sähköisillä menettelyillä ja noudattamalla tavoiteaikatauluja.

4.2.

Kehitetään ja yhtenäistetään ennakkovalvonnan käytäntöjä. Lisätään toiminnanharjoittajien neuvontaa
ja ohjausta. Tehostetaan lausunnonantomenettelyjä ympäristölupahakemuksista ja niihin liittyvistä valitusasioista (AVIn yksilöidyt lausuntopyynnöt, lausunnon antojen ja sisältöjen priorisointi, sähköinen lupahakemus ja lausuntopohja).

4.3.

Kehitetään ja yhtenäistetään jälkivalvonnan käytäntöjä, kuten määräaikaistarkastuskäyntien sisältöä ja tarkastuskertomuksia, muita tarkastuskäyntejä, raporttien tarkastamista, tarkkailusuunnitelmien ja –ohjelmien hyväksymistä, luvan tarkistamis- ja muuttamistarpeen arviointia, valvontamaksujen perimiskäytäntöjä ja vakuuskäytäntöjä. Kehitetään ja yhtenäistetään puuttumiskynnystä,
vaatimuksia ja käytäntöjä valvontakohteissa sattuneissa ylitys-, poikkeus- ja vahinkotilanteissa. Raportoidaan tilanteet ja valvontatoimenpiteet kattavasti tietojärjestelmiin. Pyritään opastamaan toiminnanharjoittajia niin, että eri toimialojen ilmoittamiskynnys häiriötilanteista olisi samanlainen.
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4.4.

Tehostetaan laillisuusvalvontamenettelyjen toimivuutta kehittämällä valvojille yksinkertaisia ja
tehokkaita työkaluja puuttua toiminnanharjoittajien velvoitteiden laiminlyönteihin; esimerkiksi
mahdollisuus periä ”sakkomaksuja” selkeästi todennettavissa rikkomuksissa (esim. vuosiraportoinnin tai häiriöilmoituksen laiminlyönti) tai porrastaa valvontamaksuja siten, että myöhästyneestä tai puutteellisesta raportista peritään suurempi maksu valvojan lisääntyneen työmäärän perusteella. Parannetaan
valvontaviranomaisen mahdollisuuksia ennakoida poikkeustilanteita, esimerkiksi tiedot valvontakohteiden
konkurssitilanteista voisivat välittyä valvojalle tietojärjestelmistä automaattisesti.

4.5.

Kehitetään ja yhtenäistetään toimiala- ja sektorikohtaisia käytäntöjä ja linjauksia kuten tsekkauslistoja tarkastuskäynneille ja raporttien tarkastamiseen. Hyödynnetään toimiala-/sektorikohtaisia työryhmiä, verkostoja ja valtakunnallisesti keskitettyjä tehtäviä hoitavien asiantuntemusta.

4.6.

Kokeillaan uusia valvonnan muotoja ja toteuttamiskeinoja:
• Suunnitellaan ja toteutetaan alueellisia tai valtakunnallisia valvontakampanjoita, jotka voivat
olla toimiala-, sektori- tai teemakohtaisia ja tiedotuspainotteisia. Kampanjat soveltuvat erityisesti
niiden toimialojen valvontaan, joilla valvontakohteita on runsaasti (esim. jätekuljetukset). Hyödynnetään kampanjoissa yhteisiä toteutussuunnitelmia ja mallipohjia. Toteuttamiseen voidaan käyttää
valvontamaksutuloja.
• Hyödynnetään uusia paikkatietoaineistoja ja työkaluja tarkastuskäynneillä ja muussa valvonnassa. Kehitetään esimerkiksi ilma- ja satelliittikuvien, laserkeilaus- ja maanpeiteaineistojen, muiden
kaukokartoitusmenetelmien, satelliittiseurannan, pienoiskoptereiden ja GPS-laitteiden hyödyntämistä
eri toimialojen maastotarkastuksilla. Kokeillaan toimialakohtaiseen tsekkauslistaan perustuvan tarkastuskertomuksen laatimista tabletilla.
• Tehdään suunnitelmallisen valvonnan rinnalla myös yllätysvalvontaa: Kehitetään ja kokeillaan
alueellisesti tai valtakunnallisesti otantamenettelyjä valvontaluokan 4 laitosten määräaikaistarkastuksia varten. Kohdennetaan tarkastuksia ja/tai niiden sisältöä vuosittain esimerkiksi toimialakohtaisesti (esim. jätteenkäsittely), sektorikohtaisesti (esim. melu- tai ilmansuojeluasiat), riskiperusteisesti
(esim. teollisuuden vaarallisten jätteiden varastointi, korkean taloudellisen riskin kohteet) tai aluekohtaisesti (esim. herkällä vesistöalueella sijaitsevat päästöjä pintavesiin aiheuttavat toiminnot). Tehdään
yllätystarkastuksia sekä otetaan tarvittaessa kontrollinäytteitä.
• Kartoitetaan, voisiko joitakin valvontatehtäviä tehdä ostopalveluina, esimerkiksi näytteenottoa
ja valvontakampanjoiden suunnittelua.

SUOSITUS 5.
Kehitetään lupa- ja valvontatietojärjestelmiä ja sähköistä asiointia sekä tehostetaan paikka-, ympäristötieto- ja asianhallintajärjestelmien hyödyntämistä valvonnassa
5.1.

Kehitetään viranomaisten sisäistä ja välistä sähköistä asiointia: Luodaan toimivat ja yhteiskäytettävät lupa-ja valvontatietojärjestelmät sekä asiakastietojärjestelmät ja -rekisterit. Luodaan ”yhden luukun malliin” perustuva sähköisen asioinnin kokonaisuus, jossa toiminnanharjoittaja ilmoittaa asiansa vain
yhteen sähköiseen palveluun ja rajapintapalvelut välittävät tiedon oikealle viranomaiselle oikeassa muodossa. Luodaan kaikki valtion ja kuntien ajantasaiset (myös oikeusasteissa tulleet muutokset huomioiva)
ympäristöluvat kattava tietojärjestelmä. Otetaan tietojärjestelmän luomisessa huomioon myös kansalaisten
ja kansalaisjärjestöjen näkökulma niin, että tiedon lupa- tai valituskäsittelyprosessin vaiheesta saa helposti. Hyödynnetään tehokkaasti sähköisiä työskentelytapoja kuten sähköiset esittely- ja ratkaisumenettelyt,
lausunnot, työtilat ja hyvät kirjaamistavat.

5.2.

Kehitetään yhtenäisiä ja valvonnan kannalta toimivia tietojen merkintä- ja kirjaamistapoja valvontatieto- ja asianhallintajärjestelmiin. Sovitaan, miten valvontakohteet merkitään järjestelmään (esim.
toiminnan lopettaneet jälkiseurantavelvolliset laitokset, usean toiminnon laitokset, laitosten päätoimialat).
Siirrytään yhdenmukaiseen uuden ympäristönsuojelulain mukaiseen toimialaluokitteluun. Merkitään tehdyt
valvontatehtävät tietojärjestelmiin yhdenmukaisesti (esim. valvontakirjeiden nimeämistapa USPAssa).
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5.3.

Kehitetään asiakkaiden eli toiminnanharjoittajien, kansalaisten ja järjestöjen sähköistä asiointia.
Uudistetaan toiminnanharjoittajien raportointityökalut. Helpotetaan kansalaisten ja kansalaisjärjestöjen
tiedonsaantia (esim. ilmoitukset oman asuinalueen hankkeista ja niiden käsittelyvaiheista ja vaikutusmahdollisuuksista).

5.4.

Hyödynnetään paikka- ja ympäristötietoon perustuvia järjestelmiä ja aineistoja tehokkaasti valvonnassa. Kehitetään niiden käytön osaamista koulutuksilla ja lähitukipalveluilla. Kokeillaan uusien paikkatietoaineistojen kuten ilma- ja satelliittikuvien, laserkeilaus- ja maanpeiteaineistojen ja muiden kaukokartoitusmenetelmien hyödyntämistä eri toimialojen valvonnassa.

SUOSITUS 6.
Kehitetään viranomaisyhteistyötä
6.1.

Kehitetään yhteistyötä ELY-keskusten sisällä: Y-vastuualueen sisällä kehitetään yhteistyötä esimerkiksi vesistöasioiden, luonnonsuojelun ja alueiden käytön asiantuntijoiden kanssa. E-vastuualueen kanssa yhteistyötä on kokeiltu esimerkiksi eläinsuojien lupa- ja maataloustukivalvonnassa.

6.2.

Kehitetään yhteistyötä ELY-keskusten välillä: Yhteistyötä on ollut erityisesti samalla AVI-alueella
sijaitsevien keskusten välillä. Syvennetään valvontapäällikköyhteistyötä, jotta uuteen Lupa- ja valvontavirastoon löydetään hyvät yhteiset toimintatavat. Kootaan alueittaiset hyvät käytännöt jalostettavaksi
edelleen. Kehitetään aktiivisia toimiala- ja sektorikohtaisia verkostoja, jotka hyödyntävät monipuolisesti
kasvokkaisviestintää ja sähköisiä työkaluja (tiimit, työparit, yammer, työtilat, videoneuvottelut).

6.3.

Kehitetään yhteistyötä lupa- ja valvontaviranomaisen (AVI-ELY) välillä jo siirtymäkaudella ennen
uutta Lupa- ja valvontavirastoa. Valmistellaan virastoa ELY-keskusten ja AVIen tiiviissä yhteistyössä ja
sovitaan ajoissa yhtenäisistä valvonnan periaatteista ja käytännöistä. Kehitetään tiedonvaihtoa, tulkintoja,
tietojärjestelmiä, lupapäätöksiä ja työnjakoa. Kehitetään ELY-keskusten ja AVIen asiantuntijaverkostoja,
yhteisiä koulutuspäiviä ja sähköisiä työkaluja. Tiedotetaan AVEille myös yleisistä valvonta-asioista (esim.
laitosvalvojalistat, valvontaohjelmat ja –suunnitelmat).

6.4.

Kehitetään yhteistyötä muiden valtion viranomaisten kanssa: Vähennetään mahdollista päällekkäistä viranomaistyötä valvonnassa, selkiytetään vastuunjakoa, tehdään yhteistarkastuksia ja
toteutetaan valvonta- ja tiedotuskampanjoita (esim. jätekuljetusten valvonta ELY-keskuksen, Poliisin,
SYKEn ja Tullin yhteistyönä). Siirrytään sähköisiin lausunnonantomenettelyihin. Hyödynnetään valvonnassa muiden viranomaisten hyviä käytäntöjä (esim. Tukesin some-viestintä ja konsultaatioluonteiset käynnit).
Varaudutaan vahinko- ja poikkeustilanteiden hoitamiseen valtion ja kuntien viranomaisten yhteistyönä.

6.5.

Kehitetään yhteistyötä kuntien viranomaisten kanssa: Lisätään kuntien viranomaisten neuvontaa
ja koulutusta järjestämällä vuosittain ajankohtais-, neuvottelu- ja koulutuspäiviä sekä alueellisia tai
valtakunnallisia viranomaisneuvotteluja valvonta-asioista. Tarjotaan kuntien ympäristönsuojeluviranomaisille mahdollisuus osallistua ELY-keskusten, SYKEn ja ympäristöministeriön koulutuksiin. Perustetaan
sähköinen työtila tai tietopankki valtion ja kuntien valvontaviranomaisille. Siirrytään sähköisiin lausunnonantomenettelyihin.

6.6.

Kehitetään yhteistyötä maakuntaliittojen kanssa: Varmistetaan tiiviin yhteistyön jatkuminen, vaikka
osa ELY-keskusten ympäristötehtävistä siirtyy uusiin maakuntiin maakuntauudistuksessa. Järjestetään ajankohtais-, neuvottelu- ja koulutuspäiviä.

6.7.

Kehitetään yhteistyötä Kuntaliiton kanssa: Järjestetään yhdessä ajankohtais-, neuvottelu- ja koulutuspäiviä ja vaihdetaan tietoja hyvistä valvontakäytännöistä.
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SUOSITUS 7.
Edistetään toiminnanharjoittajien näkökulmien huomioon ottamista valvonnassa
7.1.

Tehostetaan ja yhtenäistetään valvontaa: Nopeutetaan valvonta-asioiden käsittelyä toimimalla
tavoiteaikataulujen mukaan ja parantamalla valvojien tavoitettavuutta. Kevennetään valvontamenettelyjä ympäristövaikutuksiltaan vähäisissä toiminnoissa vaikuttamalla lupapäätösten raportointi- ja tarkkailuvelvoitteisiin. Lisätään ennakkovalvontaa, esimerkiksi käydään uusi lupapäätös läpi toiminnanharjoittajan
kanssa ennen uuden toiminnan aloittamista. Varmistetaan toiminnanharjoittajien tasapuolinen kohtelu yhtenäisillä linjauksilla ja käytännöillä, jotka koskevat esimerkiksi riskinarviointikriteereitä ja valvontaluokkia,
valvontamaksuja, vaatimustasoja, luvan muuttamis- ja tarkistamiskriteereitä ja puuttumiskynnyksiä rikkomustilanteissa. Otetaan paremmin huomioon samalla alueella toimivien laitosten yhteisvaikutukset.

7.2.

Tehostetaan tarkastuskäyntejä hyvällä ennakkotiedottamisella ja -valmistautumisella, viranomaisten yhteistarkastuksilla, tarkistuslistoilla ja hyödyntämällä videoneuvotteluja, paikkatietoaineistoja, GPS-laitteita ja pienoiskoptereita. Laaditaan toiminnanharjoittajille toimialakohtaisia tarkistuslistoja.
Tiedotetaan tulevista säädösmuutoksista, määräajoista sekä valvontaohjelmista ja –suunnitelmista.

7.3.

Helpotetaan raportointia: Karsitaan mahdollisia turhia raportointi- ja päästötarkkailuvaatimuksia.
Luodaan yhden luukun malliin perustuva sähköisen asioinnin kokonaisuus ja varmistetaan riittävät neuvontapalvelut sen käyttöön (esim. lyhyet videoklipit, chat-neuvonta).

7.4.

Kehitetään toiminnan ympäristövaikutusten vähentämiseen tähtäävää neuvonnallista ja valmentavaa lähestymistapaa: Syvennetään ja täydennetään valvojan osaamista koulutuksilla ja sektoriasiantuntijoiden asiantuntemuksella. Tuodaan valvontaan uusia näkökulmia (esim. kiertotalouden ja
vähäpäästöinen teknologia) ja etsitään yhteistyömahdollisuuksia yritysten välillä. Motivoidaan toiminnanharjoittajia kehittämään toimintaansa antamalla palautetta raporteista ja toiminnasta, kertomalla vertailutietoja muiden toimialan tai alueen laitosten ympäristösaavutuksista sekä keskustelemalla lupamääräysten
taustoista ja perusteluista. Hyödynnetään toiminnanharjoittajien omaa asiantuntemusta ja case-esimerkkejä koulutustilaisuuksissa.

7.5.

Kehitetään toiminnanharjoittajien omaa asiantuntemusta: Syvennetään toiminnanharjoittajien
osaamista tiedotuksella ja koulutuksilla. Korostetaan toiminnanharjoittajien omaa vastuuta lupamääräysten tuntemisesta ja noudattamisesta ja edellytetään käyttämään tarvittaessa päteviä ulkopuolisia asiantuntijoita. Kannustetaan toiminnanharjoittajia kehittämään itse toimintaansa ja sen seurantaa esimerkiksi
laatu- ja ympäristöjärjestelmillä, omavalvonnalla ja muilla vapaaehtoisilla ympäristöä ja naapurisuhteita
parantavilla toimilla. Kannustetaan toiminnanharjoittajia kehittämään yhdessä toimialan käytäntöjä esimeriksi toimialaverkostoissa.

7.6.

Hyödynnetään EU:n ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmiä valvonnassa: Kerätään
valvontatietojärjestelmään tietoja toiminnanharjoittajien järjestelmistä, niiden päivitys- ja voimassaolotilanteista ja auditointiraporteista nykyistä systemaattisemmin. Luodaan malli järjestelmien hyödyntämiseksi valvonnassa ja sen suunnittelussa: esimerkiksi valvoja hyväksyy auditointiraportin, joka voisi
vaikuttaa laitoskohtaiseen riskinarviointiin ja valvontaluokkaan sekä valvontamaksuihin ja -menettelyihin.
Hyödynnetään järjestelmiä paremmin lupiin liittyvässä raportoinnissa ja onnettomuustilanteiden ennaltaehkäisyssä. Lisätään valvojien tietoa järjestelmistä ja niiden sisällöstä esimerkiksi auditointitilaisuuksiin
osallistumisella ja koulutuksilla.

7.7.

Kehitetään yhteistyötä etu-, yrittäjä- ja tuottajajärjestöjen, -liittojen ja -yhdistysten kanssa: Viestitään toimialan kannalta merkittävissä lainsäädännön tai esimerkiksi BAT/BREF-vaatimusten
muutostilanteissa nopeasti järjestöille ja järjestetään yhteisiä koulutuspäiviä valvojille ja toiminnanharjoittajille. Pidetään ajankohtaisista valvonta-asioista säännöllisesti valtakunnallisia tai alueellisia
tapaamisia suuria toimialoja edustavien tahojen kanssa.
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SUOSITUS 8.
Kehitetään viestintää valvonnasta ja edistetään yhteistyötä kansalaisten ja kansalaisjärjestöjen
kanssa
8.1.

Kehitetään viestintää ympäristölupien valvonnasta: Kehitetään tiedottamista valvonnan periaatteista, käytännöistä ja vaikutuksista kuten valvontasuunnitelmista ja –ohjelmista, riskinarvioinnista ja
valvontaluokista. Lisätään myönteistä viestintää hyvistä kehityssuunnista laitosten toiminnassa. Lisätään ns. perusteluviestintää valvonnasta: ketkä, miten ja miksi valvontaa tekevät, miten valvonta vaikuttaa
ympäristön tilaan, miten valvonnan puolueettomuus varmistetaan. Kehitetään kansalaisten ja järjestöjen
tiedonsaantimahdollisuuksia valvontakohteiden toiminnasta ja ympäristövaikutuksista sekä normaali- että
poikkeustilanteissa. Pohditaan, millaisia valvontakohteiden tarkkailu- ja raportointituloksia voitaisiin laittaa
saataville valvonnan verkkosivuille. Lisätään ”näkyvää valvontaa” valtakunnallisilla ja alueellisilla valvontakampanjoilla. Hyödynnetään monipuolisesti eri viestintäkanavia ja sosiaalista mediaa.

8.2.

Kehitetään yhteistyötä kansalaisten ja kansalaisjärjestöjen kanssa: Kehitetään yleisöilmoitusten
käsittelyä varmistamalla ilmoituksen tekijän nopea tiedonsaanti tehdyistä toimenpiteistä, ottamalla
hänet tarvittaessa mukaan mahdolliselle asiaan liittyvälle tarkastuskäynnille ja miettimällä käsittelytapoja toistuville perusteettomille yleisöilmoituksille. Parannetaan valvontaviranomaisten tavoitettavuutta ja ohjataan asiakas nopeasti oikealle viranomaiselle. Kehitetään sähköistä asiointia ja ympäristöasioiden asiakaspalvelua (Y-aspa) myös valvonta-asioissa.

SUOSITUS 9.
Kehitetään ympäristölupien hakemiseen ja tarkistamiseen liittyviä menettelyjä
9.1.

Yhtenäistetään luvantarveharkintaa. Tehdään yhteiset linjaukset yleisesti esiintyviin harkintatapauksiin
esimerkiksi case-tapausten avulla.

9.2.

Kevennetään ja sujuvoitetaan ympäristölupamenettelyjä: Sujuvoittamisen kannalta merkittävä
uudistus tapahtuu, kun valvonta ja luvitus palaavat samaan virastoon. Ympäristönsuojelulain uudistamishankkeissa on tarkasteltu toimialakohtaisesti luvanvaraisuuskynnyksiä ja kartoitettu vaihtoehtoja
lupamenettelylle. Tarkasteluissa on tärkeä ottaa huomioon kevennettyyn lupaan, ilmoitus- tai rekisteröintimenettelyyn ja normiohjaukseen siirtymisen vaikutukset valvonnan resurssitarpeeseen ja toteuttamismahdollisuuksiin. Tiivistetään AVI-ELY-yhteistyötä lupien valmistelussa priorisoimalla lausunnonannossa
ympäristövaikutusten valvonnan kannalta olennaiset laitokset ja asiat. AVI voi tehdä tarvittaessa yksilöidyn
lausuntopyynnön ja antaa valvojalle mahdollisuuden kommentoida lupaluonnosta. Tehdään yhteistyötä
myös laitosten riskinarvioinnissa. Tehostetaan toiminnanharjoittajien neuvontaa luvan hakemisessa: kehitetään sähköinen, täyttöä ohjaava lupahakemus. Perustetaan merkittäviin hankkeisiin lupa- ja valvontaviranomaisen monialainen asiantuntijaryhmä (lupa-, YVA-, kaava-, luonnonsuojelu-, vesiasiat) ja järjestetään
lupa- ja valvontaviranomaisen laitoskäyntejä ja ennakkotapaamisia toiminnanharjoittajan kanssa. Parannetaan lupaprosessin ennakoitavuutta: Asetetaan lupamenettelyn välietapeille tavoiteaikoja, selvitetään YVAmenettelyn ja luonnonsuojelulain mukaisten selvitysten tarve varhaisessa vaiheessa sekä valmistellaan ja
otetaan käyttöön toimialakohtaisia mallilupamääräyksiä. Sujuvoitetaan YVA-menettelyjä.

9.3.

Kehitetään lupapäätösten sisältöä: Selkeytetään ja yhtenäistetään lupamääräyksiä ja raportointi-,
tarkkailu- ja selvitysvaatimuksia; käytetään toimialakohtaisia mallilupamääräyksiä ja hyväksytään
käyttö-, päästö-, ja vaikutustarkkailusuunnitelmat osana lupaa. Varmistetaan, että määräykset ovat
sekä valvojan että toiminnanharjoittajan kannalta selkeitä, toteuttamiskelpoisia, valvottavia ja riski- ja ympäristövaikutuslähtöisiä. Varmistetaan riittävät vakuusvaatimukset.

9.4.

Kehitetään muutoksenhakumenettelyjä esimerkiksi käymällä lupapäätös läpi toiminnanharjoittajan
kanssa valitusajan kuluessa ja rajaamalla lainsäädännöllä muutoksenhakuoikeutta.

9.5.

Yhtenäistetään lupien muuttamis- ja tarkistamistarpeen arviointia yhteisillä linjauksilla, erityisesti
uusien BREF/BAT-päätelmien julkaisuun liittyen.
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9.6.

Varmistetaan lupien ja valvontakohteiden ajantasaisuus: Kehitetään paperisten valvontamappien
tilalle sähköisessä muodossa oleva ajantasainen (ns. konsolidoitu versio) luvasta, joka sisältää myös
oikeusasteissa tapahtuneet muutokset sekä valvojan kanssa sovitut tulkinnat. Tehostetaan tiedonkulkua
lupapäätöksistä tehdyistä valituksista ja niiden käsittelyvaiheesta valvojalle. Tarkistetaan lupa- ja valvontaviranomaisten menettelytavat (esim. ympäristöluvan rauettamispäätökset ja jälkitarkkailuvaatimukset)
laitoksen toiminnan loppuessa.

SUOSITUS 10.
Jalkautetaan valvonnan toimenpide- ja kehittämisehdotukset ja seurataan niiden toteutumista
10.1. Käydään läpi aiempien hankkeiden ja työryhmien toimenpide- ja kehittämisehdotukset. Kartoitetaan
niiden toteutumisaste, toimivuus, toteuttamisedellytykset ja kehittämistarpeet.
10.2. Valitaan tärkeimmät toimenpide- ja kehittämisehdotukset ja laaditaan niiden toteuttamiselle / käyttöönotolle aikataulut. Sovitaan toteuttamisen priorisoinnista ympäristöministeriön, ELY-keskusten ja aluehallintovirastojen yhteistyönä ottaen huomioon siirtyminen uuteen Valtion lupa- ja valvontavirastoon.
10.3. Edistetään toimenpiteiden jalkauttamista valvontatyöhön. Käytetään jalkauttamisen apuna monipuolisesti ohjeita, oppaita, toimintamalleja, laatujärjestelmiä, koulutuksia ja ELY/AVI-kohtaisia vastuuhenkilöitä.
Perustetaan valvonnalle sähköinen työtila ja nimetään sen ylläpitämiseen vastuuhenkilö.
10.4. Seurataan toimenpiteiden toteutumista. Hyödynnetään seurannassa sähköisiä helposti täytettäviä seurantataulukoita tai vuosittaisia webropol-kyselyitä. Otetaan valvonnan kehittäminen keskeiseksi aiheeksi
kehityskeskusteluihin ja valvontapäällikkötapaamisiin.

Edellä mainittuja suosituksia toteuttamalla voidaan turvata valtakunnallisesti laadukas, säännöllinen, suunnitelmallinen ja tehokas
valvonta, joka perustuu ympäristöriskien ja -vaikutusten arviointiin. Näin turvataan ja edistetään hyvää ympäristön tilaa. Suositusten tavoitteena on nykyistä yhtenäisempi ja asiakkaiden kannalta tasapuolisempi ja läpinäkyvämpi valvonta. Se helpottaa myös
siirtymävaihetta uuteen Valtion lupa- ja valvontavirastoon. Riittävät resurssit, kohtuullinen työmäärä ja toimiva yhteistyö parantavat henkilöstön jaksamista ja työssä viihtymistä sekä mahdollistavat valvojien asiantuntemuksen syventämisen. Ajantasaista
osaamista ja aikaa toiminnanharjoittajien neuvonnalle on enemmän, mikä parantaa asiakaspalvelua. Näin voidaan vastata toiminnanharjoittajien kasvaneisiin odotuksiin valvonnalta, joka on muuttunut osittain maksulliseksi. Toimivat tietojärjestelmät ja sujuva
sähköinen asiointi tehostavat ja helpottavat sekä viranomaisten että asiakkaiden; toiminnanharjoittajien, asianosaisten, muiden
kansalaisten ja järjestöjen toimintaa. Seurantatiedoista saadaan nykyistä todenmukaisempi kuva valvonnan toteutumisesta ja
kohdentumisesta ja enemmän hyötyä valvonnan suunnitteluun ja seurantaan.
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Vahti-järjestelmän työtila: http://tyotilat.alh.fi/sites/tyotilavarasto1/elyvahti/SitePages/Kotisivu.aspx
VALSU-työryhmä (v. 2008 – 2010): http://elyintra.alh.fi/kaakkois-suomi/toiminta/y_vastuualue/ymparistovastuu/valsutyoryhma/
Sivut/default.aspx
Ympäristöhallinnon koulutus- ja neuvottelupäivien työtila (esim. valvojakoulutusten aineistot): https://taimi.sharepoint.com/sites/
tyotilat/ymparistohallinto_koulutus/SitePages/Kotisivu.aspx
Ympäristöhallinnon yhteinen verkkopalvelu: http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Asiointi_luvat_ja_ymparistovaikutusten_arviointi/Luvat_ilmoitukset_ja_rekisterointi/Ymparistolupa/Valvonta
Ympäristölupien valvonnan kehittämishankkeen (2/2015-2/2017) työtila. http://tyotilat.alh.fi/sites/tyotilavarasto1/valvontahanke
Ympäristöministeriön verkkosivut: http://www.ym.fi
Ympäristönsuojelu- ja jätelain valvonnan toimintamalli VALMA. http://tyotilat.alh.fi/sites/tyotilavarasto1/toimintamalliryhmat/
Asiakirjat/A%20Ymp%C3%A4rist%C3%B6nsuojelu/Toimintamalli3.2/hankekehys.htm
Ympäristönsuojelun tietojärjestelmä VAHTI-tietoihin perustuva laitostaulukko 25.11.2016.
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6. Liitteet
Liite 1. Osaraportti 1: kysely ELY-keskuksen valvojille. Tiivistelmä ja
tulokset
Tiivistelmä
Tämä raportti on tehty osana Varsinais-Suomen ELY-keskuksen valtakunnallista hanketta Ympäristölupien valvonnan kehittäminen (2/2015–2/2017). Hanketta rahoittaa ympäristöministeriö. Raportti käsittelee tuloksia ELY-keskusten ympäristölupien
valvojille keväällä 2015 tehdystä webropol-kyselystä. Kysely lähetettiin 151 valvojalle, vastauksia saatiin 83.
Vastanneet näkivät, että hyvä valvonta on puolueetonta, oikeudenmukaista, suunnitelmallista, säännöllistä, asiantuntevaa,
johdonmukaista, avointa, jämäkkää, ketterää, riski- ja ympäristövaikutuslähtöistä, hyödyllistä ja ratkaisuhakuista, joskus joustavaakin. Valvonnassa noudatetaan lainsäädäntöä ja hyvää hallintotapaa ja painotetaan ennakkovalvontaa. Se perustuu hyviin
lupapäätöksiin. Vastuu on toiminnanharjoittajalla, mutta heitä neuvotaan ja yhteistyö on hyvää ja luottamuksellista.
Tärkeimmiksi valvontatehtäviksi nähtiin määräaikaistarkastukset ja toiminnanharjoittajien ilmoitusten käsittely. Eniten työaikaa käytettiin määräaikaistarkastuksiin, lupahakemuslausuntoihin ja vuosiraporttien tarkistamiseen. Kohdentuminen vaihtelee
ja esimerkiksi muutoksenhakuprosessit, hallintopakkomenettelyt ja yleisöilmoitusten käsittely voivat viedä ennakoimattoman
paljon työaikaa. Jälkivalvontaan käytettiin kaksi kertaa enemmän työaikaa kuin ennakkovalvontaan.
Valvonnalle annettujen arvosanojen keskiarvo oli 7,3 asteikolla 1-10. Hyväksi koettiin valvojien osaaminen ja motivaatio,
valvonnan laadukkuus, tehokkuus ja riskiperusteisuus sekä yhteistyö toiminnanharjoittajien ja viranomaisten kanssa. Huonoa
oli ennen kaikkea resurssien vähäisyys. Se vaikuttaa esimerkiksi siten, että tehtäviä hoidetaan kevennetysti, käytännöt vaihtelevat ELY-keskusten sisällä ja välillä ja puuttumiskynnys voi olla liian korkea.
Hyvinä käytäntöinä mainittiin esimerkiksi sähköiset tai kevennetyt esittelymenettelyt, mentorointiparit, tiimit, laatujärjestelmät/toimintamallit, asioiden hyvä dokumentointi ja tarkastusten hyvä etukäteissuunnittelu sekä toiminnanharjoittajien neuvonta ja uuden lupapäätöksen läpikäyminen yhdessä. Valvontakampanjalle tärkeinä teemoina pidettiin riskienhallintaa, valvontatietojen laatua ja teollisuuden vaarallisten jätteiden varastointia.
Keskeisiä valvonnan kehittämiskohteita ovat valvonnan resurssit, tehtävien priorisoinnin ohjaus, valvonnan yhtenäistäminen, valvojien perehdyttäminen ja osaaminen sekä tietojärjestelmät.
ELY-keskusten noin 150 valvojaa valvoivat vuonna 2015 yhteensä noin 6500 laitoksen ympäristölupia. Priorisointi jää usein
valvojan omalle vastuulle, vaikka toiveena oli että se olisi esimies- ja johtotason vastuulla. Enemmän työaikaa haluttaisiin käyttää määräaikaistarkastusten tekemiseen, kemikaalilain valvontaan ja toiminnanharjoittajien neuvomiseen ja vähemmän yleisiin
ELY-tehtäviin ja muihin tehtäviin.
Valvontaa on pyritty yhtenäistämään työryhmien, ohjeiden ja oppaiden avulla, mutta ohjeita ei ole jalkautettu kunnolla ja perehtyminen on jäänyt valvojan vastuulle. Valvonnan toteuttamiseen ohjeiden mukaan ei ole ollut riittävästi resursseja. Valtakunnallisesti yhtenäistä valvonnan minimivaatimustasoa ja riskinarviointia on tärkeä pohtia nyt, kun valvonta on maksullista.
Osaamisen kehittämistarpeita on erityisesti kemikaalien, lainsäädännön ja ilmansuojelun sektoreilla sekä energiantuotannon ja metalli-, kaivos- ja kemianteollisuuden toimialoilla. ELY-keskusten keskitetyistä tehtävistä valvojat olivat hyödyntäneet eniten kaivos-, turvetuotanto- ja meluntorjunta-asiantuntemusta. Kokemukset olivat pääosin myönteisiä, mutta tehtävistä
tiedottamista tulisi parantaa. Koska valvojista yli kolmasosa saavuttaa eläkeiän seuraavien 10 vuoden aikana, on tärkeä kehittää
tehokkaita tapoja siirtää asiantuntemusta ja hiljaista tietoa uudelle valvojasukupolvelle. Valvojien verkostoitumiseen tarvitaan
videokoulutusten yleistyessä uusia muotoja. Yhteistyötä muiden ELY-keskusten valvojien, E-vastuualueiden, AVIen, TUKESin
ja ympäristöministeriön kanssa tulee kehittää.
Tietojärjestelmiä (VAHTI- ja TYVI-valvontatietojärjestelmät, USPA-asianhallintajärjestelmä, TAIKA-työajan seurantajärjestelmä) tulee uudistaa. Paikka- ja ympäristötietojärjestelmät tai kunnan ympäristönsuojeluviranomainen eivät voi kuitenkaan
korvata valvojan paikallistuntemusta, johon kuuluu hiljaista tietoa alueen luonteesta ja toimijoiden kytköksistä.
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Tulokset
A. Työ, koulutus ja osaaminen
A1. Missä ELY-keskuksessa työskentelet? (Vastaajien määrä: 83)
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A2. Onko työsuhteesi: (Vastaajien määrä: 83)
0

5

10

Vakinainen
Määräaikainen

66

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75
74

9

80

A3. Tehtävänimikkeesi (Vastaajien määrä: 81)
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4
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Tarkastaja
Vanhempi insinööri
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3
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4

Muu (mikä ->A4)
Valvontapäällikkö

45

15
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A4. Tehtävänimikkeesi, jos muu kuin edellä mainittu (Vastaajien määrä: 19)
A5. Työhistoria
Vastaajien määrä: 83
• Miten kauan olet työskennellyt ympäristölupien valvontatehtävissä nykyisessä ELY:ssäsi (mukaan lukien sitä edeltänyt alueellinen ympäristökeskus)?
• Oletko työskennellyt ympäristölupien valvontatehtävissä myös muualla? Jos kyllä, missä ja miten kauan?
• Miten sinut perehdytettiin työhön aloittaessasi ympäristölupien valvontatehtävissä ELY:ssä (tai alueellisessa ympäristökeskuksessa)? Miten tämä vaikutti työhön?
• Entä miten olet saanut myöhemmin perehdytystä esimerkiksi uusiin valvontatehtäviin tai -asioihin?

A6. Syntymävuotesi
A7. Koulutuksesi ylin taso (Vastaajien määrä: 83)
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Alempi perusaste
(kansakoulu)

Ylempi perusaste

(keskikoulu/peruskoulu)
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(ylioppilas / ammatillinen tutkinto)
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Alin korkea-aste
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Alempi korketoakouluaste

14

(ammattikorkeakoulututkinto /
yliopiston alempi korkeakoulututkinto)

Ylempi korkeakouluaste
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(ylempi ammattikorekakoulututkonti/
yliopiston ylempi korkeakouututkinto)

Tutkijakoulutusaste

20

0

(esim. teknikko, agrologi;
ei ammattikorkeakoulututkinto)

(lisenssiaatin / tohtorin tutkinto)

15

6
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A8. Koulutuksesi tarkemmin: tutkintonimike(-nimikkeet), koulutusohjelma(t) ja
pääaine(et)
A9. Mahdollinen täydennyskoulutus / muu erityisosaaminen (Vastaajien määrä: 48)
A10.1. a) Millä valvonnan sektoreilla toimit valvojana? Miten arvioisit omaa a)
osaamistasi ja b) kehittämis- ja koulutustarvettasi eri sektoreilla? (Vastaajien määrä: 63)
Mieti nykyisen ja mahdollisen sovitun tulevan tehtävänkuvasi kannalta. Vastaa kaikkien (ei vain valvomiesi) sektorien osalta
(b, c); ja huomioiden myös kiinnostuksesi laajentaa osaamista niille (c). b) Osaamisen arviointi: 1 Ei osaamista/osaamistarvetta
2 Aloittelijan osaaminen (Osaan hiukan mutta tarvitsen vielä paljon tukea.) 3 Perusosaaminen (Osaan perusteet ja hallitsen
useimmat tehtävät itsenäisesti.) 4 Hyvä osaaminen (Olen hyvin perehtynyt ja osaan soveltaa tietämystäni haasteellisissakin
tilanteissa.) 5 Erittäin hyvä osaaminen (Osaamiseni on monipuolista ja kokonaisvaltaista ja pystyn kehittämään toimintaa.) 6
Huippuasiantuntijan osaaminen (Osaamiseni on syvällistä ja kansallisesti/kansainvälisesti tunnustettua (esim. ELY:jen erikoistumistehtävän hoito), pystyn suunnittelemaan toimintoja ja kouluttamaan/ohjaamaan muita.)
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A10.2. Oma osaaminen? (Vastaajien määrä: 81)
keskiarvo: 3,3

Osaaminen (sektorit)
4,1

Muu, mikä?
Jätevedet

3,8
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3,8

Jätteet ja jätehuolto

3,7

Maaperänsuojelu
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Ilmansuojelu
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0,0
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A10.3. Kehittämis- ja koulutustarve? (Vastaajien määrä: 77)
Keskiarvo: 1,8

Kehittämis- ja koulutustarve (sektorit)
2,1
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Lainsäädäntö
(n=65)

2,0

Ilmansuojelu (n=61)
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A11.1. a) Entä millä toimialoilla toimit valvojana? Miten arvioisit b) omaa osaamistasi ja c)
kehittämis- ja koulutustarvettasi eri toimialoilla? (Vastaajien määrä: 78)
Osaamisen arviointi: sama kuin kohdassa 10.1.
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A11.2. Oma osaaminen? (Vastaajien määrä: 79)
Keskiarvo: 2,9
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A11.3. Kehittämis- ja koulutustarve? (Vastaajien määrä: 77)
Keskiarvo: 1,5

Kehittämis-ja koulutustarve (toimialat)
energiantuotanto (n=47)
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metalliteollisuus (n=35)
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muu (n=9) 0
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Kehittämis - ja koulutustarve (toimialat)
energiantuotanto (n=47)

1,9

metalliteollisuus (n=35)

1,9

kemianteollisuus (n=39)

1,8

kaivosteollisuus (n=38)

1,7

kaatopaikat (n=44)

1,7

jätteenkäsittely (n=49)

1,7

kemikaali-, polttoainevarastot (n=37)

1,6

liikenne (lentoasemat, satamat) (n=34)

1,6
1,6

puunjalostusteollisuus (kem.) (n=37)
1,5

puunjalostusteollisuus (mek.) (n=35)

1,5

turvetuotanto (n=34)

1,5

elintarviketeollisuus (n=33)
ampumaradat (n=32)

1,4

armeijan toiminta (n=30)

1,4

rehuteollisuus (n=28)

1,4

muu (n=9)

1,3

rakennusteollisuus (n=27)

1,3

eläinsuojat (n=35)

1,3

asumisjätevedenpuhdistamot (n=36)

1,3

nahka-, tekstiili-, turkisteollisuus (n=29)

1,3

kalankasvatus (n=32)

1,3
0,0
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0,8

1,0
Keskiarvo

74

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

B. Työaika ja tehtävät
B1. Arvioi seuraavien valvontatehtävien hoidon tärkeyttä
ympäristönsuojelulain tavoitteiden toteutumisen kannalta: (Vastaajien määrä: 83)

Valvontatehtävien hoidon tärkeys

Keskiarvo: 3,4

J:Määräaikaistarkastukset (n=81)

3,8

J:Toiminnanharjoittajan ilmoitusten käsittely
(n=81)

3,8

MV:Koulutus ym. (n=80)

3,7

J:Muut tarkastuskäynnit (n=82)

3,6

J:Hallinnolliset toimet (n=80)

3,6

J:Toiminnanharjoittajien neuvonta ja ohjeistus
(n=81)

3,6

J:Vuosiraporttien tarkistaminen (n=80)

3,6

E:Luvanvaraisuuden arviointi (n=81)

3,6

J:Valvonta-asioiden ratkaiseminen (n=78)

3,6

E:Lausunnot lupahakemuksista (n=80)

3,6
3,5

J:Rikosoikeudelliset toimet (n=80)
J: Seuranta- ja tarkkailusuunnitelmien
hyväksyminen (n=81)
E:Neuvottelut lupapäätöksen antamisen
jälkeen lupavelvollisen kanssa (n=80)

3,4

E:Ennakkoneuvottelut ja -tarkastukset (n=80)

3,4

3,4

J:Osavuosi-/kuukausiraporttien tarkistaminen
(n=81)

3,4
3,3

J:Yleisöilmoitusten käsittely (n=80)
MV:VAHTIn ja muiden tietorekisterien ylläpito
(n=81)
J:Ympäristön tilaa koskevien raporttien
seuranta ja huomiointi (n=80)
E:Ilmoitusten hyväksymiset, rekisteröinnit,
tietojärj. merk. (n=81)

3,2
3,2
3,2

E:Muutoksenhaku lupapäätöksiin (n=80)

3,1

J:Omien laitosten valvontaohjelman
laatiminen (n=80)

3,1
3,0

MV:Yleisen (ympäristö)edun valvonta (n=80)
J:Valvontatilanteista tiedottaminen (n=80)

2,6
2,5

J:Muiden viranomaisten tarkastukset (n=72)
0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Keskiarvo

B2.1. a) Arvioi ensin, miten monta työpäivää vuodessa käytät keskimäärin seuraaviin
työtehtäviin.

Valvontatehtävien hoidon tärkeys, kooste
3,4

Keskiarvo

3,4

3,3

Ennakkovalvonta

Jälkivalvonta

Muu valvonta
75

b) Arvioi sitten mahdollisuuksia vähentää / tarvetta lisätä kuhunkin tehtävään
käyttämiesi työpäivien määrää siten, että valvonnan taso säilyy hyvänä (ja esim. YSL:n
tavoitteet turvataan). (Vastaajien määrä: 70)
a) Käytän työpäiviä nyt vuodessa: Merkitse kuhunkin laatikkoon luku väliltä 0-200 (0-1 desimaalin tarkkuudella) siten, että laatikoiden alle summautuvaksi työpäivien tulee tasan 200. Tämä on laskennallinen arvio vuoden työpäivistä kun vähennetään
vuosi- ja sairaslomat

Käytetyt työpäivät
0,0

5,0

E:Ennakkoneuvottelut ja -tarkast.

5

E:Ilmoitusten hyväksymiset

10,0

15,0

5,4
6,5

2

E:Lausunnot lupahakemuksista
E:Luvanvaraisuuden arviointi

3

E:Muutoksenhaku lupapäätöksiin

2

3,7
4

7,1

5

1,6

J:Muut tarkastuskäynnit

7,1

5

J:Määräaikaistarkastukset

20

2,0
2

J:Omien laitosten valvontaohjelma
J:Osavuosi-/kuukausiraporttien
tarkistaminen
J:Rikosoikeudelliset toimet

7,6

5

2,8

2

5,0
5
5,7
5

J:Seuranta- ja tarkkailusuunn. hyväks.
J:Toiminnanharjoittajan ilmoitukset
J:Toiminnanharjoittajien neuvonta
J:Valvonta-asioiden ratkaiseminen

0

J:Valvontatilanteista tiedottaminen

8

4,5

J:Vuosiraporttien tarkistaminen
4
3,0
3

J:Ympäristön tila -raportit

10

4,1

M:Muut työtehtävät

MV:Jätelain valvonta

1

MV:Kemikaalilain valvonta

1

10

3,5

4,7

0

MV:VAHTI ym. tietorekisterit

MV:Yleisen (ympäristö)edun valvonta

4,1

0
3

6

6,6

5

7,4

3,6

Keskiarvo, 58 vastaajaa

76

13,3

1,9

MV:Koulutus ym.

MV:Vesilain valvonta

13,8

15,0

5

M:Yleiset ELY-tehtävät

MV:Muu valvontatehtävä

10,2

1,1
1

J:Yleisöilmoitusten käsittely

18,1

3,4

J:Hallinnolliset toimet
1

15

4,3

E:Neuvottelut lupapäätöksen jälkeen

J:Muiden viranomaisten tarkastukset

25,0

20,0

Mediaani, 58 vastaajaa

22,8

B2.2. b) Arvioi sitten mahdollisuuksia vähentää / tarvetta lisätä kuhunkin tehtävään
käyttämiesi työpäivien määrää siten, että valvonnan taso säilyy hyvänä (ja esim. YSL:n
tavoitteet turvataan). (Vastaajien määrä: 62)
b) Työpäivien tarve (verrattuna nykyiseen): 1)Voisi vähentää yli 5 työpäivää vuodessa 2)Voisi vähentää 1-5 työpäivää vuodessa
3)Nykyinen työpäivien määrä sopiva 4)Tarve lisätä 1-5 työpäivää vuodessa 5)Tarve lisätä yli 5 työpäivää vuodessa
Keskiarvo: 3,2

Mahdollisuudet vähentää / Tarve lisätä työpäiviä
J:Määräaikaistarkastukset (n=56)

3,8

MV:Kemikaalilain valvonta (n=38)

3,5

J:Toiminnanharjoittajien neuvonta
(n=54)
J:Muut tarkastuskäynnit (n=56)

3,5
3,4

J:Vuosiraporttien tarkistaminen (n=56)

3,4

J:Valvonta-asioiden ratkaiseminen
(n=42)
E:Neuvottelut lupapäätöksen
jälkeen (n=53)

3,4
3,4
3,4

MV:Koulutus ym. (n=52)

3,3

J:Rikosoikeudelliset toimet (n=49)
MV:Jätelain valvonta (n=37)

3,3

J:Hallinnolliset toimet (n=52)

3,3

J:Seuranta- ja tarkkailusuunn.
hyväks. (n=50)
J:Osavuosi-/kuukausiraporttien
tark. (n=52)

3,3
3,2

J:Ympäristön tila -raportit (n=50)

3,2

J:Toiminnanharjoittajan ilmoitukset
(n=55)

3,2
3,2

MV:Yleisen (ympäristö)edun
valvonta (n=50)
E:Ennakkoneuvottelut ja -tarkast.
(n=53)
J:Valvontatilanteista tiedottaminen
(n=48)
J:Omien laitosten valvontaohjelma
(n=54)
J:Muiden viranomaisten
tarkastukset (n=43)

3,2
3,2
3,2
3,1
3,1

E:Luvanvaraisuuden arviointi (n=54)

3,1

E:Lausunnot lupahakemuksista
(n=55)

3,1

MV:Muu valvontatehtävä (n=26)

3,1

MV:VAHTI ym. tietorekisterit (n=53)

3,1

E:Muutoksenhaku lupapäätöksiin
(n=51)

3,1
3,0

J:Yleisöilmoitusten käsittely (n=55)

2,9

E:Ilmoitusten hyväksymiset (n=51)
M:Muut työtehtävät (n=34)

2,9

M:Yleiset ELY-tehtävät (n=44)
0,0

2,4
0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Keskiarvo

77

B6.1. Mitä mieltä olet seuraavista työtäsi koskevista väittämistä? (Vastaajien määrä: 82)
Muutosta koskevissa kysymyksissä ajattele vuosia 2010–2015 (ELY-aikaa).
Keskiarvo: 3
Täysin
eri mieltä

Jokseenkin eri
mieltä

Jokseenkin samaa
mieltä

Täysin
samaa
mieltä

En osaa sanoa/
Ei kuulu tehtäviini

Yhteensä

Keskiarvo

Mediaani

Pystyn itse vaikuttamaan työtehtävieni
sisältöön.

2

22

40

18

0

82

2,9

3

Tehtävänkuvani on muuttunut.

12

14

25

25

2

78

2,9

3

Valvontatehtävieni määrä on lisääntynyt.

3

12

17

46

3

81

3,4

4

Valvontatehtävieni vaativuus on lisääntynyt.

0

8

30

42

2

82

3,5

4

Valvottavanani on useita keskimääräistä
enemmän työllistäviä laitoksia.

4

13

27

30

8

82

3,3

3

Ehdin hoitamaan valvontatehtäväni hyvin standardityöajan (7 h 15 min/päivä)
puitteissa.

23

24

24

9

2

82

2,3

2

Minulle kertyy usein ylityötunteja.

18

22

19

22

1

82

2,6

3

Olen jättänyt valvontatehtäviä tekemättä
tehtäväpaljouden vuoksi.

9

24

26

21

1

81

2,8

3

Olen tehnyt valvontatehtäviä ”kevyemmin” tehtäväpaljouden vuoksi.

4

11

30

36

0

81

3,2

3

Valmistelen ympäristölupahakemuksista
AVI:lle aina lausunnon.

4

13

25

38

2

82

3,3

3

Ehdin tarkastamaan määräaikaisraportit
määräajoissa.

14

27

33

7

0

81

2,4

2

Ehdin käsittelemään yleisö- ja häiriöilmoitukset määräajoissa.

0

20

42

18

2

82

3

3

Ehdin hoitamaan ilmoitus- ja rekisteröintimenettelyt määräajoissa.

1

15

33

8

22

79

3,4

3

Puhelinneuvonnan keskittäminen valtakunnallisesti ympäristöasioiden asiakaspalveluun (Y-aspa) on vähentänyt
minulle tulevia yhteydenottoja.

7

16

25

12

21

81

3,3

3

101

241

396

332

66

1136

3

3

Yhteensä

78

C. ELY:n valvontakäytännöt
C1.1. Mitä mieltä olet seuraavista valvontaa ELY:ssäsi koskevista väittämistä?
(Vastaajien määrä: 82)
Keskiarvo: 2,7
Erittäin
huono/
riittämätön

Melko
huono/
riittämätön

Melko
hyvä/
riittävä

Erittäin
hyvä/
riittävä

En osaa
sanoa

Yhteensä

Keskiarvo

Mediaani

Valvojien määrä verrattuna valvottavien laitosten määrään

24

43

12

0

2

81

1,9

2

BAT/BREF-valvonnan voimavarat

14

42

8

0

18

82

2,6

2

Kemikaalilain ja REACH-asetuksen valvonnan voimavarat

26

36

5

1

13

81

2,2

2

Ennakkovalvonta

9

37

26

1

9

82

2,6

2

AVI:n ympäristölupapäätösten ja -määräysten selkeys ja valvottavuus

6

24

47

1

3

81

2,6

3

Valvontasuunnitelman ja -ohjelman noudattaminen

2

17

53

2

6

80

2,9

3

Häiriöilmoituksiin reagoiminen

0

10

57

13

2

82

3,1

3

Yleisöilmoituksiin reagoiminen

0

8

62

10

2

82

3,1

3

Jälkivalvonta

2

35

33

5

5

80

2,7

3

Luparikkomuksiin puuttuminen

5

26

36

9

5

81

2,8

3

Vahinko- ja poikkeuksellisten tilanteiden
hoitaminen

0

15

55

10

2

82

3

3

”Kynnys” ryhtyä laillisuusvalvontatoimenpiteisiin

9

21

29

13

8

80

2,9

3

Laillisuusvalvontatoimenpiteiden toimivuus

6

25

29

6

13

79

2,9

3

Laillisuusvalvontatoimenpiteiden osaaminen

2

16

40

6

6

70

3

3

Laillisuusvalvontatoimenpiteiden valikoiman monipuolisuus

8

18

36

5

12

79

2,9

3

Valvonnan tavoitteiden selkeys

0

19

53

6

3

81

2,9

3

Valvonnan linjanvetojen selkeys (esim.
milloin puuttua luparikkomuksiin)

5

36

30

7

3

81

2,6

2

Valvontatehtävien priorisoinnin selkeys

3

41

30

4

4

82

2,6

2

Valvonnassa painottuvat vaikuttavuudeltaan keskeiset tehtävät

2

28

38

4

6

78

2,8

3

Kirjaus- ja arkistointimenettelyjen selkeys
ja toimivuus

14

41

23

1

2

81

2,2

2

Valvonnan prosessien osaaminen

2

16

50

9

4

81

3

3

Valvonnan substanssiasioiden osaaminen

2

12

50

15

3

82

3,1

3

Hiljaisen tiedon siirtyminen (eläköitymiset,
tehtävämuutokset)

24

42

14

1

1

82

1,9

2

Ympäristövaikutuksiltaan merkittävistä
tilanteista tiedottaminen

4

31

32

4

10

81

2,8

3

169

639

848

133

142

1931

2,7

3

Yhteensä

79

C3.1. Miten seuraavat väittämät kuvaavat kokemuksiasi valvonta-asioiden esittelijänä?
(Vastaajien määrä: 61)
Keskiarvo: 3,3
Täysin eri
mieltä

Jokseenkin eri
mieltä

Jokseenkin samaa
mieltä

Täysin
samaa
mieltä

En osaa
sanoa

Yhteensä

Keskiarvo

Mediaani

Valmistelen asiat yleensä itsenäisesti.

1

3

20

37

0

61

3,5

4

Ratkaisija ehtii perehtymään ratkaistaviin
asioihin riittävästi.

2

13

36

8

1

60

2,9

3

Saan ratkaisijalta tarvittaessa riittävästi
tukea.

2

5

36

17

1

61

3,2

3

Toimintatavat vaihtelevat asian ratkaisijan
mukaan.

0

10

21

17

13

61

3,5

3

Esittelijän ja ratkaisijan roolit ja vastuut
ovat selkeät.

0

11

33

16

1

61

3,1

3

Yhteistyö/vuorovaikutus ratkaisijan kanssa
toimii hyvin.

0

1

31

28

1

61

3,5

3

Pääsen ratkaisijan kanssa yleensä yhteisymmärrykseen käsiteltävistä asioista.

0

1

25

34

0

60

3,6

4

Pidän ratkaisijan hyvin ajan tasalla laitosten valvontatilanteesta ja muista meneillään olevista asioista.

0

7

30

24

0

61

3,3

3

Sovimme ratkaisijan kanssa selkeästi
valvonnan linjanvedoista (esim. milloin lausutaan, puututaan asiaan).

0

10

29

19

3

61

3,2

3

Yhteensä

5

61

261

200

20

547

3,3

3

C3.3. Miten seuraavat väittämät kuvaavat kokemuksiasi valvonta-asioiden esittelijänä
(vastaajat toimivat sekä esittelijöinä että ratkaisijoina)? (Vastaajien määrä: 20)
Keskiarvo: 3,1

80

Täysin eri
mieltä

Jokseenkin eri
mieltä

Jokseenkin samaa
mieltä

Valmistelen asiat yleensä itsenäisesti.

0

2

7

Ratkaisija ehtii perehtymään ratkaistaviin asioihin riittävästi.

3

9

6

Saan ratkaisijalta tarvittaessa riittävästi tukea.

2

2

Toimintatavat vaihtelevat asian ratkaisijan
mukaan.

3

5

Esittelijän ja ratkaisijan roolit ja vastuut ovat
selkeät.

1

Yhteistyö/vuorovaikutus ratkaisijan kanssa
toimii hyvin.

Täysin
samaa
mieltä

En osaa
sanoa

Yhteensä

Keskiarvo

Mediaani

11

0

20

3,5

4

1

1

20

2,4

2

11

4

0

19

2,9

3

6

3

3

20

2,9

3

3

3

11

0

18

3,3

4

0

0

10

9

0

19

3,5

3

Pääsen ratkaisijan kanssa yleensä yhteisymmärrykseen käsiteltävistä asioista.

0

0

7

13

0

20

3,7

4

Pidän ratkaisijan hyvin ajan tasalla laitosten
valvontatilanteesta ja muista meneillään olevista asioista.

2

3

11

3

1

20

2,9

3

Sovimme ratkaisijan kanssa selkeästi valvonnan linjanvedoista (esim. milloin lausutaan,
puututaan asiaan).

0

3

13

4

0

20

3,1

3

Yhteensä

11

27

74

59

5

176

3,1

3

C3.4. Miten seuraavat väittämät kuvaavat kokemuksiasi valvonta-asioiden ratkaisijana?
(Vastaajien määrä: 20)
Keskiarvo: 3,2

Täysin eri
mieltä

Jokseenkin
eri mieltä

Jokseenkin samaa
mieltä

Täysin
samaa
mieltä

En osaa
sanoa

Yhteensä

Keskiarvo

Mediaani

Esittelijä valmistelee asiat yleensä itsenäisesti.

0

2

12

6

0

20

3,2

3

Ehdin perehtymään ratkaistaviin asioihin
riittävästi.

2

9

7

1

1

20

2,5

2

Tarjoan esittelijälle tarvittaessa riittävästi
tukea.

0

1

14

4

1

20

3,3

3

Toimintatavat vaihtelevat asian esittelijän
mukaan.

0

5

7

6

1

19

3,2

3

Esittelijän ja ratkaisijan roolit ja vastuut
ovat selkeät.

1

2

7

9

0

19

3,3

3

Yhteistyö/vuorovaikutus esittelijän kanssa
toimii hyvin.

0

2

9

8

1

20

3,4

3

Pääsen esittelijän kanssa yleensä yhteisymmärrykseen käsiteltävistä asioista.

0

0

10

10

0

20

3,5

4

Esittelijä pitää minut hyvin ajan tasalla
laitosten valvontatilanteesta ja muista
meneillään olevista asioista.

3

4

7

2

4

20

3

3

Sovimme esittelijän kanssa selkeästi
valvonnan linjanvedoista (esim. milloin
lausutaan, puututaan asiaan).

0

4

11

3

2

20

3,2

3

Yhteensä

6

29

84

49

10

178

3,2

3

81

C5.1. Miten paljon teet valvontaa koskevaa yhteistyötä muiden viranomaisten kanssa?
(Vastaajien määrä: 82)
Vastausmäärien vaihtelu tulee ottaa huomioon vastausten prosenttiosuuksia tarkasteltaessa. Järjestys keskiarvon mukaan, suurin
ylhäällä. 1=En koskaan, 2= Joissakin valvonta-asioissa, 3=Pääosassa valvonta-asioista. (Suljettu kysymys.)
Keskiarvo: 1,6

Valvojien arvio yhteistyön määrästä
En koskaan

Joissakin valvonta-asioissa

Oma ELY, muut Y-vastuual. yksiköt (n=81) 1

Pääosassa valvonta-asioista

68

Kuntien ympäristönsuojeluviranom.
(n=80) 1

31
76

AVI, ympäristölupaviranom. (n=81) 0
Muut ELY-keskukset (n=80)
Muu, mikä? (n=10)
Ympäristöministeriö (n=79)

89
13

11
86

20

1
80

27

0

72

1

TUKES (n=79)

30

67

3

Poliisi (n=80)

30

69

1

SYKE (n=79)

30

68

1

Palo-ja pelastusviranom. (n=79)

30

70

0

Kuntien terveydensuojeluviranom. (n=80)

45

Oma ELY, L-vastuualue (n=75)

55
55

0
45

0

Oma ELY, E-vastuualue (n=79)

63

37

0

Evira (n=79)

65

35

0

AVI, työsuojelu ja ympäristöterveys (n=79)

71

29

0

Tulli ja rajavartiolaitos (n=79)

80

Luonnonvarakeskus (LUKE) (n=79)

81

19

0

Kuntien eläinlääkärit (n=80)

81

19

0

0%

82

23

20 %

40 %

19

60 %

80 %

1

100 %

D2.1. Mitkä seuraavista valvontakäytännöistä koet tarpeelliseksi ELY:ssäsi? (Vastaajien
määrä: 79)
Erilaisia ehdotuksia valvontakäytännöiksi on esitetty mm. seuraavissa raporteissa: 1) Ympäristönsuojelun valvonnan kehittämistyöryhmän (VALSU) ehdotukset valvonnan kehittämiseksi ja yhtenäistämiseksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksissa 14.12.2010. 2) Aluehallintovirastojen ympäristölupavastuualueiden ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten
ympäristö- ja luonnonvarat vastuualueiden yhteistyö ympäristö- ja vesilupien käsittelyssä ja valvonnassa. Ns. YLVA-työryhmän
loppuraportti 2010. 3) ELY-keskusten ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen tehtävien järjestämisvaihtoehdot. Eeva-Riitta
Puomio. Ympäristöministeriön raportteja 17/2012. 4) VALMA: http://tyotilat.alh.fi/sites/tyotilavarasto1/toimintamalliryhmat/Asiakirjat/A%20Ymp%C3%A4rist%C3%B6nsuojelu/Toimintamalli3.2/hankekehys.htm
Keskiarvo: 1,8
Ei tarpeellinen

Tarpeellinen

Yhteensä

Keskiarvo

Mediaani

Vastuuvalvojat ja sektorivalvojat

1

65

66

2

2

Ratkaisijoita muitakin kuin päällikkö

13

56

69

1,8

2

Työparit (esim. esittelijä+ratkaisija, 2 laitosvalvojaa)

13

52

65

1,8

2

Mentorointiparit

8

54

62

1,9

2

Tiimit yksikön sisällä (esim. PIMA, jäte, pohjavesi)

8

56

64

1,9

2

Henkilökohtaiset verkostot (esim. sähköpostilistat)

6

63

69

1,9

2

Asiantuntijaverkostot, Y-vastuualueen yksiköiden
välillä

5

62

67

1,9

2

Asiantuntijaverkostot, ELY:n vastuualueiden välillä

22

37

59

1,6

2

Asiantuntijaverkostot, ELY-keskusten välllä

3

60

63

2

2

Viikko- tai kuukausipalaverit

8

55

63

1,9

2

Videoneuvottelut

8

61

69

1,9

2

Puhelinajat

49

10

59

1,2

1

Yksikön yhteinen työlista vireillä olevista asioista

29

33

62

1,5

2

Sähköinen esittelymenettely (sähk.allekirjoitetut
lausunnot)

17

47

64

1,7

2

Ristiinesittelyt ELY-keskusten välillä

27

30

57

1,5

2

Työjärjestys mahdollistaa kevyet esittelymenettelyt
(esim. sähköpostivastaus kierrätetään ratkaisijan
kautta)

9

50

59

1,8

2

Tarkastuskäyntien (esim.toimialakohtaiset) muistilistat

6

62

68

1,9

2

Kevennetyt päästö- ja vaikutustarkkailuohjelmien
hyväksymismenettelyt

10

52

62

1,8

2

Lausunnonantojen priorisointi ympäristövaikutuksiltaan olennaisiin laitoksiin/asioihin

6

60

66

1,9

2

Lausuntorakenteen yksinkertaistaminen

8

56

64

1,9

2

Ennakkoneuvottelut (valvoja, luvittaja, toiminnanharjoittaja) ennen lupakäsittelyä

5

61

66

1,9

2

Yksikön yhteisesti sovitut lausunto-, päätös- ym.
mallipohjat

13

54

67

1,8

2

Ympäristönsuojelu- ja jätelain valvonnan toimintamallit (VALMA)

15

43

58

1,7

2

Muut valvonnan laatujärjestelmät/toimintamallit

15

43

58

1,7

2

ELY-intrassa hyviä käytäntöjä

25

34

59

1,6

2

Ympäristölupien valvontaohje (7.11.2012 tai v. 2015)

2

69

71

2

2

Ympäristönsuojelulainsäädännön laillisuusvalvontaopas (9/2014)

1

69

70

2

2

Ympäristöriskien arviointi valvontaohjelman laadinnassa (SY 28/2013)

9

56

65

1,9

2

341

1450

1791

1,8

2

Yhteensä

83

D2.2. Mitkä ovat käytössä ELY:ssäsi? (Vastaajien määrä: 80)
Keskiarvo: 1,5
Ei käytössä

84

Käytössä

Yhteensä

Keskiarvo

Mediaani

Vastuuvalvojat ja sektorivalvojat

3

64

67

2

2

Ratkaisijoita muitakin kuin päällikkö

24

46

70

1,7

2

Työparit (esim. esittelijä+ratkaisija, 2 laitosvalvojaa)

27

34

61

1,6

2

Mentorointiparit

48

14

62

1,2

1

Tiimit yksikön sisällä (esim. PIMA, jäte,
pohjavesi)

26

42

68

1,6

2

Henkilökohtaiset verkostot (esim. sähköpostilistat)

17

45

62

1,7

2

Asiantuntijaverkostot, Y-vastuualueen yksiköiden välillä

15

46

61

1,8

2

Asiantuntijaverkostot, ELY:n vastuualueiden välillä

34

26

60

1,4

1

Asiantuntijaverkostot, ELY-keskusten välllä

15

42

57

1,7

2

Viikko- tai kuukausipalaverit

12

51

63

1,8

2

Videoneuvottelut

9

53

62

1,9

2

Puhelinajat

54

4

58

1,1

1

Yksikön yhteinen työlista vireillä olevista
asioista

55

9

64

1,1

1

Sähköinen esittelymenettely (sähk.allekirjoitetut lausunnot)

59

4

63

1,1

1

Ristiinesittelyt ELY-keskusten välillä

45

9

54

1,2

1

Työjärjestys mahdollistaa kevyet esittelymenettelyt (esim. sähköpostivastaus
kierrätetään ratkaisijan kautta)

34

19

53

1,4

1

Tarkastuskäyntien (toimialakohtaiset)
asialistat

30

29

59

1,5

1

Kevennetyt päästö- ja vaikutustarkkailuohjelmien hyväksymismenettelyt

33

22

55

1,4

1

Lausunnonantojen priorisointi ympäristövaikutuksiltaan olennaisiin laitoksiin/
asioihin

20

41

61

1,7

2

Lausuntorakenteen yksinkertaistaminen

20

31

51

1,6

2

Ennakkoneuvottelut (valvoja, luvittaja, toiminnanharjoittaja) ennen lupakäsittelyä

15

48

63

1,8

2

Yksikön yhteisesti sovitut lausunto-, päätös- ym. mallipohjat

35

23

58

1,4

1

Ympäristönsuojelu- ja jätelain valvonnan
toimintamallit (VALMA)

31

13

44

1,3

1

Muut valvonnan laatujärjestelmät/toimintamallit

32

10

42

1,2

1

ELY-intrassa hyviä käytäntöjä

44

6

50

1,1

1

Ympäristölupien valvontaohje (7.11.2012
tai v. 2015)

3

60

63

2

2

Ympäristönsuojelulainsäädännön laillisuusvalvontaopas (9/2014)

2

58

60

2

2

Ympäristöriskien arviointi valvontaohjelman laadinnassa (SY 28/2013)

21

33

54

1,6

2

Yhteensä

763

882

1645

1,5

2

D3. Oletko hyödyntänyt valvontatehtävissä ELY-keskusten valtakunnallisesti keskitettyjä
tehtäviä hoitavien henkilöiden asiantuntemusta? (Vastaajien määrä: 81)
Ympäristöministeriön hallinnonala, listaus 25.3.2015 (poistettu Pilaantuneiden maiden kunnostus, PIR koska siitä ei ole päätöstä) http://www.elykeskus.fi/web/ely/valtakunnalliset-tehtavat#.VRKzS848KUk

Keskiarvo: 1,2
En koskaan

1-3 kertaa

Yli 3 kertaa

Hoidan itse
kyseistä tehtävää

Yhteensä

Keskiarvo

Mediaani

Jätelain mukainen jätehuollon tuottajavastuuvalvonta (PIR)

58

17

3

0

78

1,3

1

Ympäristöhallinnon asiakaspalvelukeskus (PIR)

56

13

6

1

76

1,4

1

Meluntorjunnan asiantuntija- ja kehittämistehtävät (UUD)

57

15

8

0

80

1,4

1

Kalankasvatuksen ympäristönsuojelun asiantuntijatehtävät (VAR)

72

2

3

2

79

1,2

1

Saaristomeren biosfäärialueen hallinnointi
(VAR)

77

0

0

0

77

1

1

Merenhoidon koordinointi (VAR)

73

3

0

0

76

1

1

Etelä- ja Länsi-Suomen jätesuunnittelun ohjaus
ja edistäminen (PIR)

61

13

5

0

79

1,3

1

Metsä- ja kemianteollisuuden ympäristönsuojelun asiantuntijatehtävät (KAS)

59

12

6

1

78

1,3

1

Haitallisten aineiden valvontaan liittyvät tehtävät
(kemikaalilaki) (KAS)

52

21

5

1

79

1,4

1

Saimaannorpan suojelu (ESA)

73

3

1

0

77

1,1

1

Pohjois-Karjalan biosfäärialueen hallinnointi ja
ENCORE-koordinointi (POK)

75

2

0

0

77

1

1

Ympäristökasvatuksen yhteensovittamis- ja
asiantuntijatehtävät (KES)

72

4

1

0

77

1,1

1

Öljyvahinkojen torjunnan teknologian kehittäminen ja valtakunnallinen varallaolo (EPO)

71

5

0

1

77

1,1

1

Turvetuotannon ympäristönsuojelun koordinointi- ja asiantuntijatehtävä (POP)

58

8

11

1

78

1,4

1

Kaivannaistoiminnan ympäristöturvallisuuden
asiantuntija- ja kehittämistehtävät (KAI)

53

12

12

1

78

1,5

1

Arktisen ympäristöyhteistyön asiantuntijatehtävät (LAP)

74

0

1

0

75

1

1

Luonnonsuojelulaissa säädetyt lajisuojelun lupia
koskevat tehtävät (VAR)

74

1

2

0

77

1,1

1

1115

131

64

8

1318

1,2

1

Yhteensä

85

D5.1. a) Miten paljon käytät valvontatehtävissä seuraavia paikka- ja
ympäristötietojärjestelmiä ja muita sähköisiä aineistoja? b)Arvioi käyttämiesi
järjestelmien ja aineistojen toimivuutta ja kehittämistarpeita valvontatehtäviesi hoidon
kannalta (kommenttilaatikkoon). (Vastaajien määrä: 83)
En käytä
lainkaan
ARCGIS Paikkatietojärjestelmä

Käytän harvemmin kuin
kerran viikossa

Käytän vähintään
kerran viikossa

Yhteensä

Keskiarvo

Mediaani

43

27

9

79

1,6

1

HERTTA Ympäristötiedon hallintajärjestelmä

8

50

22

80

2,2

2

KARPALO Ympäristökarttapalvelu

13

36

31

80

2,2

2

KTJ Kiinteistötietojärjestelmä

27

34

19

80

1,9

2

MATTI Maaperän tilan tietojärjestelmä

40

27

11

78

1,6

1

MTTJ Meluntorjunnan tietojärjestelmä

66

11

0

77

1,1

1

NOTTO Kivi- ja maa-ainesten oton seuranta

66

11

0

77

1,1

1

OIVA Ympäristö- ja paikkatietopalvelu

38

34

6

78

1,6

2

PIVET Pintavesien tilan tietojärjestelmä,
vedenlaatu

42

28

6

76

1,5

1

POVET Pohjavesitietojärjestelmä

43

30

4

77

1,5

1

USPA Asianhallintajärjestelmä

2

3

78

83

2,9

3

TYVI-vahti

1

24

56

81

2,7

3

VAHTI Ympäristönsuojelun tietojärjestelmä

1

6

76

83

2,9

3

VELVET Vesihuoltolaitostietojärjestelmä

65

12

1

78

1,2

1

Ilmanlaatuportaali

61

14

4

79

1,3

1

Tuottajarekisteri (/-tiedosto)

73

3

0

76

1

1

ELY-keskusten nettisivut

10

36

34

80

2,3

2
3

ELY-keskusten intranet

2

10

69

81

2,8

AVI:n Lupa-Tietopalvelu

6

56

17

79

2,1

2

Ympäristöministeriön nettisivut

6

61

13

80

2,1

2

ymparisto.fi -nettisivut

4

46

31

81

2,3

2

SYKE:n nettisivut

14

54

12

80

2

2

Finlex

6

36

40

82

2,4

2

Edilex

25

21

27

73

2

2

Muu, mikä?

2

4

3

9

2,1

2

664

674

569

1907

1,9

2

Yhteensä

D7. Jos ELY:t toteuttaisivat yhteisen valvontakampanjan, mitkä kolme seuraavista
toimialoista/teemoista katsot tärkeimmiksi ELY:si alueella? (Vastaajien määrä: 74)
1. tärkein

86

2. tärkein

3. tärkein

Yhteensä

Keskiarvo

Mediaani

Indeksiarvo

eläinsuojat

4

8

5

17

2,1

2

jätepolttoaineet

0

6

7

13

2,5

3

8%

jätteenkuljettajat

9

5

8

22

2

2

10%

9%

kalankasvatus

1

0

0

1

1

1

0%

riskienhallinta yleisesti

18

19

7

44

1,8

2

19%

siirtokuormausasemat

0

3

2

5

2,4

2

3%

teollisuuden vaarallisten jätteiden varastointi

7

12

14

33

2,2

2

18%

turvetuotanto

8

6

2

16

1,6

2

6%

valvontatietojen yhtenäistäminen ja laadunvarmennus

20

8

17

45

1,9

2

21%

muu, mikä?

6

4

3

13

1,8

2

6%

Yhteensä

73

71

65

209

1,9

2

100%

D8.1. Mitä mieltä olet seuraavista ympäristölupien valvontaa yleensä koskevista
väittämistä? (Vastaajien määrä: 81)
Keskiarvo: 2,6
Täysin eri
mieltä

Jokseenkin eri
mieltä

En osaa
sanoa

Yhteensä

Riskiperusteinen valvonta vähentää päästöjä
ja ympäristöriskejä.

1

10

49

10

7

70

3

3

Riskiperusteinen valvonta vähentää valvojien
työmäärää.

3

27

30

10

8

70

2,7

3

Määräaikaisista luvantarkistuksista luopuminen vähentää päästöjä ja ympäristöriskejä.

36

33

3

1

4

73

1,6

2

Määräaikaisista luvantarkistuksista luopuminen vähentää valvojien työmäärää.

35

35

9

0

1

79

1,7

2

Valvonnan maksullisuus siirtää valvonnan
painopistettä maksutuloja kerryttäviin toimintoihin.

3

17

38

15

8

73

2,9

3

Valvonnan maksullisuus lisää toiminnanharjoittajien odotuksia valvonnan laatua
kohtaan.

2

3

30

45

1

80

3,5

4

Paikallistuntemus on tärkeää valvonnassa.

1

2

26

52

0

81

3,6

4

Joidenkin toimialojen valvonnan voisi hoitaa
keskitetysti yhdestä ELY-keskuksesta.

10

22

31

15

2

78

2,7

3

Joidenkin toimialojen valvonnan voisi siirtää
ELY:istä kuntiin.

3

12

38

16

9

69

3

3

Joidenkin toimialojen lupamenettelyt voisi
korvata rekisteröintimenettelyillä.

3

8

39

17

11

67

3

3

Valvonnan osa-alueita voisi tehdä ostopalveluna.

33

22

12

5

7

72

1,8

2

Ympäristölupien valvoja voisi tehdä tarkastuskäynnillä myös vesilain ja maa-aineslain
valvontaa.

10

18

24

19

6

71

2,7

3

Sama valvoja voisi tehdä sekä eläinsuojien
ympäristölupien että viljelijätukien valvontaa.

10

12

12

15

29

49

2,7

3

Laitosten omia ympäristö- ja laatujärjestelmiä
voisi hyödyntää valvonnassa.

5

17

35

16

6

73

2,8

3

ELY:jen valvontaresurssit jakautuvat tasapuolisesti suhteessa laitosten määrään.

35

28

4

0

11

67

1,5

1

ELY:jen valvontakäytäntöjen tulee olla yhtenäisiä.

0

0

27

51

0

78

3,7

4

ELY:jen valvontakäytännöt ovat toiminnanharjoittajien kannalta tasapuolisia eri puolilla
Suomea.

15

36

11

0

16

62

1,9

2

Lupa- ja valvontatehtävien eriyttäminen AVEihin ja ELYihin oli hyvä ratkaisu valvonnan
kannalta.

21

24

12

7

14

64

2,1

2

Tieto valvontaa koskevista lainsäädäntömuutoksista saadaan riittävän ajoissa.

11

29

23

11

2

74

2,5

2

237

355

453

305

0

1350

2,6

3

Yhteensä

Jokseenkin samaa
mieltä

Täysin
samaa
mieltä

Keskiarvo

Mediaani

D9. Minkä yleisarvosanan antaisit ympäristölupien valvonnalle ELY:ssäsi? (Vastaajien
määrä: 82)
Keskiarvo: 7,3
erittäin huono

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0

0

0

2

4

10

27

31

8

0

erittäin hyvä

Yhteensä

Keskiarvo

Mediaani

82

7,3

7

87

Liite 2. Osaraportti 2: Valvonnan kohteet ja toteutuminen ELY-keskuksissa
Tiivistelmä
Tämä raportti on tehty osana Varsinais-Suomen ELY-keskuksen valtakunnallista hanketta Ympäristölupien valvon-nan kehittäminen (2/2015–2/2017). Hanketta rahoittaa ympäristöministeriö. Raportti käsittelee valvonnan kohteita ja toteutumista ELYkeskuksissa. Lisäksi tarkastellaan ympäristönsuojelulain viimeaikaisten muutosten vaikutuksia ELY-keskusten valvontakohteiden ja –resurssien määrään.
Ympäristölupavelvollisia asiakkaita oli tarkasteluhetkellä (25.11.2016) yhteensä 5518. Eniten lupa-asiakkaita oli Etelä-Pohjanmaan, Varsinais-Suomen ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskusten alueella. Vähiten lupa-asiakkaita oli Etelä-Savon, PohjoisKarjalan ja Kainuun ELY-keskusten alueella. Lupa-asiakkaista oli teollisuuspäästödirektiivin (Industrial Emissions Directive,
2010/75/EU) mukaisia direktiivilaitoksia noin 943. Direktiivilaitosten suuri määrä voi lisätä valvonnan työmäärää merkittävästi,
koska ne on tarkastettava 1-3 vuoden välein. Eniten direktiivilaitoksia oli Varsinais-Suomen, Etelä-Pohjanmaan ja Uudenmaan
alueella.
Määräaikaistarkastusten tiheys eli laitoksen valvontaluokka määritetään lainsäädännön mukaan ympäristöriskien arvioinnin
perusteella. Valvontakohteet jaetaan neljään valvontaluokkaan. Noin puolet ELY-keskusten valvomista direktiivilaitoksista on
luokiteltu alimpaan valvontaluokkaan (VL 3). Myös puolet muista laitoksista on luokiteltu alimpaan valvontaluokkaan (VL 4).
Toimialoittain tarkasteluna eniten valvottavia kohteita on malmien ja mineraalien kaivamisen tai maaperäainesten oton, eläinsuojien ja kalankasvatuksen sekä jätteiden tai jätevesien käsittelyn toimialoilla. Toimialoittain asiakkaiden jakauma on ELYkeskuksissa melko erilainen. Ympäristönsuojeluasetuksen muutos (713/2014, muutossäädös 16.4.2015) vaikutti eräillä toimialoilla monien ELY-keskusten asiakasmääriin merkittävästi. Suurin vähennys tapahtui eläinsuojien ja jätteenkäsittelyn osalta.
Asiakkaita oli vuonna 2016 vuoteen 2015 verrattuna 1279 vähemmän. ELY-keskuskohtaisesti asiakasmäärät vähenivät 40–374
asiakkaalla.
Työajan kohdentumista tarkasteltiin tarkemmin vuoden 2015 osalta. Vuonna 2015 valvontaan käytettiin yhteensä 81,7 henkilötyövuotta, eniten Uudenmaan ELYssä (10,6 htv) ja vähiten Pohjois-Karjalan ELYssä (3,1 htv). Suurin osa valvonnan työajasta
(yhteensä 43 htv) oli merkitty tehtävälle ”Ympäristölupien valvonta”. Seuraavaksi eniten työaikaa kului määräaikaistarkastuksiin ja raportoinnin tarkastamiseen sekä toiminnan johtamiseen, suunnitteluun ja kehittämiseen. Tehtävänkuvien ja valvontakohteiden moninaisuus vaikeuttaa valvontaresurssien todellisen määrän ja tarpeen arviointia.
Valvontakohteita suhteessa valvonnan henkilötyövuosiin oli sekä vuonna 2015 että vuonna 2016 eniten Etelä-Pohjanmaan
ELYssä ja vähiten Kainuun ELYssä. Suhde oli pienentynyt (parantunut) kaikissa ELY-keskuksissa. Eniten valvontakohteiden
määrä suhteessa valvontaresursseihin oli pienentynyt Etelä-Pohjanmaan, Varsinais-Suomen ja Pohjois-Savon ELY-keskuksissa.
Vuonna 2016 valvontaan oli käytössä ELY-keskuksissa lähes 100 htv, mikä merkitsee 53 %:n kasvua vuoteen 2010 (65 htv) verrattuna. Resurssien paraneminen johtui suurelta osin valvontamaksutuloista. Niitä kertyi vuosina 2015–2016 yhteensä noin 3,8
miljoonaa euroa. Eniten tuloja kertyi Varsinais-Suomen, Uudenmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksissa. Maksutuloista 61 % tuli vuonna 2015 raporttien tarkastamisesta ja loput määräaikais- ja muista tarkastuksista.
Kehittämisehdotuksia: Valvontakohteiden ja -tehtävien määriä olisi hyvä seurata ja tarkastella jatkuvasti ja yhdenmukaisesti eri
ELY-keskuksissa. Jatkossa olisi hyvä siirtyä yhdenmukaiseen ympäristönsuojelulain liitteen 1 mukaiseen toimialajaotteluun.
ELY-keskuksille olisi hyvä saada käyttöön yhtenäinen ja helppokäyttöinen riskinarviointimenetelmä. Valvonnan resurssien ja
niiden tarpeen arviointi ELY-keskuksittain on tärkeää, jotta riittävä ja tehokas valvonta saadaan turvattua. Valvontamaksujen
vaikutusta valvonnan resursseihin sekä valvonnan kohdentumiseen ennakko- ja jälkivalvontaan on syytä seurata.
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Liite 3. Osaraportti 3: Ely-keskusten valvojien haastattelut, valvontasuunnitelmat ja -ohjelmat
Tiivistelmä
Tämä raportti on tehty osana Varsinais-Suomen ELY-keskuksen valtakunnallista hanketta Ympäristölupien valvonnan kehittäminen (2015–2016). Hanketta rahoittaa ympäristöministeriö. Raportti käsittelee tuloksia ELY-keskusten valvojille vuosina
2015–2016 tehdyistä kuudesta ryhmähaastattelusta. Selvitysaineistona hyödynnettiin myös ELY-keskusten valvontasuunnitelmia, -ohjelmia ja -kertomuksia sekä työjärjestyksiä.
ELY-keskusten näkemyksissä valvonnasta on yhtäläisyyksiä mutta myös eroja, jotka liittyvät maantieteelliseen sijaintiin (välimatkat, luonnonolot, yleisöilmoitukset), resursseihin, valvojien taustoihin, laitosmääriin ja valvottaviin laitoksiin ja toimialoihin.
Jokaisella laitoksella on nimetty vastuuvalvoja, mutta muutoin valvonnan organisointi vaihtelee. Osassa ELY-keskuksista on
yksikönpäällikön lisäksi valvonta- tai ryhmäpäällikkö, ryhmiä tai epävirallisempia tiimejä sekä suurilla laitoksilla esimerkiksi
vesien- tai ilmansuojelun sektorivalvojia. Lisäksi valvontaan osallistuu muita ELY-keskuksen asiantuntijoita. Valvonta-asioiden
ratkaisijana toimii yksikönpäällikkö, valvonta- tai ryhmäpäällikkö ja/tai toinen valvoja.
Hyvä valvonta on valvojien mielestä riskilähtöistä, objektiivista, tasapuolista, oikeudenmukaista, riittävää, ennakoitavaa ja
asiantuntevaa. Sen lähtökohta on hyvä lupa. Asiat hoidetaan vuorovaikutteisesti toiminnanharjoittajan kanssa. Valvonta on yhtenäistä, mutta laatutason määrittämisessä otetaan huomioon ELY-keskusten erilaiset resurssit. Valvonnan laatua voidaan mitata
myös asiakastyytyväisyyden ja ympäristön tilan kautta. Hyvä määräaikaistarkastus on asiakkaan näköinen, sille valmistaudutaan perusteellisesti ja se dokumentoidaan kattavasti. Laadun kannalta keskeistä on myös valvojien osaaminen; uudet valvojat
kaipasivat peruskoulutusta hallinto- ja valvontakäytäntöihin ja hyvää työhön perehdyttämistä.
Valvonnan seurantaan ei ole valtakunnallisesti yhteismitallisia tunnuslukuja. Laatua mitataan lähinnä määräaikaistarkastusten
ja lausuntojen määrillä ja tavoiteajoissa pysymisellä, mutta niitä ei pidetty riittävinä mittareina. Toisaalta turha mittaaminen vie
aikaa oikealta valvontatyöltä.
Valvonnan laadun kannalta keskeinen pullonkaula ovat riittämättömät valvontaresurssit. Myös kirjaamon resurssien tulee olla
riittävät. Valvontamaksutulot ovat mahdollistaneet uusien valvojien palkkaamisen. Tämä voi nostaa valvonnan tasoa, vaatimuksia ja toiminnanharjoittajien odotuksia. Toisaalta resurssien epäsuhta lisääntyy, jos ELY-keskusten rekrytointimahdollisuudet
ovat erilaisia. Lisäksi valvonta voi painottua maksullisiin tehtäviin eli raporttien tarkastamiseen ja määräaikaistarkastuksiin niin
että riskinarviointi unohtuu.
Toinen keskeinen pullonkaula on toimimattomat tietojärjestelmät. Lupa- ja valvonta-asiat ovat hajallaan useissa järjestelmissä
(VAHTI, USPA, YLVA, TYVI) ja kokonaisuus vaikea hahmottaa, kun paperisista valvontamapeista luovutaan. Rinnakkaisten
järjestelmien ylläpito on työlästä, mutta monissa ELYissä joudutaan ylläpitämään lisäksi omia taulukoita suunnittelun, toteuttamisen ja seurannan helpottamiseksi. Ongelmaksi koettiin myös kirjavat valvontakirje- ja kirjauskäytännöt ja sähköpostien vaihteleva kirjaaminen. Paikkatietojärjestelmiä (Karpalo, Arcgis) käyttäneet kokivat ne tärkeiksi työkaluiksi, mutta kaikki valvojat
eivät halua tai osaa käyttää niitä.
Valvontasuunnitelmien ja –ohjelmien sisältö ja rakenne vaihtelivat. Tulossopimusten tavoitteena on ohjelman määräaikaistarkastusten toteutuminen 100-prosenttisesti. Ohjelmiin vaikuttaa riskinarvioinnin lisäksi resurssien määrä. Otantaa käytettiin
harvoin tarkastusten suunnittelussa. Suunnitelmien ja ohjelmien toteutus edellyttää valvojien hyvää sitouttamista.
Riskinarviointiin ei ole täysin yhtenäisiä kriteereitä, vaikka sitä tehdään lainsäädännön ja valvontaohjeen mukaisesti. Näkemykset ELY-keskusten yhteisen riskinarviointityökalun tarpeellisuudesta vaihtelivat. Riskinarviointiin perustuva valvontaluokka
kertoo määräaikaistarkastuskäyntien tarpeen mutta myös muusta tarpeesta panostaa työaikaa laitoksen valvontaan. Direktiivilaitokset on sijoitettu osassa ELY-keskuksista lähtökohtaisesti valvontaluokkaan 1 ja osassa 3. Myös toimialakohtaisia valvontaluokkajakoja käytetään. Luokkaa on laskettu tai nostettu laitoskohtaisen arvioinnin perusteella.
Niukkojen resurssien takia on priorisoitu tehtäviä ja kevennetty työskentelytapoja. Tärkeiksi tehtäviksi koettiin lausunnot
AVIlle, lupakäsittelyyn liittyvät tarkastukset ja neuvottelut, neuvonta ja ohjaus, lupamääräysten tulkinta, määräaikaistarkastukset, vuosi- ja määräaikaisraporttien tarkastaminen, vahinko-, häiriö- ja poikkeuksellisten tilanteiden ja yleisöilmoitusten
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käsittely, luparikkomuksiin puuttuminen, päätökset tarkkailusuunnitelmista ja -ohjelmista sekä vakuuksien riittävyyden, luvanvaraisuuden ja luvan tarkistamisen tarpeen arviointi. Vähemmän tärkeinä pidettiin muiden lakien/asetusten valvontaa (esim.
kemikaalivalvonta). Raportteja ei aina tarkasteta tavoiteajassa eikä kaikkia tietoja käydä läpi tarkasti; etusijalla ovat suurten
kuormittajien raportit. AVIlle ei aina anneta lausuntoa pienistä laitoksista, joilla ei ole merkittäviä ympäristövaikutuksia. Kunnille lausutaan vain pohjavesialueilla tai vedenoton lähellä sijaitsevista laitoksista ja muille viranomaisille kuten TUKESille
vain merkittävistä asioista. AVIn ja kuntien lupapäätöksistä valitetaan vain erityistapauksissa.
Kynnys ryhtyä laillisuusvalvontamenettelyihin on laskenut viime aikoina. Koska menettelyjä pidetään työläinä, ongelmatilanteita ratkaistaan usein ensisijaisesti neuvottelemalla. Joillakin ELY-alueilla yhteistyö poliisin ja syyttäjän kanssa on aktiivisempaa kuin muilla ja tutkintapyyntöjä tehdään enemmän.
Valvontaan ja viranomaisyhteistyöhön on olemassa paljon hyviä käytäntöjä ja niiden jakaminen ja jalkauttaminen koettiin tärkeiksi.
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Liite 4. Osaraportti 4: Muut haastattelut
Tiivistelmä
Tämä raportti on tehty osana Varsinais-Suomen ELY-keskuksen valtakunnallista hanketta Ympäristölupien valvonnan kehittäminen (2/2015–2/2017). Hanketta rahoittaa ympäristöministeriö. Raportti käsittelee tuloksia Elinkeinoelämän keskusliiton,
Etelä-Suomen aluehallintoviraston, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliiton, Suomen Kuntaliiton, Suomen luonnonsuojeluliiton ja WWF Suomen edustajien sekä Ympäristöministeriön entisen virkamiehen haastatteluista. Vuonna 2016 tehtiin kuusi
ja vuonna 2017 kaksi haastattelua. Haastattelujen teemoina olivat käsitys ympäristölupien valvonnasta, hyvä valvonta, riskien
arviointi, yhteistyö ELY-keskusten kanssa, valvonnan kehittämistarpeet ja hyvät käytännöt sekä aluehallintouudistus.
Haastatellut näkivät, että hyvä valvonta on suunnitelmallista, säännöllistä, itsenäistä, luotettavaa, aktiivista, johdonmukaista,
ennakollista sekä riski- ja ympäristövaikutuslähtöistä. Se perustuu riskinarviointiin, keskittyy merkittäviin asioihin ja rikkomuksista on asianmukaiset seuraukset. Valvontakäytännöt ovat valtakunnallisesti yhtenäisiä ja siten tasapuolisia toiminnanharjoittajia kohtaan. ELY-keskus tekee valvontaa yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa. Valvonnan resurssit ovat riittäviä ja
valvojat osaavia. Valvonnassa huomioidaan toiminnan yhteisvaikutukset muiden toimintojen kanssa ja joskus tehdään yllätystarkastuksiakin. Hyvä valvonta edellyttää myös hyvää lupaa ja hyviä pohjatietoja toiminnasta.
Keskeisiä valvonnan kehittämiskohteita ovat viranomaisten yhteistyö valvonnan suunnittelussa ja toteutuksessa sekä yhtenäiset
riskinarviointimenetelmät ja toimintatavat poikkeus- ja ylitystilanteissa. Lupien ja valvonnan tietojärjestelmiä sekä sähköistä
asiointia ja raportointia tulee kehittää ”yhden luukun”-periaatteella. Lisäksi tarvitaan valtion ja kuntien ajantasaiset ympäristöluvat ja valvonnan kattava tietojärjestelmä.
Valvojalta toivottiin yhtäältä asiakaslähtöisyyttä ja asiantuntevia neuvoja, toisaalta puolueettomuutta ja yleisen edun puolustamista. Valvonnan sisällön laajentaminen neuvonnallisempaan suuntaan edellyttää valvojalta monipuolista osaamista sekä toimialasta, hallinnosta, ympäristönsuojelusta että lainsäädännöstä.
Hyviksi käytännöiksi tai toimintatavoiksi mainittiin esimerkiksi viranomaisten yhteistarkastukset ja yritysten ympäristöjärjestelmien hyödyntäminen valvonnassa. Lisäksi valvojan on hyvä käydä uusi lupapäätös läpi toiminnanharjoittajan kanssa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.
Toiminnanharjoittajien ilmoittamiskynnystä häiriötilanteista tulisi yhtenäistää esimerkiksi neuvonnan avulla ja ilmoittamatta
jättämisestä voisi seurata sanktioita. Kansalaisjärjestöt toivovat yleisöilmoitusten nopeampaa käsittelyä ja sitä, että ilmoituksen
tekijä voisi osallistua mahdolliselle selvittelyyn liittyvälle tarkastuskäynnille.
Viestintää valvonnan sisällöstä ja tehtävistä sekä tehdyistä linjanvedoista tulisi lisätä toiminnanharjoittajille, etu- ja kansalaisjärjestöille ja kansalaisille. Valvonnasta voitaisiin tiedottaa esimerkiksi erilaisten kampanjoiden kautta.
Ympäristölupien käsittelyyn ja sisältöön liittyviksi ongelmakohdiksi koettiin puutteelliset ja epäyhtenäiset neuvontakäytännöt,
vaihtelevat selvitys- ja tarkkailuvelvoitteet, lupien pitkät käsittelyajat, lupaprosessin arvaamattomuus ja liian massiiviset lupapäätökset. Elinkeinoelämä toivoi asiakaslähtöisempiä «yhden luukun» -lupakäsittelyjä sekä toimialakohtaisia lupahakemus- ja
lupapäätösmalleja. Ennakkoneuvotteluja tarvitaan erityisesti suuriin hankkeisiin. Pienemmissä hankkeissa tarvitaan luvan hakemisen perusneuvontaa. ELY-keskuksen lausunnot ovat tärkeitä lupakäsittelyn kannalta, lisäksi valvoja ja lupakäsittelijä voisivat
myös keskustella lupamääräyksistä yhdessä etukäteen. Luvan muuttamisen ja tarkistamisen tarpeen arvioimiseen tarvitaan ELYkeskuksiin yhtenäisiä käytäntöjä.
Aluehallinnon uudistuksessa tulee turvata valvonnan kehittäminen. Lupa- ja valvontaviranomaisen yhdistymistä samaan virastoon pidettiin hyvänä ratkaisuna, sillä se selkeyttää tilannetta toiminnanharjoittajien kannalta ja yhtenäistää käytäntöjä. Lisäksi
viranomaisten osaamista ja resursseja voidaan hyödyntää paremmin valtakunnallisesti. Valtion, maakuntien ja kuntien yhteistyö
on jatkossakin tärkeää. Maankäyttöä ja ympäristöasioita tulee tarkastella kokonaisuutena. Tätä voisivat edesauttaa maankäyttöja rakennuslain mukaisten viranomaisneuvottelujen kaltaiset säännölliset yhteydenpidon muodot.
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Liite 5. Osaraportti 5: Kysely toiminnanharjoittajille. Tiivistelmä ja
tulokset.
Tiivistelmä
Tämä raportti on tehty osana Varsinais-Suomen ELY-keskuksen valtakunnallista hanketta Ympäristölupien valvonnan kehittäminen (2015–2016). Hanketta rahoittaa ympäristöministeriö. Raportti käsittelee tuloksia ELY-keskusten valvomille laitoksille
keväällä 2016 tehdystä webropol-kyselystä. Kysely lähetettiin 4617 toiminnanharjoittajalle. Vastauksia saatiin 846. Vastausprosentti oli 19 %.
Vastanneet näkivät, että hyvä valvonta olisi yhtenäistä, tasapuolista, puolueetonta, riski- ja ympäristövaikutuslähtöistä,
asiakaslähtöistä, suunnitelmallista, hyödyllistä ja joustavaa. Suurin osa katsoi maksullisuuden lisäävän odotuksia valvonnan
laadusta ja odotti sen parantavan valvonnan resursseja.
Valvonnalle annettujen arvosanojen keskiarvo oli 7,6 asteikolla 1-10. Arvosanoissa oli ELY-ja toimialakohtaisia eroja, parhaan arvosanan sai Etelä-Savon ja huonoimman Kainuun ELY-keskus. Eniten annettiin arvosanoja 8 ja 9.
Toiminnanharjoittajat antoivat ELY-keskusten valvonnalle eniten ruusuja hyvästä asiakaspalvelusta, asiantuntemuksesta,
yhteistyöstä ja neuvonnasta, asiakaslähtöisyydestä, tarkastuskäyntien hyödyllisyydestä ja joustavuudesta. Risuja taas annettiin
eroista ELY-keskusten ja yksittäisten valvojien välillä, hitaasta asioiden käsittelystä, valvonnan vähäisyydestä, asiantuntemuksen puutteesta, kalliista valvontamaksuista, epäolennaisuuksiin keskittymisestä, sähköisten järjestelmien puutteista, vääristä
tulkinnoista ja liiasta byrokratiasta.
Palvelun tasoon oltiin tyytyväisiä: Suurin osa vastanneista piti yhteyttä ELYyn enimmäkseen sähköpostilla ja puhelimella.
Yksi vastaaja ehdotti chat-palvelua uudeksi yhteydenpitomuodoksi. Tarkastuksilla oli käyty lähes 80 % vastanneista laitoksista. Huomautuksia, kehotuksia, kieltoja ja määräyksiä oli saatu ja tutkintapyyntöjä tehty vähän. Häiriö- tai poikkeustilanteita oli
ollut noin 40 %:lla. Ilmoituskäytännöt ja kynnykset tuntuivat selkeiltä. Vähintään kolme neljästä arvioi, että valvojan ystävällisyys, asiantuntemus, asiakkaan huomioiminen ja valvojan tavoitettavuus oli vähintään hyvällä tasolla. Päätöksen perustelut ja
asian käsittelynopeuskin oli hyvää vähintään 58 % mielestä. Kritiikkiä hitaudesta esitettiin avoimissa vastauksissa.
Valvojien osaaminen arvioitiin pääosin hyväksi: Osaaminen arvioitiin parhaaksi lainsäädännön, pohjavesien, jätevesien,
jätteiden ja jätehuollon ja maaperänsuojelun osalta. Parantamisvaraa olisi energia- ja materiaalitehokkuudessa sekä toimialakohtaisessa osaamisessa.

Keskeisimmät kehittämisehdotukset olivat:
Sähköinen asiointi, sähköiset järjestelmät ja viranomaisyhteistyö kuntoon: Järjestelmät ovat kankeita ja saman tiedon

toimittaminen monelle viranomaiselle turhauttavaa. Kehittämistarpeita nähtiin yhteistyössä E-vastuualueen, muiden
ELY-keskusten, kuntien ympäristönsuojeluviranomaisten, pelastusviranomaisten, työsuojeluviranomaisten, AVI:n ja
TUKESin kanssa. Tarkastuksia voisi tehdä yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa. Ilmoituslomakkeiden tulisi olla
toimialakohtaisia. Valvonnan ja luvituksen yhdistämistä samaan organisaatioon toivottiin.

Valvonta yhtenäisemmäksi: Valvonnan eroista ELY-keskusten ja valvojien välillä saatiin paljon palautetta. Vain viidennes
näki, että käytännöt ovat tasapuolisia toiminnanharjoittajien kannalta. Epäyhtenäinen kohtelu näkyy lupapäätöksissä ja niiden
tulkinnassa, vaatimustasoissa, valvontamaksuissa ja laillisuusvalvontamenettelyissä. Toisaalta valvonnalta toivottiin tarvittaessa
joustamista eikä yhtenäistämistä tarvitse tehdä tiukimman linjan mukaan.
Valvonta ja tarkastukset riskiperusteiseksi: 90 % vastanneista oli tyytyväisiä edelliseen määräaikaistarkastukseensa, sen
vuorovaikutukseen, ajankäyttöön, valmisteluun ja tarkastuskertomukseen. Hyötyynkin oltiin enimmäkseen tyytyväisiä. Lainsäädännön muutoksista ja laitoksen tulevaisuudennäkymistä voisi keskustella enemmän. Suurin osa katsoi sopivaksi tarkastusväliksi 1-3 vuotta. Toimialoista rehuteollisuus, eläinsuojat ja turkistarhat toivoivat tarkastusväliä harvemmaksi. Valvontaa
voitaisiin tehdä osin otantaperiaatteella. Valvontatiheyksien pitäisi perustua ympäristöriskeihin. Joskus tulisi tehdä myös yllätystarkastuksia, pistokokeita ja kontrollitutkimuksia.
Raportointia vähemmän, palautetta enemmän: Rutiininomaista raportointia kritisoitiin työlääksi ja tietojen toimittamista
oikeassa muodossa vaikeaksi. Raportointia tulisi tehdä vain toiminnan muuttuessa tai häiriö- ja poikkeustilanteissa. Osa toivoi
tarkastuskäyntejä raportoinnin sijaan. Yli puolet kertoi saaneensa vuosi- ja osavuosiraporteista palautetta valvojalta, mutta moni
toivoi vieläkin enemmän palautetta, esimerkiksi tarkkailutuloksista ja benchmarking-tyyppistä vertailutietoa niistä. Lisäksi toivottiin valvonnan vuosikelloja tai tarkistuslistoja.
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Neuvontaa, koulutuksia ja tiedottamista enemmän: Valvonnan tulisi olla asiakaslähtöisempää. Valvojalta toivottiin tietoja
esimerkiksi uusista teknologioista, järkevistä investoinneista ja lakimuutoksista ja BAT/BREF-asioista. Tämä edellyttää hyvää
osaamista ja perehtymistä laitokseen. Toimialakohtaisia koulutustilaisuuksia, joissa olisi valvojia, asiantuntijoita, toiminnanharjoittajia, etujärjestöjä ja luonnonsuojelujärjestöjä toivottiin.
Ympäristöjärjestelmät ja omavalvonta hyödyksi valvonnassa: Laitoksen omavalvonnan tuloksia ja omia au-tomaattimittareita tulisi hyödyntää enemmän. Yli puolella vastanneista yrityksistä oli käytössä EMAS tai ISO 14001-ympäristöjärjestelmä ja/
tai jokin oma ympäristö- tai laatujärjestelmä. Suurin osa näki, että järjestelmä palvelee ympäristölupien seurantaa ja raportointia
ja sen tulisi vaikuttaa valvontaan esimerkiksi tarkastuskäyntitarvetta vähentävästi. ELY-keskukset hyödyntävät tietoa ympäristöjärjestelmistä melko vähän esimerkiksi valvontaluokkien määräytymisessä.
Muita esitettyjä valvonnan kehittämiskohteita olivat byrokratian vähentäminen, yhteistyö ja palautteenanto, valvonnan tehostaminen ja resurssit ja valvontamaksujen pienentäminen.

Tulokset
Kuva 1. Laitosten, Vahti-yhteyshenkilöiden ja yhteyshenkilöiden joille kysely lähetettiin (eli niiden joilla oli sähköpostiosoite Vahdissa 3/2016) määrät sekä kyselyyn vastanneiden määrät ja vastausprosentti ELY-keskuksittain. Vastaajien määrä: 846 (näistä oli 65 vastaajaa, joiden laitoksia oli
usean ELY-keskuksen alueella).
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Asiointi
1. Mikä ELY-keskus valvoo / mitkä ELY-keskukset valvovat ympäristölupaanne / -lupianne? (Vastaajien määrä: 846)
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus valvoo myös Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla sijaitsevia laitoksia. Varsinais-Suomen ELYkeskus valvoo myös Satakunnassa sijaitsevia laitoksia.
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2. Onko laitoksellanne/yrityksellänne erikseen nimetty vastuuhenkilö ympäristöasioiden hoitoon? (Vastaajien määrä: 838)
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Kyllä, hän hoitaa ympäristöasioita päätehtävässään (esim. ympäristöpäällikkö,
-asiantuntija, -johtaja)

89

Kyllä, se olen minä ja hoidan
ympäristöasioita osana muita tehtäviäni

94

200
182

Kyllä, hän hoitaa ympäristöasioita
osana muita tehtävieään

Kyllä, se olen minä ja hoidan ympäristöasioita päätehtävänäni (esim. ympäristöpäällikkö, -asiantuntija, -johtaja)

150

315

59

3. Kuinka monen ympäristölupavelvollisen laitoksen vastuuhenkilönä hän toimii / toimitte? (Vastaajien määrä: 770)
0

50

100

150

200

250

350

300

400

450

500
494

1
118

2
45

3
4-9

61

Vähintään 10

52

4. Kuinka usein viimeisten kolmen vuoden aikana ympäristöluvan valvontaan liittyvissä asioissa: (Vastaajien määrä: 842)
0
Olette olleet sähköpostilla
yhteydessä ELY-keskukseen

100

83
135

Olette lähettäneet postia
ELY-keskukseen

242

Valvoja on käynyt laitoKsessanne muulla
tarkastuksella tai neutottelussa (esim.
poikkeustilanne)
Laitoksellanne on ollut häiriö- tai
poikkeustilanteita, joista olette ilmoittaneet ELY-keskukseen
Olette olleet neuvottelussa
ELY-keskuksessa
Laitoksenne on saanut selvityspyyntöjä
ELU-keskukseölta
Olette olleet yhteydessä
ELY-keskuskeen muulla tavoin
(esim. koulutustilanteessa)

103

118

500

136

600

369
300

79

197

456

88
35 30

205

109

461

170

106

409

192

480

46 37

186

37

177

127
645

161
116

748

Laitoksestanne on tehty
tutkintapyyntö/rikosilmoitus

115

320

368

900

208
101

287

800

700

155

86

Laitoksellanne on ollut häiriö- tai
poikkeustilanteita, joista ette ole
ilmoittaneet ELY.-keskukseen

39

37
784

Laitoksenne on saanut hallintopakolla
(esim. uhkasakko, teettämis- tai
keskeyttämisuhka)
tehostetun kiellon tai määräyksen
1 kerran

400

336

Laitoksenne on saanut huomautuksen tai
kehotuksen ELY-keskuksesta

0 kertaa

300

46

Olette olleet puhelimitse
yhteydessä ELY-keskukseen

Valvoja on tehnyt laitoksessanne
määräaikaistarkastuksen

200

800

2-5 kertaa

6-10 kertaa

Yli 10 kertaa

En osaa sanoa

95

Asiakastyytyväisyys
5. Arvioi ELY-keskuksesta saamanne palvelun tasoa ympäristölupanne valvontaan liittyvissä asioissa: (Vastaajien määrä: 836)
Tilastoarvot
Määrä
4720

Keskiarvo
3,93

Keskiarvon luottamusväli
3,91 – 3,96
1

Mediaani
4

Keskihajonta
0,95

2

Vinous
-1,12

Huipukkuus
1,33

3

Entropia
1,79

4

5
4,29

Valvojan ystävällisyys
4,10

Valvojan asiantuntemus
Asiakkaan huomioiminen

3,97

Valvojan tavoitettavuus

3,94

Päätöksen perustelut

3,79
3,51

Asian käsittelynopeus
3,10

Muu, mikä?

ELY-keskuksen palvelun taso
Heikko

Välttävä

Valvojan 2%3% 7%
ystävällisyys (n=832)
Valvojan
2%3%
asiantuntemus (n=834)
Asiakkaan
2% 4%
huomioiminen (n=832)
Valvojan tavoitettavuus (n=834) 2% 4%

Muu, mikä? (n=103)

7%

96

Kiitettävä

11%

48%

14%
14%

20 %

6%

23%
52%

21%

5%

26%

51%
14%

4%

31%

49%

9%

En osaa sanoa
45%

6%

16%
43%

5% 3% 2% 5% 5%
0%

Hyvä

39%

Päätöksen perustelut
(n=827) 3% 6%
Asian käsittelynopeus
(n=831)

Tyydyttävä

9%
15%

5%

81%
40 %

60 %

80 %

100%

6. Arvioi ELY-keskuksen osaamista ympäristölupanne valvonnan osa-alueilla: (Vastaajien määrä: 826)
Tilastoarvot
Määrä
7351

Keskiarvo
3,8

Keskiarvon luottamusväli
3,78 – 3,81
0

1

Mediaani
4

Keskihajonta
0,8
2

Vinous
-1,03

Huipukkuus
1,97

Entropia
1,6

3

4

5
4,06

Lainsäädäntö
Pohjavedet

3,94

Jätevedet

3,93

Jätteet ja jätehuolto

3,90

Maaperän suojelu

3,90

Ilmansuojelu

3,84

Kemikaalit

3,81

Meluntorjunta

3,77

Riskinarviointi

3,69
3,62

BAT- ja BREF-asiat
Energiatehokkuus

3,54

Materiaalitehokkuus

3,52

Toimialakohtainen tieto
(esim. tietystä teollisuden tai
eläintuotannon alasta)
Muu, mikä?

3,48
3,04

97

7. Minkä yleisarvosanan antaisit ympäristölupien valvonnalle ELY-keskuksellesi? (Vastaajien määrä: 846)
Tilastoarvot
Määrä
846

Keskiarvo
7,64

Keskiarvon luottamusväli
7,52 – 7,75

Mediaani
8

Keskihajonta
1,71

Vinous
-1,67

Huipukkuus
3,14

Entropia
2,44

296

300

246

250
200
150

139

100
50
0

11

6
1

39

22

18
2

3

4

36

5

6

33

7

8

9

10

Yleisarvosana valvonnalle, ELYt
Etelä-Savo

8,2

Kaakkois-Suomi

8,1

Pohjois-Savo

8,1

Pohjois-Karjala

8,0

Uusimaa

7,9

Keski-Suomi

7,8

Pirkanmaa

7,7

Lappi

7,7

Pohjois-Pohjanmaa

7,6

Varsinais-Suomi

7,6

Etelä-Pohjanmaa

7,4

Häme

7,3

Kainuu

6,7
Keskiarvo

98

Yleisarvosana valvonnalle, toimialat
8,8

Tekstiiliteollisuus
8,2

Nahkateollisuus

8,0

Kaivosteollisuus
Muu teollisuus

8,0

Metalliteollisuus

8,0
7,9

Kalankasvaus

7,8

Ampumarata

7,8

Energiantuotanto

7,8

Satama

7,8

Jätteenkäsittely
Elintarviketeollisuus

7,8

Asumisjätevedenpuhdistamo

7,7
6,7

Kemianteollisuus
Keskiarvo

Varastot

7,7

7,4

Puunjalostusteollisuus

7,4

Eläinsuoja

7,1

Rakennusteollisuus

7,1

Turvetuotanto

7,1

Rehuteollisuus

7,0

Turkistarha

6,7
Keskiarvo

Tarkastukset ja raportointi
8. Kuinka usein katsot, että laitoksellanne tulisi tehdä määräaikaistarkastus? (Vastaajien määrä: 827)
0

20

40

60

Kerran vuodessa

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

118

Kerran kahdessa
vuodessa
Kerran kolmessa
vuodessa
Kerran 4-10
vuodessa
Harvemmin kuin
kerran 10 vuodessa

80

152
241
265
51

99

Kuinka usein laitoksellanne tulisi tehdä määräaikaistarkastus
(Direktiivilaitos / muu laitos, n=827)

Direktiivilaitos

23%

Muu laitos

11%

Ei osaa sanoa

25%

16%

12%
10 %

Kerran vuodessa

17%

25%

17%

0%

35%

40%

9%

31%
30 %

20 %

34%
50 %

40 %

Kerran kahdessa
vuodessa

1%

70 %

60 %

Kerran kolmessa
vuodessa

7%
90%

80 %

Kerran 4-10
vuodessa

100%

Harvemmin kuin kerran
10 vuodessa

Kuinka usein laitoksellanne tulisi tehdä määräaikaistarkastus?
(Yrityksen koko, n=804)

Suuryritys
(palveluksessa yli 250 työntekijää ja
vuosiliikevaihto yli 50 miljoonaa euroa tai
taseen loppusumma yli 45 miljoonaa euroa)

19%

PK-yritys
(palveluksessa vähemmän kuin 250
työntekijää ja vuosiliikevaihto enintään 50
miljoonaa euroa tai taseen loppusumma
enintään 43 miljoonaa euroa)

16%

Pieni yritys
(palveluksessa vähemmän kuin 50
työntekijää ja vuosiliikevaihto tai taseen
loppusumma enintään 43 miljoonaa euroa)

7%
0%

22%

11%
10 %

Kerran kahdessa
vuodessa

34%

29%

32%

22%
20 %

30 %

21%

33%

20%

20%

Mikroyritys
(palveluksessa vähemmän kuin 10
työntekijää ja vuosiliikevaihto tai taseen
loppusumma enintään 2 miljoonaa euroa)

Kerran vuodessa

25%

1%

23%

46%
40 %

Kerran kolmessa
vuodessa

50 %

60 %

1%

3%

14%
70 %

Kerran 4-10
vuodessa

80 %

90%

100%

Harvemmin kuin kerran
10 vuodessa

9. Mitä mieltä olette viimeksi tehdystä määräaikaistarkastuksesta? (Vastaajien määrä: 753)
Tilastoarvot
Määrä
4491

Keskiarvo
3,14

Keskiarvon luottamusväli
3,12 – 3,16
1

Mediaani
3

Keskihajonta
0,69

Vinous
-0,75

2

Huipukkuus
1,23
3

4

Vuorovaikutus ja asioiden
esittäminen tarkastuksella

3,30

Ajankäyttö ja tehokkuus
tarkastuksella

3,24

Tarkastuskertomuksen
selkeys

3,20

Tarkastuskertomuksen
sisältö

3,19

Tarkastuksen valmistelu ja
suunnitelmallisuus

3,09

Tarkastuksesta saatu
hyöty laitokselle
Muuta, mitä?

100

Entropia
1,41

2,81
2,73

10. Mitä asioita tulisi mielestänne käydä läpi tarkastuksilla tai muussa yhteydenpidossa ELY-keskuksen kanssa? (Vastaajien
määrä: 776)
Tilastoarvot
Määrä
5084

Keskiarvo
2,15

Keskiarvon luottamusväli
2,14 – 2,17
0

100

Mediaani
2

200

300

400

37

Vinous
0,33

Huipukkuus
0,55

500

413

Lainsäädännön muutoksia
Laitoksen tulevaisuuden
näkymiä/taloudellisia asioita

Keskihajonta
0,49

600

Entropia
1,03
700

800

319

476

227

Muita, mitä?
Ympäristöjärjestelmän
toimivuutta
BAT/BREF -asioita
Lupavelvoitteita kuten
raportointia
Ilmoituskäytäntöjä häiriö- ja
poikkeustilanteissa
Kemikaaliasioita

39
7%

568

55
7%

460

48

124
128

602

112

30
7%

624
11%

22% 91

56

573

54

Käydään nyt sopivasti läpi

Pitäisi käydä läpi nykyistä vähemmän

Pitäisi käydä läpi nykyistä enemmän

11. Millaista palautetta olette saaneet ympäristölupaan liittyvistä vuosi- ja osavuosiraporteistanne viimeisten kolmen vuoden
aikana? (Vastaajien määrä: 821)
Tilastoarvot
Määrä
4855

Keskiarvo
1,66

Keskiarvon luottamusväli
1,64 – 1,67

Olemme käyneet valvojan kanssa
raportointiin liittyviä asioita läpi
tarkastuskäyntien tai
neuvottelujen yhteydessä
Olemme käyneet valvojan kanssa
raportointiin liittyviä asioita läpi
sähköpostilla tai puhelimessa

0

100

300

400

Huipukkuus
-0,67

500

600

Entropia
1,27

700

800
111

550

66

544

223

Valvoja on antanut kehittämisehdotuksia raportointiin

Vinous
0,29

509

192

Valvoja on antanut myönteistä 7%
palautetta raportoinnistamme

Olemme käyneet raportointiin
liittyviä asioita läpi ELY-keskuksen
järjestämässä koulutuksessa

200

Keskihajonta
0,59

193

Valvoja on pyytänyt meiltä
lisäyksiä ja täydennyksiä

Muuta, mitä?

Mediaani
2

47

392

346

339

63

438

7%

665
Ei koskaan

119
Joskus

Usein
101

Häiriö- ja poikkeustilanteet
12. Mitä mieltä olette häiriö- ja poikkeustilanteiden ilmoituskäytännöistä? (Vastaajien määrä: 814)
Tilastoarvot
Määrä
5825

Keskiarvo
2,57

Keskiarvon luottamusväli
2,54 – 2,59

Mediaani
3

1

Keskihajonta
1,1

Vinous
-0,08

Huipukkuus
-1,3

2

Entropia
2

3

4

Meillä on selkeät sisäiset
ohjeet häiriö- ja poikkeustilanteista ilmoitamiseen

3,41

Ilmoitamme häiriö- ja poikkeustilanteista ELY-keskukselle
sähköpostilla tai puhelimella

3,36

Olemme käyneet ilmoituskäytännöt läpi viranomaisten
kanssa ja ne ovat selkeitä

2,91

Ilmoitamme häiriö- ja poikkeustilanteista OpusCapita
TYVI-palvelun kautta

2,71
2,50

Muuta, mitä?
Meille on epäselvää, milloin
ilmoituskynnys ylittyy

2,24

Eri viranomaisten rooli
on meille epäselvä

2,24

Ympäristöviranomaisia on
vaikea tavoittaa

2,09

Emme tiedä kenelle kunnassa
tai ELY-keskuksessa
tulisi ilmoittaa

1,65

Keskiarvo

13. Millaisia valmiuksia ryhtyä toimenpiteisiin laitoksellanne on ympäristöön kohdistuvissa vahinkotilanteissa? (Vastaajien
määrä: 801)
0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

39

Ei erityisiä valmiuksia

680

Valmiuksia
torjuntatoimenpiteisiin
417

Näytteenottovalmiuksia
Mittaus- ja/tai
analysointivalmiuksia

271

Käytämme vahinkotilanteiden selvittämisessä tarvittaessa ulkopuolista asiantuntijalaitosta/ ympäristöalan asiantuntijaa
Muita, mitä?

102

650 700 750

551
8

Ympäristöjärjestelmät
14. Onko yrityksellänne / laitoksellanne käytössä ympäristöjärjestelmä? (Vastaajien määrä: 821)
0

50

100

150

200

250

Ei ole. eikä sen rakentaminen ole
todennäköistä lähitulevaisuudessa
Ei ole, mutta ympäristöjärjestelmä on
suunnittelilla tai valmisteilla

300
288

66

Kyllä, EMAS tai ISO 14001

233

Kyllä, oma ympäristö- tai laatujärjestelmä (ei EMAS tai ISO 14001)

80

Kyllä, sekä EMAS tai ISO 14001 että
oma ympäristö- tai laatujärjestelmä

82

En osaa sanoa

72

Ympäristöjärjestelmät yrityskoon mukaan
Ei ole, eikä sen rakentaminen ole todennäköistä lähitulevaisuudessa
Ei ole, mutta ympäristöjärjestelm’ on suunnitteilla tai valmisteilla
Kyllä, oma ympäristö- tai laatujärjestelmä (ei EMAS tai ISO 14001)
Kyllä, EMAS tai ISO 14001
Kyllä, sekä EMAS tai ISO 14001 että oma ympäristö- tai laatujärjestelmä
100 %

7%

90 %
80 %
70 %

182

7%

60 %

51

34
6
12

23

50 %
40 %

21

78

13
15
18

111

30 %
20 %

22

10 %

25
8

0%

Mikroyritys

33
3

(palveluksessa vähemmän kuin
10 työntekijää ja vuosiliikevaihto
tai taseen loppusumma enintään
2 miljoonaa euroa)

8
Pieni yritys

(palveluksessa vähemmän
kuin 50 työntekijää ja
vuosiliikevaihto tai taseen
loppusumma enintään 10
miljoonaa euroa)

15
Pk-yritys

(palveluksessa vähemmän kuin
250 työntekijää ja vuosiliikevaihto enintään 50 miljoonaa euroa
tai taseen loppusumma
enintään 43 miljoonaa euroa)

56
Suuryritys

(palveluksessa yli 250
työntekijää ja vuosiliikevaihto yli
50 miljoonaa euroa tai taseen
loppusumma yli 43 miljoonaa
euroa)

103

Ympäristöjärjestelmät toimialan mukaan
Kyllä, EMAS tai ISO 14001

Osuus

Ei ole EMAS tai ISO 14001 -järjestelmää

120

90%
80%

100

70%

50%
20

24

23

40

105
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30%

13

45

4

Sata

20

40%

21

19

Jätte

60

0

60%

50

Elin

Yrityksiä, kpl

80

15. Mitä mieltä olette ympäristöjärjestelmästänne valvonnan kannalta? (Vastaajien määrä: 714)
Tilastoarvot
Määrä
1490

Keskiarvo
3,12

Keskiarvon luottamusväli
3,08 – 3,16

0
Ympäristöjärjestelmämme palvelee hyvin
myös ympäristölupamääräysten seurantaa
ja raportointia
Sertifioidun ja säännölisesti suditoidun
ympäristöjärjestelmän (EMAS tai ISO 14001)
käytön tulisi vaikuttaa valvontaa siten, että
tarkastuskäyntejä tehtäisiin tarkemmin

50

77

21

77

Ympäristöjärjestelmää tulisi 17 55
hyödyntää valvonnassa
Täysin eri mieltä

104

Jokseenkin eri mieltä

Mediaani
3

100 150

Keskihajonta
0,77

Vinous
-0,67

Huipukkuus
0,17

Entropia
1,6

200 250 300 350 400 450 500 550 600

253
118
204

277

Jokseenkin samaa mieltä

168

178

650 700 750

196

218

149

Täysin samaa mieltä

202

En osaa sanoa

Lopuksi
16. Mitä mieltä olette seuraavista ympäristölupaanne ja sen valvontaa koskevista väittämistä? (Vastaajien määrä: 832)
Tilastoarvot
Määrä
6996

Keskiarvo
3,02

Keskiarvon luottamusväli
3 – 3,05

Mediaani
3

1

Keskihajonta
0,91

Vinous
-0,61

2

Huipukkuus
-0,49

Entropia
1,79
4

3

ELY-keskus reagoi tekemiimme
häiriöilmoituksiin asiallisesti

3,58

Valvojan paikallistuntemus on
tärkeää valvonnassa

3,57

ELY-keskus reagoi laitokestamme
tehtyihin yleisöilmoituksiin asiallisesti

3,50

Valvonnan maskullisuus lisää
odotuksiamme valvonnan laatua
kohtaan

3,34

Ympäristölupamme
lupamääräykset ovat selkeitä

3,21

Ympäristölupamme raportointimääräykset ovat selkeitä

3,21

Valvojalta saamamme ohjeistukset
ympäristökuormituksen raportointiin
ovat selkeitä
Saamme tietoa toimintaamme
koskevista ympäristölainsäädännön
muutoksista riittävän ajoissa
Ympäristöluvan edellyttämä
raportointi vie kohtuuttomasti
laitoksemme resursseja
Laitoksemme valvoja on
vaihtunut liian usein

3,06
2,68
2,49
1,88

17. Entä seuraavista ympäristölupien valvontaa yleensä koskevista väittämistä? (Vastaajien määrä: 827)
Tilastoarvot
Määrä
4262

Keskiarvo
2,82

Keskiarvon luottamusväli
2,79 – 2,85
1

Mediaani
3

Keskihajonta
0,97

Vinous
-0,33

2

Huipukkuus
-0,92

4

3

ELY-keskusten valvontakäytäntäjen
tulee olla yhtenäisiä eri
puolilla Suomea

3,65

Valvontamaksut ovat liian suuria

3,10

Valvonnan maksullisuus siirtää
valvonnan painopistettä
maksutuloja kerryttäviin toimintoihin
(tarkastuskäynnit, raportti...)

3,09

2,84

Valvonnan tavoitteet ovat selkeitä
Lupa- ja valvontatehtävien
eriyttäminen aluehallintovirastoihin
(AVI) ja ELU-keskuksiin
oli hyvä ratkaisu
ELY-keskusten valvontakäytännöt
ovat toimintaharjoittajien kannalta
tasapuolisia eri puolella Suomea
ELY-keskus puuttuu
luparikkomuksiin liian herkästi

Entropia
1,9

2,31

2,18

2,08
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Taustatiedot
18. Minkä kokoinen yrityksenne on? (Vastaajien määrä: 818)
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300
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(palveluksessa vähemmän kuin 50 työntekijää
ja vuosiliikevaihto tai taseen loppusumma
enintään 10 miljoonaa euroa)

150

Pk-yritys

(palveluksessa vähemmän kuin 250 työntekijää
ja vuosiliikevaihto enintään 50 miljoonaa euroa
tai taseen loppusumma enintään
43 miljoonaa euroa)

150

Suuryritys

218

(palveluksessa yli 250 työntekijää ja
vuosiliikevaihto yli 50 miljoonaa euroa tai
taseen loppusumma yli 43 miljoonaa euroa)

19. Milloin nykyinen / nykyiset ympäristölupanne on myönnetty? (Vastaajien määrä: 823)
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AVI:n myöntämä lupa)

317

Vuonna 2015-2016
(aluehallintoviraston eli
AVI:n myöntämä lupa)

191

Ympäristölupahakemus (hakemuksia)
parhaillaan käsiteltävänä AVI:ssa
(uusi toiminta, toiminnan laajennus...)
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20. Onko laitoksenne ns. direktiivilaitos? (Vastaajien määrä: 825)
Direktiivilaitokset ovat EU:n teollisuuspäästödirektiivin mukaisia laitoksia, jotka on lueteltu ympäristönsuojelulain liitteessä 1
(taulukko 1). Niille on esimerkiksi tehtävä määräaikaistarkastus 1-3 vuoden välein.
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21. Mitkä ovat laitoksenne pää- ja sivutoimialoja? (Vastaajien määrä: 812)
”Laitoksella” tarkoitetaan tässä kyselyssä myös esimerkiksi turvesoiden kaltaisia ympäristöluvanvaraisia toimintoja ja kohteita.
0

20

60

40

80

Eläinsuoja

120

140

142

Asumisjätevedenpuhdistamo

62
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65
31
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8

9

72

Muu teollisuus, mikä?

10

42
22

Kalankasvatus

7
4

Jätteenkäsittely ( esim. biokaasu-, kompostointi-,

119

tai jätteenpolttolaitos, kaatopaikka, lajittelu-,
murskaus- tai muu esikäsittelylaitos)

22
64

Kemianteollisuus
Lentoasema

5

Turkistarha

8

25

8

18

Satama
Nahkateollisuus

5

Armeija

10

7

4
55

Energiatuotanto

27

Rakennusteollisuus
Rehuteollisuus

8

5

Tekstiiliteollisuus

9

6

Ampumarata

10

Varastot (polttoaine-, kemikaali- ja muut
varastot)
Liikenne (esim. ratapiha, rautatieliikenne, moottoriurheilukeskus)

12

9

34

Turvetuotanto
Kaivosteollisuus

4

118

67

Elintarviketeollisuus

160

4

Metalliteollisuus

Päätoimiala

100

22

14

7
20

18

33

Sivutoimiala
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Liite 6. Kooste haastateltujen ja kyselyihin vastanneiden toimijoiden
näkemyksistä valvonnan kehittämistarpeista. Taulukossa ylimpänä
ovat useimmiten mainitut kehittämistarpeet.
Kyselyt
Kehittämistarve

Toiminnanharjoittajat
(n=269)

Valvontaresurssit

4

Haastattelut
ELY
Valvojat
(n=57)
4

"ELY
Valvojat
(n=38)"
3

YM

2

"EteläSuomen
AVI (n=3)"

Suomen
Kuntaliitto

3

3

EK

MTK

2

2

SLL

3

3
3

Valvonnan yhtenäistäminen

4

4

3

3

3

2

3

3

Valvonnan riskiperusteisuus

3

3

3

2

3

2

3

3

1

Asiakaslähtöisyys

4

2

3

2

3

3

3

3

Tietojärjestelmät & sähköinen
asiointi

4

4

3

2

2

2

Toiminnanharjoittajien neuvonta
& tiedottaminen

4

3

3

3

2

3

3

3
3

Valvojien osaaminen

4

4

3

Yhteistyö: viranomaisten työnjako

4

3

2

2

Koulutukset

3

4

2

2

Laillisuusvalvonta

3

3

2

2

Lainsäädäntö

3

4

3

2

Ympäristölupamenettelyt: Lupapäätökset

3

3

3

Luvittava & valvova viranomainen samaksi

3

4

1

3

Raportointi (toiminnanharjoittajien tekemä)

3

2

3

2

Ylitys-, poikkeus- ja vahinkotilanteiden hoitaminen

2

3

3

3

2

Byrokratian vähentäminen

4

2

3

2

2

2

2

Selvitykset (toiminnanharjoittajien
tekemät)

2

2

2

2

3

2

Toiminnanharjoittajien ympäristöjärjestelmät huomioon

3

4

2

2

2

2

2

2

3

3

2

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

2

2

2

2

3
2

2

2

3

2

2
2

Valvonnan suunnitelmallisuus

3

3

2

3

2

3

Valvontatehtävien priorisointi

2

4

2

Enemmän valvontaa (tarkastuskäyntejä)

3

4

3

Ennakkovalvonta

2

4

2

2

3

2

Kemikaalivalvonta

2

3

3

2

2

2

Päästö- ja vaikutustarkkailut

3

3

2

2

2

Valvojien paikallistuntemus

3

4

3

Ympäristölupamenettelyt: ELYn
lausunnot

2

Ympäristölupamenettelyt: Luvan
muuttamis- ja tarkistamistarpeen
arviointi

2

Kehittämisehdotukset, arviointiasteikko
Ei mainittu/ei keskusteltu asiasta (tyhjä)
Kriittinen tai ristiriitainen suhtautuminen asiaan.
Myönteinen suhtautuminen asiaan. Mainittu joskus.
Myönteinen suhtautuminen asiaan. Mainittu melko usein.
Myönteinen suhtautuminen asiaan. Mainittu hyvin usein tai yli
puolet vastanneista samaa mieltä (käytetty vain kyselyt-sarakkeissa).
108

2

2

3
2

3

2

2

2
2
3
2

3

2
2

3

3
3

2
2

2
2

2

2

Valvontamaksut

2

2

2

3

3
2

3

3

2

WWF
Suomi

2
2

2

3

Kyselyt
Kehittämistarve

Toiminnanharjoittajat
(n=269)

Haastattelut
ELY
Valvojat
(n=57)

"ELY
Valvojat
(n=38)"

Yhteistyö: viranomaiset & järjestöt

1

2

2

Yleisöilmoitusten & "turhien valitusten" käsittely

2

3

3

Ympäristölupamenettelyt:
Ennakkotapaamiset/-neuvottelut

2

2

3

Ympäristölupapäätökset

YM

2

3

Valvonnan näkyvyys

2

2

2

Valvonta-asioiden käsittelynopeus

4

2

2

Asiantuntijoiden verkostoituminen

2

4

3

Valvonnan tavoitteet ja vaikuttavuus

2

3

2

Yhteistyö: viranomaisten yhtei
starkastukset

2

3

2

BAT/BREF-asioiden käsittely

2

4

2

3

2

2

Häiriöilmoitusten käsittely

2

2

3

Ympäristölupapäätöksen läpikäynti toiminnanharjoittajan kanssa "tuoreeltaan"

2

3

3

Toiminnanharjoittajiin luotettava
enemmän

3

2

2

3

2

3
2

2

3
2

2

3
2

2

2

2

2

1

2
3

2

Valvonta-asioiden dokumentointi

2

2

3

3

Ympäristölupamenettelyt: Käsittelyn nopeuttaminen

3

Asiantuntemuksen keskittäminen
toimiala- /sektorikohtaisesti

3

1

Lainsäädäntö: Luvanvaraisuuskynnykset

3

4

Valvojien käyttäytyminen

2

Valvojien perehdytyskäytännöt

2

4

2

Valvojien työnjako (vastuuvalvojat, työparit, varavalvojat)

2

4

2

Valvonnan ennakoitavuus

2

2

2

3

2

2
2

2

2

2

3

3

2
2
2

Tarkistuslistat tarkastuskäynneille

3

3

1

Valvojien joustavuus

3

2

2

4

3

3

3

2

2

Vähemmän valvontaa (tarkastuskäyntejä)

2

2

3

4

2

2

3

2

Valvojien puolueettomuus

2

WWF
Suomi

2

1

2

3

SLL

2

Valvojien rooli

Yllätystarkastuksia & kontrollitutkimuksia enemmän

MTK

3

Valvonnan toimintamallien ja
ohjeiden jalkauttaminen

Valvontatehtävien liian suuri
määrä

EK

3

Eläinsuojien valvonta

Kirjaus- ja arkistointimenettelyt
ELY-keskuksessa

Suomen
Kuntaliitto

2

2

Toiminnanharjoittajien oma vastuu & tietoisuus

"EteläSuomen
AVI (n=3)"

2

2

2
2

2

3
2

1

2
2

Esittely- ja ratkaisumenettelyt
ELY-keskuksessa

3

2

Toiminnanharjoittajien vakuudet
(riittävyys, käsittely)

2

3
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Kyselyt
Kehittämistarve

Toiminnanharjoittajat
(n=269)

Haastattelut
ELY
Valvojat
(n=57)

Valvojien työajan seuranta

3

Y-aspan puhelinneuvonta

3

Yhteisvaikutukset huomioon
(naapurilaitokset)

2

Kiertotalouden & vähäpäästöisen
teknologian näkökulma

2

Valvojien selkeämpi viestintä

2

"ELY
Valvojat
(n=38)"

EK

MTK

SLL

WWF
Suomi

3
2
2
2

Ostopalvelujen hyödyntäminen
valvonnassa

2

1

Tarkkailutulosten julkisuus

3

Ympäristölupamenettelyt: Ajantasainen lupa helposti saataville
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Suomen
Kuntaliitto

2

2

Valvonnan itsenäisyys ELYssä

"EteläSuomen
AVI (n=3)"

2

Valvojien työhyvinvointi

Valvojien tavoitettavuus

YM

3
2
2
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Sammandrag

Utvecklingsprojektet för tillsynen av miljötillstånd (2/2015 - 2/2017) förverkligades av Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen)
i Egentliga Finland med miljöministeriets OHKE-finansiering. Målsättningen var att kartlägga nuläget, praxis, flaskhalsar samt utvecklingsbehov för tillsynen av miljötillstånd som utförs av NTM-centralerna. På basen av dem utarbetades utvecklings- och åtgärdsförslag,
som förbättrar miljöskyddets nivå samt förenhetligar och effektiverar tillsynen.
Som grund för utredningen låg en förfrågan till och intervjuer med övervakarna av miljötillstånd på NTM-centralerna, verksamhetsidkare
som övervakas av NTM-centralerna samt en del övriga intressegruppers representanter samt NTM-centralernas tillsynsprogram, VAHTIdatasystemet för miljövårdsinformation och TAIKA-arbetstidsrapporteringssystemet. Resultaten presenteras i fem delrapporter och som
ett sammandrag i denna slutrapport.
I november 2016 fanns det sammanlagt 179 miljötillståndsövervakare på 13 NTM-centraler, som övervakade verksamheten hos 5518
tillsynsobjekt. På basen av materialet var de primära flaskhalsarna inom tillsynen otillräckliga tillsynsresurser, föråldrade datasystem som
fungerade dåligt sinsemellan samt oenhetliga praxis inom övervakningen och därav den ojämlika behandlingen av verksamhetsidkarna.
Det som var bra inom tillsynen enligt övervakarna, var övervakarnas sakkunskaper och motivation samt tillsynens kvalitet, regelbundenhet och effektivitet. Det som var dåligt, var resurssituationen och varierande praxis. Verksamhetsidkarna gav rosor åt den goda
kundservicen inom tillsynen, expertisen, rådgivningen och inspektionsbesöken. Ris gavs åt varierande praxis, ärendenas långsamma
behandling, tillsynsavgifter, bristen på tillsyn samt brister i sakkunskap och i de elektroniska ärendehanteringssystemen. Enligt övriga
intervjuade var viktiga utvecklingsändamål myndighetssamarbetet, enhetliga riskbedömningsmetoder och tillvägagångssätt för exceptionella situationer och vid överskridningar av gränsvärden samt uträttande av ärenden enligt ”ett enda serviceställe”-principen. Av övervakarna önskades å ena sidan kundorientering och rådgivning, å andra sidan värnande av det allmänna intressets objektivitet .
Projektet presenterar tio rekommenderade helheter för att utveckla tillsynen: 1. Trygga tillräckliga resurser åt tillsynsmyndigheten,
2. Säkerställa en tillräcklig sakkunskapsnivå hos tillsynsmyndigheten, 3. Utveckla planeringen av tillsynen så den är nationellt enhetlig,
4. Effektivera tillsynens tillvägagångssätt och utveckla dem så att de är nationellt enhetliga, 5. Uppdatera tillsynens datasystem, utveckla
den elektroniska ärendehanteringen samt effektivt utnyttja datasystemen för platsinformation, miljövårdsinformation och ärendehantering, 6. Begrunda tillsynens och övervakarens roll och främja beaktandet av kundens perspektiv, 7. Förbättra samarbetet mellan myndigheter, organisationer och invånare samt utveckla kommunikationen, 8. Prova på nya modeller för tillsynen och sätt att förverkliga den,
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Abstract

The project for developing the supervision of environmental permits (2/2015 - 2/2017) was carried out by the Centre for Economic Development, Transport and the Environment (ELY-centre) in Southwest Finland with OHKE-financing from the Ministry of the
Environment. The goal was to outline the current situation, praxis, bottlenecks as well as development needs in the supervision of
environmental permits performed at the ELY-centres. Suggestions for development and proceedings were prepared based on the
outlined issues, which will improve the level of environmental protection as well as standardize and enhance the supervision.
The study material comprised of questionnaires and interviews with the environmental permit supervisors at the ELY-centres, operators who are supervised by the ELY-centres and representatives from other parties as well as the ELY-centres’s supervision plans,
VAHTI- compliance monitoring data system and TAIKA - time tracking software. The results are presented in five section reports and
as a summary in this final report.
In November 2016 there were a total of 179 environmental permit supervisors in 13 ELY-centres that supervised 5518 permitted activities. Based on the material, the primary bottlenecks were inadequate monitoring resources, outdated and poorly compatible data
systems as well as inconsistent supervision practices and therefore inequitable treatment of operators. According to the supervisors
the positive aspects of the supervision was good know-how and motivation amongst the supervisors as well as the quality, regularity and efficiency of the supervision. The poor resources and inconsistent practices were considered as negatives. The operators
gave the supervision bouquets for good customer service, expertise, advice and inspections. Brickbats were given for inconsistent
practices, slow management of matters, supervision fees, the scarcity of supervision as well as lack of expertise and for the electronic business systems. According to others interviewed key development aspects were cooperation between authorities, standardize
risk assessment methods and course of action in exceptional situations and exceeding limit values as well as the ”one-stop shop”
principle. On one hand a more customer based approach and guidance was requested from the supervisors and on the other hand
maintaining impartiality for the common good.
The project presents ten collection of suggestions to improve the supervision: 1. Securing adequate resources for the supervising
authority, 2. Securing adequate expertise within the supervising authority, 3. Developing planning of supervision to be nationally
standardized, 4. Intensifying the supervision practices and developing them to be nationally cohesive, 5. Updating data systems for
supervision, developing electronic services and efficient use of data systems for geo-information, environmental information and
business systems, 6. Evaluating the role of supervision and supervisor and promoting taking into consideration a more customer
based approach, 7. Improving the cooperation between authorities, organisations and citizens and communications, 8. Trying out
new ways of supervising and implementation methods, 9. Developing and standardizing the preparation of environmental permits,
their content, assessment of permit need and assessment of need for revising the permit, as well as 10. Promoting implementation of
new and old development suggestions and following up their progress.
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käynnisti helmikuussa 2015 kaksivuotisen ympäristöministeriön rahoittaman hankkeen Ympäristölupien valvonnan kehittäminen. Sen keskeisenä
tavoitteena oli kartoittaa ympäristölupien valvonnan nykytilaa, käytäntöjä,
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valmisteltiin valvonnan suunnittelua, toimintatapoja, digitalisaatiota sekä
yhteistyötä ja viestintää koskevia kehittämis- ja toimenpide-ehdotuksia,
joiden tavoitteena on parantaa ympäristönsuojelun tasoa sekä yhtenäistää ja tehostaa valvontaa.
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