




















YMPÄRISTÖMINISTERIÖN TULOSSOPIMUS JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2020

      Tulossopimus 2017–20 Toimintasuunnitelmaosio

Ympäristöministeriön strateginen tulostavoite vuosille 2017-

20

Ympäristöministeriön 

strateginen tulostavoite 

vuosille 2017-20
Ta

vo
it

el
aj

i*

Toiminnallinen tulostavoite

Aikajänne

Laadullinen / numeerinen mittari

Vastuu-

osasto / 

yksikkö

htv-arvio 

2017

Suunnitelma toimenpiteistä 2017 (YM:n yhteinen näkemys). 

Konkreettiset toimet ja niiden vaiheistus.

Digitalisaatio, kokeilut ja 

normien purkaminen 

(toimintatavat); kärkihanke 1: 

Digitalisoidaan julkiset 

palvelut HO

Ympäristönsuojelua koskevat hallinnon 

menettelyt sujuvoitetaan ja tehostetaan 

sähköistämällä prosessit.

2017-19

Vuonna 2017 aluehallintovirastoissa ympäristöluvat 

haetaan ja käsitellään sekä niistä tiedotetaan 

sähköisesti. Ympäristönsuojelun valvonnan palvelut 

sähköistetään vuoden 2017 aikana. Sähköiset lupa- ja 

valvontajärjestelmät integroidaan. YSO, HAKA

(kts. Hyvä 

ympä-

ristön 

tila)

Ympäristönsuojelun tietojärjestelmän kehittämistä jatketaan. 

Ympäristölupien sähköinen käsittely aluehallintovirastoissa 

otetaan käyttöön, käyttöönottoa tuetaan ja järjestelmän 

toimivuutta parannetaan edelleen. Valvonnan 

tietojärjestelmän uudistaminen saadaan päätökseen vuonna 

2017. Sähköinen lupamenettely ja uusi valvontajärjestelmä 

toimvat yhdessä, kun lupamenettelyn ja valvonnan  

uudistukset  toteutuvat.

Digitalisaatio, kokeilut ja 

normien purkaminen. 

Kärkihanke 1: Digitalisoidaan 

julkiset palvelut. Toimenpide 

2: Hallinnon sisäiset prosessit 

digitalisoidaan ja entiset 

prosessit puretaan. 

K

Hallinnonalan keskeiset sisäiset prosessit ja 

asiakaspalvelu digitalisoitu. 

2017-18

Kansallisen palveluarkkitehtuurin (KAPA) 

palvelutietovaranto ja näkymät käytössä keskeisissä 

ympäpäristötoimijoiden palveluissa. Palvelu 

asiakaslähtöisempää ja  ennakoivampaa. Toimintamallit 

sähköistetty keskeisissä palveluissa ja tukevat  yhden 

luukun toimintamallia. Maakunnille tarjottu parhaita 

käytöntöjä. 

HAKA/ 

OHTA + 

osastot,  

TIEVIE, 

hallinnon-

ala, 

yhteistyö-

tahot

1,5

Projektisuunnitelman mukainen toteutus. 

Projektisuunnitelman tehtäviä tiiviisti lueteltuna: 

Palvelutietovaranto (PTV) otetaan käyttöön 

ympäristöministeriössä, ELYjen ympäristövastuualueilla 

sekä AVIen ympäristöluvituksen palveluissa Q3/2017.

HO, 

K

Digitalisaatiota ja yhteentoimivuutta  lisätään 

rakennetun ympäristön toimialueella. 

2017–19

Sähköisten palvelujen määrä ja käyttöaste (mm. 

Lupapiste, Harava, Tarkkailija, Liiteri).  

Yhteentoimivuuden kuvaukset avoindata.fi -sivustolla.
RYMO, 

TIEVIE
RYMO (3)

Hyödynnetään KIRA-digi –kärkihanketta rakentamista ja 

kiinteistönpitoa tukevien verkkopalveluhankkeiden 

toteuttamisessa. 

Tunnistetut kehittämishankkeet, mm. pysyvän 

rakennustunnuksen käyttöönoton edistäminen ja rakennetun 

ympäristön komponenttikirjasto.

HO

Valmistellaan ministeriölle 

digitalisaatiostrategia/-ohjelma.

2017

YM:n digitaalinen tiekartta on valmis. 

TIEVIE

Valmistellaan ym:n digitaalinen tiekartta, joka sisältää sekä 

sisäisten työvälineiden (hankeikkuna, sähköinen työpöytä, 

VAHVA) että keskeisten ulkoisten palvelujen aikataulun ja 

suunnitelman. 

Strateginen vaikutus:  Toimintatavat, toimintakulttuuri

Hallinnollisen työn helpottaminen ja vähentäminen

Ketterä ja innostava toimintakulttuuri

Asiakaslähtöinen sähköinen asiointi ja kansalaisten osallistuminen Ympäristöministeriön strateginen tulostavoite vuosille 2017–20



HO

Otetaan käyttöön VN:n yhteiset työvälineet ja 

toimintatavat.

2017-18

Hankeikkuna, VAHVA ja virtuaalityöpöytä on otettu 

käyttöön ympäristöministeriössä.
HAKA, 

TIEVIE, 

osastot

Valmistaudutaan yhteisten työvälineiden käyttöönottoihin ja 

näiden vaatimaan toimintatapojen muutokseen 

suunnitemallisesti, tiiviissä yhteistyössä VNK:n hankkeiden 

kanssa.

Digitalisaatio, kokeilut ja 

normien purkaminen. 

Kärkihanke 1: Digitalisoidaan 

julkiset palvelut. Toimenpide 

3: Tiedon hallinnan välineet ja 

palvelumalli. HO

Varmistettu ratkaisut ympäristötoimijoiden 

väliseen vahvaan vuorovaikutukseen. 

2017-18

Valmisteltu tiedon yhteistä käyttämistä (mm.VRK-

kokeilupilotti). Tiedolla vaikuttamisen ratkaisut 

rakennettu (määritelty tiedolla johtamisen menettelyt 

ja aloitettu toteutus, määritelty tietotarpeet, tietopohja 

ja indikaattorit, pystytetty tiedon tuotanto ja kehitetty 

tiedon välittämisen tapa. Toimeenpanon 

substanssiosaamisen ylläpidon menettelyt uusissa 

organisaatioissa määritelty.  Ohjausmenettelyt 

määritelty ja käynnistetty.

HAKA/ 

OHTA + 

osastot,  

TIEVIE, 

hallinnon-

ala, 

yhteistyöta

hot

1,5

Projektisuunnitelman mukainen toteutus. 

Digitalisaatio, kokeilut ja 

normien purkaminen 

(toimintatavat); kärkihanke 3: 

Sujuvoitetaan säädöksiä

HO

Perataan säädökset, jotka eniten haittaavat 

kansalaisten arkea, yritystoimintaa, maataloutta, 

investointeja, rakentamista, tervettä kilpailua ja 

vapaaehtoistoimintaa.

2016-19

Säädösehdotukset on tehty.
kaikki 

osastot ja 

LsJ

Sisällytetään vireillä oleviin, sujuvoittamista edistäviin  

säädöshankkeisiin.

HO

Välittömästi ryhdytään purkamaan kansalaisia ja 

yritystoimintaa haittaava alempiasteisia 

normeja, määräyksiä ja ohjeita. 2017-20

Säädösehdotukset on tehty.
kaikki 

osastot ja 

LsJ

Sisällytetään vireillä oleviin, sujuvoittamista edistäviin 

säädöshankkeisiin

HO

Sujuvoitetaan lupa- ja valitusprosessit ja 

annetaan niitä koskeva palvelulupaus. 

Valmistellaan hallituksen esitys 

ympäristönsuojelulain muuttamisesta ja siihen 

liittyvä valtioneuvoston asetuksen muutos. 

Oikeusministeriön johdolla, yhteistyössä 

ympäristöministeriön kanssa valmistellaan 

vesilain ja ympäristönsuojelulain 

muutoksenhakusäännösten muutokset 

(valituslupajärjestelmä).

2017-18

 HE (ilmoitusmenettely) valmis ja luonnos VN 

asetukseksi valmis. 

YSO

Ehdotus hallituksen esitykseksi ympäristönsuojelulain 

muuttamiseksi (ilmoitusmenettely) valmistuu vuonna 2017 ja 

esitys annetaan eduskunnalle vuoden 2017 lopussa.

Ministeri Lauri Tarastin arviointiryhmän ehdotukset 

ympäristövaikutusten arviointimenettelyn ja muiden 

menettelyiden paremmasta integroinnista valmistellaan 

ympäristövaikutusten arviointia koskevan lain uudistamista 

valmistelevassa työryhmässä. Hallituksen esitys on tarkoitus 

antaa eduskunnalle syysistuntokaudella 2016. Hallituksen 

esitys valituslupajärjestelmän laajentamisesta 

ympäristönsuojelulain mukaisiin menettelyihin valmistellaan 

yhteistyössä OM:n kanssa. 

HO

Viranomaisten keskinäisten valitusten määrä 

minimoidaan esimerkiksi 

ennakkoneuvottelumenettelyllä.  2016-19

Säädösmuutokset on tehty.

LYMO ja LsJ

Ennakkoneuvottelua  koskevat säännökset sisällytetään 

ehdotukseen hallituksen esitykseksi  ympäristövaikutusten 

arviointimenettelyä koskevaksi laiksi. 



HO

Suurten teollisten hankkeiden 

ennakkoneuvottelua koskeva säännös 

valmistellaan ympäristövaikutusten arviointia 

koskevan lain uudistamisen yhteydessä ja 

sisällytetään sitä koskevaan hallituksen 

esitykseen.

2016-19

Säädösmuutokset on tehty.

LYMo ja LsJ

Ennakkoneuvottelua  koskevat säännökset  sisällytetään 

ehdotukseen hallituksen esitykseksi  ympäristövaikutusten 

arviointimenettelyä koskevaksi laiksi.

HO

Sujuvoitetaan lupa- ja valitusprosessit ja 

annetaan niitä koskeva palvelulupaus: Käytössä 

on palvelulupaukset ympäristöministeriön 

asiakkaille tarjoamista keskeisistä palveluista 2017

Järjestöavustusten hakemuksen käsittelyaika on 1,5 

kuukautta. Käsittelyaika alkaa, kun asiakkaan 

toimittamat kaikki päätöksenteossa tarvittavat 

asiakirjat ovat saapuneet ympäristöministeriöön.

RYMO, 

LYMO, 

HAKA

0,2

Yhtenäistetään ja kehitetään avustusprosessia

Digitalisaatio, kokeilut ja 

normien purkaminen 

(toimintatavat); Kärkihanke 4: 

Otetaan käyttöön 

kokeilukulttuuri HO

Varmistettu ratkaisut ympäristötoimijoiden 

väliseen vahvaan vuorovaikutukseen pilotoimalla 

VRK:n kanssa kansallisen palveluväylän 

virkamiesosiota. 
2017-18

VRK-kokeilupilotti toteutettu onnistuneesti. HAKA/ 

OHTA + 

osastot,  

TIEVIE, 

hallinnonal

a, 

yhteistyöta

hot

0,5

Projektisuunnitelman mukainen toteutus. 

Reformit; Reformi 2: Kuntien 

kustannusten karsiminen 

tehtäviä ja velvoitteita 

vähentämällä

HO

Hallitus vähentää kuntien kustannuksia 1 

miljardilla eurolla karsimalla lakisääteisiä 

tehtäviä sekä niiden toteuttamista ohjaavia 

velvoitteita ainakin seuraavilla periaatteilla:

• purkamalla asumisen ja palveluiden välinen 

kytkentä

• poistamalla tilojen moninaiskäytön 

normiesteet
2016-19

 Ympäristönsuojelu- sekä jätelain mukaista valvonnan 

maksullisuutta laajennetaan säädösmuutoksin, jotka 

tulevat voimaan 1.1.2018. Ulkoilulain mukaisissa luvissa 

siirrytään joko ilmoitusmenettelyyn tai 

maksullisuuteen. Rakennusvalvonnan osalta pyritään 

kustannusvastaavuutta parantamaan edistämällä 

seudullisten tai maakunnallisten yksiköiden 

muodostumista. Muutetaan erityisryhmien 

investointiavustuksia koskevaa lakia 1.1.2017 alkaen 

siten, että avustettuja tiloja voi käyttää nykyistä 

joustavammin. Korjausavustusten myöntäminen on 

siirretty 1.1.2017 kunnista ARAan.

Johdon 

tuki, 

osastot

1, YSO 

(0,2)

Toteutetaan kuntien maksutuloja lisäävät säädsmuutokset 

sekä seurataan toimenpiteiden vaikuttavuutta.

HO

Valvontaa kehitetään siten, että erilaisia 

suositusluontoisia oppaita tai vastaavia ei 

käytetä kuntia sitovina normeina. Esimerkiksi 

asumispalvelujen tiloja koskevia suosituksia ja 

ohjeita sekä ARAn investointiohjeita 

joustavoitetaan.

2016-19

ARAn ohjeita uudistettu, ohjeiden määrää merkittävästi 

vähennetty ja joustavoitettu kesällä 2016. 

Ympäristöhallinnon oppaat ja ohjeet käydään v. 2017 

alkupuolella läpi osana kuntien tehtävien ja 

velvoitteiden vähentämistä ja tehdään tarvittavat 

korjaukset.

Johdon 

tuki, 

osastot

0,5

Päivitetään ohjeet ja oppaat kartoituksen pohjalta ja 

seurataan toimenpiteen vaikuttavuutta.



Reformit; Reformi 4: Keskus- 

ja aluehallinnon uudistus

K

Keskushallintoa uudistetaan noudattaen KEHU- 

ja VIRSU-hankkeissa omaksuttuja 

kehittämisperiaatteita. Tavoitteena on parantaa 

olennaisesti valtioneuvoston ja valtionhallinnon 

toimintatapoja. Horisontaalinen uudistus kokoaa 

yhteen erityisesti sote- ja 

maakuntauudistuksessa sekä digitalisaation ja 

johtamisen kärkihankkeissa tehtyä 

toimintatapojen uudistus- ja kehittämistyötä 

yleiseksi toimintatapamuutokseksi. 

2016-19

Keskushallintouudistus suuntautuu toimintatapoihin ja 

yhteistyöhön, virastoissa otetaan nämä suositukset 

käyttöön. YM  on sisäisesti kartoittanut SYKEn ja 

LUOVAn välisiä viranomaistehtäviä.  Aluehallinnon 

uudistamista valmisteltu yhteistyössä vaikuttavasti ja 

tuloksellisesti. 

Johdon 

tuki, HAKA/ 

Ohta, 

osastot, 

alainen 

hallinto, 

TIEVIE

0,5

SYKEn, maakunnan ja LUOVAn väliset viranomaistehtävät on 

kartoitettu. Toimintatapoja ja yhteistyötä eri viranomaisten 

välillä lisätään.

K

Aluehallinnolle siirretyt ympäristöhallinnon 

tehtävät ovat toiminnassa 1.1.2019 

käynnistyvillä itsehallintoalueilla. Valmius 

maakuntien ja LUOVAn toiminnan 

käynnistymiseen ympäristölainsäädännön 

toimeenpanossa.

2017-18

Hallinnonalan erityislakien tarvittavat lainmuutokset on 

valmisteltu ja ne on hyväksytty eduskunnassa osana 

eduskunnalle annettavia  lainsäädäntökokonaisuuksia. 

Väliaikaishallinto aloittaa toimintansa 7/2017.  YM 

osallistuu maakuntauudistuksen eri valmisteluryhmiin 

mm. tehtävien siirto, lainsäädäntö, toimintamallit, ICT -

ratkaisut. VAVI/LUOVA valmistelu käynnissä siten, että 

uusi viranomainen voi aloittaa toimintansa 1.1.2019. 

Ympäristöpalvelut tuotetaan sujuvasti 1.1.2019 alkaen. 

Maakunnille ja VAVI/LUOVAlle tarjottu parhaita 

käytäntöjä. 

Johdon 

tuki, 

osastot, 

HAKA

yht 5- 10 

htv, 

OHTA 

(1,5) 

RYMO 

(2,5) YSO 

(2,5)

Hallinnonalan erityislakien tarvittavat lainmuutokset on 

valmisteltu ja ne on hyväksytty eduskunnassa osana 

eduskunnalle annettavia  lainsäädäntökokonaisuuksia. 

Väliaikaishallinto aloittaa toimintansa 7/2017.  YM osallistuu 

maakuntauudistuksen eri valmisteluryhmiin varmistaen 

hallinnonalan näkökulmien huomioimisen mm. tehtävien 

siirrossa, lainsäädännössä, toimintamalleista, ICT -

ratkaisuissa.                             VAVI/LUOVA valmistelu 

käynnissä siten, että uusi viranomainen voi aloittaa 

toimintansa 1.1.2019. Etenee osana koko hankkeelle 

asetettua aikataulua.  Maakuntauudistuksen toimeenpanon 

edistämistä alueidenkäytössä koskeva hanke käynnistetään.

Maankäyttö- ja rakennuslakiin sekä lakiin rakennusperinnön 

suojelemisesta tehdään tarvittavat muutokset.                                                                   

Käynnistetään hanke kulttuuriympäristön hoitoon liittyen.

Toimintaa tukeva 

vuorovaikutteinen ja avoin 

toimintakulttuuri
S

Työtavat ovat sujuvat ja tukevat työn tekemistä 

vuorovaikutteisesti ja yhteistyössä 

työskentelypaikasta riippumatta.
2017-2018

Vmbaro

Yhteensä 3,55 > 3,6

Työskentelytilat mahdollistavat tuloksellisen 

työskentelyn 2,95 > 3,3

HAKA/ 

Heha

Osastot

Tulosalueet

- Työskentelykulttuuria ja toimintatapoja kehittävää 

koulutusta ja tapahtumia

- Työhyvinvointia tukevat tilojen käytön pelisäännöt  

Henkilöstövoimarat on 

kohdennettu strategiaa 

tukevaksi

S

Henkilöstön osaaminen suunnataan strategiaa ja 

tavoitteita tukevasti siten, että se on laaja-

alaista.

2016-2017

Suunnitelma valmisteltu yhteistyössä johdon kanssa.

HAKA/ 

Heha

Osastot

Tulosalueet

- Henkilöstösuunnitelman laadullisen osan tekeminen

- Toiminnan suunnittelussa ja kehitämisessä huomioidaan 

osaamiset ja osaamisen kehittämistarpeet

- Tiimi- ja työparitoiminta sekä oppimisverkostot

- Kehittämisalueena osaamisen johtaminen esimiestyössä

- Henkilökierron edistäminen YM:n ja muiden 

organisaatioiden välillä



Valmentava ja hyvinvointia 

tukeva johtaminen

S

Johtamisen painopiste ihmisten johtamiseen 

(motivointi, kannustus, hyvinvointi, toiminnan 

suuntaus ja vastuun jakaminen).

2016-2017

Vmbaro

Johtaminen 3,58 > 3,51

Johdon onnistuminen työyhteisön töiden 

organisoinnissa 3,01 > 3,2

Esimiesten onnistuminen työyhteisön töiden 

organisoinnissa 3,23 > 3,4

HAKA/ 

Heha

Osastot

Tulos-

alueet

- Syventävää johtamis- ja esimieskoulutusta

- Coaching 

- Asetetaan henkilöjohtamisen tulostavoite jokaiselle 

esimiehelle

- Työnjakojen ja prosessien selkeyttäminen sekä priorisointi

T&K-toiminta on ennakoivaa 

ja vaikuttavaa, sen avulla 

tuotetaan johtamisessa, 

suunnittelussa, ohjauksessa 

sekä päätöksenteossa 

tarvittavaa tietoa ja 

osaamista. 

HO, 

S

T&K-toimintaa kehitetään YM:n T&K 

toimenpideohjelman mukaisesti, etenkin 

korostaen tutkimuksen yhteiskunnallisen 

vaikuttavuuden edistämistä. Uusien 

rahoitusvälineiden agendaan vaikutetaan. Life-

hakemusten ja rahoitettujen hankkeiden määrä 

ja laatu säilyvät riittävän korkealla.

2016-2019

YM:n T&K toimenpideohjelmaa on toteutettu, 

vaikuttavuutta on edistetty.

YM:lle relevantit VN TEAS ja STN hankkeet (kpl ja EUR)

Life-hakemusten ja rahoitettujen hankkeiden määrä 

sekä YM:lle relevanttien (osarahoitettujen) hankkeiden 

määrä (kpl ja EUR).

Tutkimus-

johtaja, 

kaikki 

osastot ja 

tulos-alueet

yht. 3

YM:n T&K toimenpideohjelman liitteenä olevan taulukon 

toimenpiteiden toteuttaminen. Huolehditaan Life 

hankekoordinaatiosta ja ministeriön rahoituksesta sekä 

rahoitusvälineen tulevaisuuden suunnittelun  (2020-) 

aloittaminen.

* Toiminnallisen tulostavoitteen tavoitelajit: Hallitusohjelma (HO), Kärkihanke (K), YM strategia (S)
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Tulossopimus 2017-20 Toimintasuunnitelmaosio

Ympäristöministeriön strateginen tulostavoite vuosille 

2017-20

Ympäristöministeriön 

strateginen tulostavoite vuosille 

2017-20

Ta
vo

it
el

aj
i* Toiminnallinen tulostavoite

Aikajänne

Laadullinen / numeerinen mittari
Vastuu-

osasto/ 

yksikkö

htv-arvio 

2017

Suunnitelma toimenpiteistä 2017 (YM:n yhteinen 

näkemys). Konkreettiset toimet ja niiden vaiheistus.

Hyvinvointi ja terveys; 

kärkihanke 4:  Kehitetään 

ikäihmisten kotihoitoa ja 

vahvistetaan kaikenikäisten 

omaishoitoa

HO

Kehitetään eri asumismuotoja. Jatketaan 

vuosiksi 2013–2017 laaditun ikääntyneiden 

asumisen kehittämisohjelman (Ikä-Aske) 

toimeenpanoa.

2017

Eri asumismuotoja on kehitetty. 

Ikääntyneiden asumisen 

kehittämisohjelman (Ikä-Aske) 

toimeenpanoa on jatkettu.

RYMO 1

Jatketaan ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman 

2013–2017 toimeenpanoa. 

Levitetään ohjelmassa toteutettujen selvitysten tuloksia 

eri kohderyhmille.

Ikääntyneiden kotona 

asumisen edellytysten 

parantaminen

S

Edistetään ikääntyneiden kotona asumista ja 

jatketaan vuosiksi 2013–2017 laaditun 

ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman 

(Ikä-Aske) toimeenpanoa. Asuntojen uudis- ja 

korjausrakentaminen vastaa eri asukasryhmien 

tarpeita ja kysyntää ml. Esteettömyys.

2017

STM:n laatusuositus,2013: 

Tilastokeskus/Asunnot ja asuinolot -

tilasto: hissittömissä kolme- tai yli 

kolmekerroksisissa taloissa asuvien 65 

v. täyttäneiden määrä. Kotona asuvat 

75v. Täyttäneet (lisätty 19.11. jälkeen).

RYMO, 

TIEVIE
RYMO (2)

Otetaan käyttöön uusi korjausavustuslaki.

Annetaan asuntojen esteettömyyttä koskeva asetus.

Työllisyys ja kilpailukyky; 

kärkihanke 5:  

Asuntorakentamista lisätään K

Parannetaan asuntotuotannon käynnistymisen 

edellytyksiä valtion tuen ehtoja muuttamalla. 

Tämä edistää työvoiman liikkuvuutta ja 

elinkeinoelämän kilpailukykyä.

2017

Valtion tukeman kohtuuhintaisen 

vuokra-asuntorakentamisen määrä.
RYMO, 

TIEVIE
RYMO (3)

Jatketaan valtion tukeman asuntotuotannon 

tukijärjestelmän kehittämistä.

Asumisen kustannustason 

alentaminen ja asumisen 

tukijärjestelmän 

vaikuttavuuden paran-taminen

S

Edistetään vuokra-asuntorakentamista suuriin 

kaupunkikeskuksiin, erityisesti Helsingin 

seudulle. 2017–19

Helsingin seudun asuntotuotanto, ARA 

normaali tuotanto, A-Kruunun 

asuntotuotanto
RYMO, 

TIEVIE
RYMO (1)

Tuetaan MAL-sopimuksien toteuttamista.

Valtion tukema asuntotuotanto kohdennetaan 

sitä eniten tarvitseville
2017

Asuntojen kohdentuminen tarpeen 

mukaan
RYMO 1

Laaditaan selvitys tulojen määräaikaisten tarkistuksen 

vaikutuksista.

Asumisoikeusjärjestelmää kehitetään 

itsenäisenä hallintamuotona
2017

Asumisoikeusjärjestelmän toimivuus 

paranee.
RYMO 1,5

Lakiesitys asumisoikeusjärjestelmän kehittämiseksi 

valmistuu.

Väestöltään vähenevien alueiden 

asuntotilanteen kehittäminen 2017

Taloudellisten riskien vähentäminen

RYMO 0,5

Kehitetään taloudellisten riskien hallintaa 

ennaltaehkäisevästi.

Strateginen vaikutus: Hyvinvointia ja kilpailukykyä tukevat asumisolot

Vaikutuksen täsmennys: 

• Asuminen on kohtuuhintaista ja se vastaa asukkaiden ja hyvän elämän tarpeita

• Kaupunkiseutujen, etenkin metropolialueen kilpailukykyä vahvistetaan

Ympäristöministeriön strateginen tulostavoite vuosille 2017-20



Erityistä tukea tarvitsevien 

väestöryhmien asumis-

tilanteen parantaminen HO

Asunnottomuutta vähennetään 

asunnottomuuden ennaltaehkäisyn 

toimenpideohjelmalla 2016–2019 2017

Asunnottomuus, nuorten 

asunnottomuus, ennaltaehkäisevät 

kuntastrategiat
RYMO, 

TIEVIE
RYMO (1)

Toteutetaan AUNE-ohjelmaa. 

Tuetaan kaupunkien asunnottomuutta 

ennaltaehkäisevien strategioiden käyttöön ottamista.  

HO

Tuetaan maahanmuuttajien hallittua asumista 

osana kotouttamista segregaatiota ehkäisten.

2017

Maahanmuuttajien asuntotilanne

RYMO, 

TIEVIE
RYMO (1)

Vahvistetaan poikkihallinnollista yhteistyötä 

kotouttamisessa ja kuntapaikkojen löytämisessä 

valtakunnallisesti.

Vahvistetaan maahanmuuttajien asumistietoutta 

osallistumalla Infopankki.fi-sivustoon

Kasvavien kaupunkiseutujen 

kaavoitus- ja sopimusmenet-

telyn kehittäminen
HO

Kaava- ja rakentamisen lupajärjestelmiä 

sujuvoitetaan rakentamisen helpottamiseksi ja 

nopeuttamiseksi
2017

Kaavoitus ja rakentaminen sujuvoituu.
RYMO, 

TIEVIE
RYMO(1)

Huolehditaan lainsäädännön toimeenpanosta

HO Uudistetut valtion ja kuntien väliset MAL-

sopimukset kehittävät maankäyttöä, asumista 

ja liikennettä Helsingin, Tampereen, Turun ja 

Oulun kaupunkiseuduilla.

2017-19

Kaavoitusmäärät, asuntorakentamisen 

määrät. Yhdyskuntien toimivuus ja 

toimintojen saavutettavuus.
RYMO, 

TIEVIE
RYMO (1,5)

Tuetaan ja seurataan MAL-sopimusten toteutumista ja 

osallistutaan seutujen kehitystyöhön.

S

Koordinoidaan metropolipolitiikan 

toteuttamista, tuetaan sen kärkihankkeiden 

etenemistä. 2017-19

Metropolipoliitikan keskeisten 

hankkeiden eteneminen. RYMO, 

TIEVIE RYMO (1)

Tuetaan Helsingin seudun MAL-sopimuksen, PKS-

kasvusopimuksen ja AUNE-ohjelman PKS-alueen 

sopimusten toteuttamista, ja täsmennetään segregaation 

ehkäisyyn ja maahanmuuttoon liittyvät toimet.

* Toiminnallisen tulostavoitteen tavoitelajit: Hallitusohjelma (HO), Kärkihanke (K), YM strategia (S)



YMPÄRISTÖMINISTERIÖN TULOSSOPIMUS JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2020

      Tulossopimus 2017–20 Toimintasuunnitelmaosio

Vesienhoitosuunnitelmien ja 

merenhoitosuunnitelman 

toimeenpano 

HO

K

Toteutetaan merenhoidon toimenpideohjelmaa 

ja seurantaohjelmaa ja tarkistetaan 

merenhoitosuunnitelman ensimmäinen osa 

HELCOM-yhteistyötä hyödyntäen sekä 

toteutetaan HELCOM:n Itämeren suojelun 

toimintaohjelmaa.  

2017-20

Merenhoidon toimeenpano etenee. 

Merenhoitosuunnitelman ensimmäinen osa on 

tarkistettu ja HELCOM HOLAS II on valmis. Lontoon 

dumppaussopimus on ratifioitu. 

LYMO, 

YSO, KVE, 

TIEVIE

LYMO (2)

 - Lähes kaikki merenhoidon toimenpideohjelman (2016-2021) 

toimenpiteet ovat toteutuksessa, osin kärkihankevaroin, ml. RAKI 

ja VHS-MHS-kärkihanketehtävät 

 - Tehdään MHS ensimmäisen osan tarkistaminen (2016-2018).

 - Merenhoidon uudelleen organisointi jalkautetaan yhdessä 

vesienhoidon kanssa.

 - Toimeenpannaan uudistettua MSD direktiivin liitettä III ja 

komission päätöstä  ja tehdään tarvittavat lainsäädäntömuutokset

 - HELCOM-yhteistyössä vedetään HOLAS II -työtä, 

yhteensovitetaan GES-rajoja ja indikaattoreita sekä toteutetaan ja 

koordinoidaan toimenpiteitä (BSAP ja MSD).

 - Ratifioidaan Lontoon dumppaussopimus

- Osallistutaan alusjätedirektiivin 2000/59/EC uudistamiseen

- Jatketaan Suomenlahti-yhteistyötä.

S

Edistetään merenhoidon toimenpiteitä.

2017-18

BBNJ-täytäntöönpanosopimus vahvistaa luonnon 

monimuotoisuuden suojelua täydentäen olemassa 

olevia alueellisia järjestelyitä (ml. HELCOM).
LYMO, 

KVE

LYMO 

(0,1),   

KVE (0,2)

 - Osallistutaan YK:n merioikeusyleissopimuksen (UNCLOS) alaiseen 

BBNJ-prosessiin ja vaikutetaan vahvan kv.oikeudellisen sopimuksen 

luomiseksi. 

HO

Toteutetaan vedenalaisen meriluonnon 

monimuotoisuuden inventointiohjelmaa.

2017

VELMUn tiekartta 2017-2026 on valmis ja 

toimintasuunnitelmassa 2017  esitetyt toimet ovat 

toiminnassa. VELMU Atlas on valmis.
LYMO, 

TIEVIE
LYMO (1)

 -Toteutetaan VELMUn jatkoa esitetyn toimintasuunnitelman 

mukaisesti ja osana merenhoidon toimenpideohjelmaa.

HO

Toteutetaan EU:n Itämeren alueen uudistettua 

strategiaa (EUSBSR) ja toimintaohjelmaa. 2017-20 LYMO
LYMO 

(1,5)

 - Edistetään Itämeren alueen strategisia lippulaivahankkeita, 

viestintää  ja niiden rahoitusmahdollisuuksia ravinnekuorman 

vähentämiseksi.

HO

K

Ohjataan vuoteen 2021 ulottuvien 

vesienhoitosuunnitelmien toimeenpanoa.

Kehitetään suunnitteluprosessia.

2017-20

 Suunnitteluprosessin kehittämishanke on 

toteutettu. EU raportointi valmis. Suunnitelmien 

toimeenpanoa jatkettu. LYMO, 

TIEVIE,

YSO
LYMO (3)

- Panostetaan toimenpideohjelmien toimeenpanoon ja 

käynnistetään kolmannen hoitokauden työt  (ominaispiirteet, tila-

arviointi, ihmistoiminnan vaikutusten arviointi)   

- Edistetään vesien- ja merenhoidon tiedonhallinnan uudistamista 

ja valmistaudutaan vesienhoidon suunnittelun tehtävien 

siirtymiseen maakuntiin.  

- Kehitetään vesien tilan seurantaa kustannustehokkaaksi uusia 

tiedonlähteitä hyödyntäen.

Strateginen vaikutus: Hyvä ympäristön tila

Ta
vo

it
el

aj
i*

Vaikutuksen täsmennys: 

• Suomi on tunnettu hyvästä veden ja ilman laadusta

• Rakennetun ympäristön kehitys parantaa ihmisen hyvinvointia

Ympäristöministeriön strateginen tulostavoite vuosille 2017–20

Ympäristöministeriön 

strateginen tulostavoite 

vuosille 2017–20

Toiminnallinen tulostavoite

Aikajänne

Laadullinen / numeerinen mittari
Vastuu-

osasto / 

yksikkö

htv-arvio 

2017

Ympäristöministeriön strateginen tulostavoite vuosille 2017–20

Suunnitelma toimenpiteistä 2017 (YM:n yhteinen näkemys). 

Konkreettiset toimet ja niiden vaiheistus.



HO

Valmistellaan haja-asutuksen jätevesien 

käsittelyä koskevat säädösmuutokset 

työryhmätyön pohjalta. 2017

Lainsäädäntömuutokset tehty.

LYMO, 

TIEVIE

LYMO 

(0,3)

 - Valmistellaan asetusmuutokset.

 - Uudistetaan ohjeistus ja jatketaan neuvontaa, kun 

säädösmuutokset astuvat voimaan.

HO

Pannaan haitallisten ja vaarallisten aineiden 

asetusta täytäntöön ja seurantaa tehostetaan 

EU-lainsäädännön edellyttämällä tavalla.
2017-20

Voimassa olevan asetuksen ohjeistus valmis ja 

seurantaohjelma on päivitetty. 

LYMO, 

TIEVIE

LYMO 

(0,5)

 - Laaditaan ohjeistus ja koulutetaan sen pohjalta. 

- Toteutetaan uusien prioriteettiaineiden kartoitus, raportointi ja 

seuranta.

S

Ohjataan pohjavesialueiden rajausta ja 

luokittelua sekä suojelusuunnitelmien 

laatimista.  2017-20

Asetus valmisteltu,

ohjeet valmiit. LYMO, 

TIEVIE

LYMO 

(0,5)

 - Ohjataan ELY-keskuksia pohjavesialueiden luokittelun 

tarkistamisessa ja suojelusuunnitelmien laadinnassa. Järjestetään 

tarvittaessa neuvottelu- ja koulutuspäiviä.

S

Pilaantuneiden alueiden 

riskienhallintastrategian jalkauttaminen.
2016-19

Valtakunnallisen tutkimus- ja kunnostusohjelman 

eteneminen YSO, 

TIEVIE
YSO (0,2)

Jatketaan strategian jalkauttamista mm. toteuttamala 

valtakunnallista tutkimus- ja kunnostusohjelmaa ja edistämällä 

kestävää kunnostusta tukevia ohjauskeinoja. 

HO

Ympäristöonnettomuuksien operatiivinen 

johtovastuu merialueilla siirretään 

sisäministeriölle.

2017-18

Siirtoa koskevan suunnitelman jatkovalmistelu.       
YSO, 

TIEVIE
YSO (1)

Jatkovalmistelu (ml. lainsäädäntö)  ja sen aikataulu riippuu siirron 

laajuudesta.  Laaja vastuusiirto olisi toteuttavissa vasta vuodesta 

2018 alken. 

S

Ympäristövahinkojen torjunta pysyy hyvällä 

tasolla muutosvaiheen aikana ja sen myötä 

myös tehostuu.  Torjuntakaluston hankinta, 

ylläpito ja uudistaminen jatkuu 

suunnitelmallisesti.

2017–19

Torjuntakapasiteetin (laitteet, puomit, alukset) 

kehittyminen, yhteistyöhankkeet. ÖSRA-lain 

muutosehdotus 9/2017. YSO YSO (1)

Varmistetaan ympäristövahinkojen torjunnan resurssit mm. 

tulosohjauksen ja budjettivalmistelun myötä. Uusitaan 

öljysuojarahaston maksupohja valmisteveropohjaiseksi. Arktisen 

neuvoston öljyntorjuntasopimuksen voimaansaattaminen ja 

täytäntöönpano.

Kansallisen 

ilmansuojeluohjelman 

laatiminen ja toteutuksen 

käynnistys

S

EU:n ilmansuojelupakettia toteutetaan 

kustannustehokkaasti. YM vaikuttaa ja 

osallistuu kv- ja EU-valmisteluun sekä koordinoi 

kansallista toimeenoanoa. 

2017–18

Kansallinen ilmansuojeluohjelma valmis v. 2018. 

Ilmanlaadustan annetun valtioneuvoston asetuksen 

muuttaminen 1/2017.

YSO, 

LYMO, 

TIEVIE, 

KVE

YSO (1,5) 

Kansallinen ilmansuojeluohjelma valmis.   Ilmanlaadusta annetun 

VNA:n (38/2011) muutos esitellään 1/2017 komission direktiivien 

toimeenpanemiseksi.

S

Aloitetaan keskisuuria polttolaitoksia koskevan 

direktiivin (MCP) täytäntöönpanon valmistelu. 2017

Muutokset YSL, HE 9/2017 ja pienten 

polttolaitosten valtioneuvoston asetus (PIPO) 

12/2017

YSO, 

TIEVIE
YSO (1,5)

Valmistellaan HE YSL:n muuttamiseksi 9/2017 ja pienten 

polttolaitosten ympäristönsuojeluvaatimuksista annetun asetuksen 

muutos 12/2017.

Rakentamisen laadun ja 

rakennusvalvonnan 

kehittäminen
HO

Edistetään kosteus- ja homeongelmien 

ehkäisemistä yhteistyössä muiden 

ministeriöiden kanssa.
2017

Eduskunnan kannanottojen toteutus etenee 

toimintasuunnitelman mukaisesti ja eduskunnalle 

on raportoitu toimista.
RYMO, 

TIEVIE

RYMO 

(0,5)

Toteutetaan ja raportoidaan eduskunnalle 

eduskunnan kosteus- ja homekannanottoja.

Annetaan asetus rakennusten kosteusturvallisuudesta.

HO

Kehitetään säädösohjausta sekä uusia 

rakennuksia että korjausrakentamista koskien.

2017

Annetaan rakentamista koskevat tekniset asetukset 

ja valmistellaan niihin liittyviä ohjeita. 

Rakennustuoteasetuksen toimivuutta kehitetään ja 

rakennustuotteiden sisämarkkinoiden 

toimivuusongelmat vähenevät.

RYMO, 

TIEVIE
RYMO (7)

Loput (10 kpl) rakentamista koskevat tekniset asetukset 

valmistuvat. 

Arvioidaan MRL:n uusimistarpeet rakentamista koskien.

Vaikutetaan aktiivisesti EU:n toimintaan rakentamisen sektorilla.



HO

Arvioidaan kuntien rakennusvalvontayksiköiden 

toimintaa sekä maakuntatasolla että 

kuntatasolla rakennusvalvontatoimen 

kehittämiseksi.

Edistetään sähköistä rakentamisen lupa-

asiointia ja otetaan huomioon yhden luukun 

periaatteen kehittämistyö.  

2016–18

Rakennusvalvontatoimen kehittämisen säädökset 

valmistuvat viimeistään v. 2020.

RYMO, 

TIEVIE
RYMO (2)

Ehdotukset rakennusvalvontatoimen kehittämisestä valmistuvat.

Valmistellaan säädösehdotukset sähköisen rakennusvalvonnan 

edellyttämin osin.

Kansainvälinen rakennusvalvontatoimen vertailu valmistuu.

Ympäristölupa- ja 

arviointimenettelyiden 

kokonaisuuden tehostaminen
HO

S

Ohjataan uuden ympäristönsuojelulain (YSL) 

toimeenpanoa ja varmistetaan EU:n 

teollisuuspäästödirektiivin täytäntöönpano 

osana ympäristölupien päätöksentekoa. 

Koordinoidaan BAT-työtä. Jatketaan YSL:n 

uudistamista ja valmistellaan YSL-hankkeen 3. 

vaiheen ehdotukset.

2017

 YSL 3. vaiheen 2. HE-ehdotus valmis. Eläinsuojien 

parhaan käyttökelpoisen tekniikan ohjeet ovat 

valmiit 2017. Vaikutetaan EU:ssa suurten 

polttolaitosten parhaan käyttökelpoisen tekniikan 

päätelmien sisältöön.

YSO, 

LYMO, 

TIEVIE, LsJ

YSO (3), 

LYMO (1)

HE YSL:n muuttamiseksi (ilmoitusmenettely) annetaan viimeistään 

12/2017. Tuetaan ohjein parhaan käyttökelpoisen tekniikan 

päätelmien toimeenpanoa (eläinsuojat, suuret polttolaitokset).

HO  

S

Valmistellaan ympäristöllisten menettelyjen 

yhden luukun palveluja toteuttavat 

säädösehdotukset.

2017–18 

HE valmistellaan 2017 ja annetaan 2018.

LsJ, YSO, 

LYMO, 

RYMO, 

TIEVIE

LsJ (0,5), 

YSO 

(1,2), 

LYMO 

(0,4), 

RYMO 

(0,2)

Ympäristöllisten menettelyjen yhdentämisen edellyttämät 

lainsäädäntömuutokset valmistellaan ministeriöiden yhteistyönä 

vuoden 2017 aikana ja HE annetaan vuonna 2018.

S

Valmistellaan HE YSL:n muuttamiseksi 

viranomaisten toimivaltuuksista puuttua 

vakaviin ympäristön pilaantumisen 

vaaratilanteisiin myös muilla kuin tavanomaisilla 

hallintopakkokeinoilla.

2017

HE annettu.

YSO, 

LYMO, 

TIEVIE

YSO (1)

HE YSLin muuttamiseksi annetaan viimeistään 12/2017        

HO  

S

Ohjataan ja kehitetään ympäristönsuojelun 

valvontaa ja luvitusta, ml. valvontaa tukevan 

tietojärjestelmän ja sähköisen 

ympäristölupamenettelyn kehittäminen

2017

Uusi VAHTI-järjestelmä valmis. Sähköisen 

lupajärjestelmän käyttökokemuksia hankitaan. 
YSO, 

TIEVIE, 

LYMO

YSO (1)

Valvontaohje on annettu 5/2016. Sähköinen lupajärjestelmä 

otetaan käyttöön v. 2017 alussa. Valvonnan tietojärjestelmän 

valmistelu etenee työryhmässä, jonka määräaikaa jatketaan 

vuodelle 2017.

HO 

S

Suomen painotusten ja linjauksien määrittely  ja 

panostus Århusin sopimuksen ja sen PRTR-

pöytäkirjan kansainväliseen työhön (osapuolten 

kokoukset, Task Forcien sisältötyö)

2016-17

Suomen painotuksista ja resurssoinnista on 

päätetty ja vaikutettu niiden mukaisesti.

KVE KVE (0,2)

Suomen painotukset ja linjaukset on valmisteltu Århusin 

sopimuksen ja sen PRTR-pöytäkirjan osapuolikokouksiin  11.-

15.9.2017. Laaditaan osapuolikokouksille Suomen kansalliset 

toimeenpanoraportit. 

S

Valmistellaan YVA-direktiivin muutoksen 

aiheuttamat YVA-lain muutokset 2017-18

HE-luonnos valmistunut.
LYMO, 

LsJ, TIEVIE
LYMO (2)

Valmistellaan valmistuvan YVA-lain mukaiset asetukset. Ohjataan 

lain toimeenpanoa.

Käynnistetään YVA:n hankeluettelon tarkistamishanke.

Alueidenkäytön 

suunnittelujärjestelmän 

uudistaminen

S

Uudistetaan alueidenkäytön 

suunnittelujärjestelmä. 2017-20

Uudistuksen eteneminen siten, että uudistetusta 

suunnittelujärjestelmästä voidaan tehdä päätös 

vuonna 2020.

RYMO RYMO (5)

Laaditaan keskustelupaperi työn lähtökohdaksi ja taustaselvityksiä 

uudistamistyön pohjaksi.

HO

Uudistetaan valtakunnalliset 

alueidenkäyttötavoitteet ja huolehditaan niiden 

toimeenpanosta. 2017

Uudistetut VATit ovat käytössä v. 2018.
RYMO, 

TIEVIE,

LYMO

RYMO (2) 

LYMO 

(0,1)

Tavoiteluonnos ja ympäristöselostus lausunnoille keväällä, 

eduskuntakäsittely ja VN:n päätös syksyllä. 

* Toiminnallisen tulostavoitteen tavoitelajit: Hallitusohjelma (HO), Kärkihanke (K), YM strategia (S)



YMPÄRISTÖMINISTERIÖN TULOSSOPIMUS JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2020

Tulossopimus 2017–20 Toimintasuunnitelmaosio

Biotalous ja puhtaat 

ratkaisut; kärkihanke 2: Puu 

liikkeelle ja uusia tuotteita 

metsästä 

K

Vauhditetaan biotalouden uusien 

innovaatioiden käyttöönottoa 

kokeiluhankkeilla ja innovatiivisilla julkisilla 

hankinnoilla. 
2017-20

Biotalouden uusien innovaatioiden 

käyttöönottoa on vauhditettu 

kokeiluhankkeilla ja innovatiivisilla 

julkisilla hankinnoilla. Puurakentamisen 

määrä.

RYMO, 

LYMO

 RYMO 

(2,5) 

LYMO 

(0,1) YSO 

(0,5)

Edistetään puun käyttöä rakentamisessa 

uudistamalla puurakentamista koskevia määräyksiä.

Osallistutaan LYMO:n ja YSO:n osalta  

kärkihankekokonaisuuteen.

Biotalous ja puhtaat 

ratkaisut; kärkihanke 3: 

Kiertotalouden läpimurto, 

vesistöt kuntoon. 

Valmistellaan kierrätystä 

edistävää sääntelyä ja 

ratkaisuja

K

Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden 

käytöstä maarakentamisessa ns. MARA-

asetus (591/2004) uudistetaan ja 

valmistellaan uusi valtioneuvoston asetus 

maa-ainesjätteiden hyödyntämisestä ns. 

MASA-asetus. Asetuksilla kevennetään 

hyödyntämiseen liittyviä lupamenettelyjä. 

2016-17

Asetukset voimassa. Asetusta tukeva 

paikkatietojärjestelmä luotu ja 

käytteenotettu. 

YSO
YSO (0,6)

Ympäristökelpoisuuskriteerien ja soveltamisalan 

osalta  uudistetun MARA-asetuksen ja kokonaan 

uuden MASA-asetuksen viimeistely ja voimaan 

saattaminen sekä asetusten toimeenpanoa tukeva 

työ (ohjeistus ja tietojärjestelmät) valmiina MARA-

asetuksen osalta keväällä 2017 ja MASA-asetuksen 

osalta viimeistään syksyllä 2017.  

K

Rakennusmateriaalien hiilijalanjäljen 

kytkeminen vaikuttavasti rakentamisen 

ohjaukseen. 2016-19

Toteutetaan laadittua tiekarttaa 

rakennusmateriaalien 

päästövaikutusten sisällyttämiseen 

rakentamisen ohjaukseen.

RYMO, 

TIEVIE

RYMO 

(1,5)

Tiekartta-hanke yhteistyössä toimialan kanssa 

valmistuu.

Käynnistetään tiekartan pohjalta tarvittavat 

jatkohankkeet.

K

Selvitetään ja toteutetaan toimia 

yhdyskuntajätteen kierrätyksen 

edistämiseksi osana valtakunnallisen 

jätesuunnitelman (VALTSU) valmistelua: 

Yhdyskuntajätteen kierrätysaste nostetaan 

vähintään 50 prosenttiin hallituskauden 

aikana.

2016-19

VNp valtakunnallisesta 

jätesuunnitelmasta Yhdyskuntajätteen 

kierrätysaste on vähintään 50 % 

vuonna 2019. 
YSO, 

TIEVIE 
YSO (0,6)

Viimeistellään VALTSU (ml. sidosryhmäkuulemiset, 

lausuntokierros), tavoitteena saada se valmiiksi 

keväällä 2017. Valtioneuvostoon syksyn 2017 alussa. 

VALTSuun sisällytetään lakkautettavien alueellisten 

jätehuoltosuunnitelmien elementtejä. 

K

Säädetään kierrätyskelpoiselle jätteelle 

kaatopaikkakielto vuodesta 2025 lähtien.                                                               

2016-19

Selvitys,  arvio lainsäädäntömuutosten 

tarpeista,                                                   

tarvittavat lainsäädäntömuutokset YSO, 

TIEVIE
yht. 0,4

Laaditaan selvitys  orgaanisen jätteen 

kaatopaikkakiellon toimeenpanon vaikutuksista ja 

edelleen kaatopaikalle sijoitettavista jätejakeista 

sekä lisäsääntelyn tarpeesta vuosina 2017-2018 

toteutettavien lainsäädäntömuutosten pohjaksi.  

Strateginen vaikutus: Luonnonvarojen kestävä käyttö ja toimiva kiertotalous

Vaikutuksen täsmennys: 

• Suomen kasvun kärjet ovat kestäviä

• Tuotteet, materiaalit ja ravinteet kiertävät
Ympäristöministeriön strateginen tulostavoite vuosille 2017–20

Ympäristöministeriön 

strateginen tulostavoite 

vuosille 2017–20

Toiminnallinen tulostavoite
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Laadullinen / numeerinen mittari
Vastuu-
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Ympäristöministeriön strateginen tulostavoite 

vuosille 2017–20

Suunnitelma toimenpiteistä 2017 (YM:n yhteinen 

näkemys). Konkreettiset toimet ja niiden vaiheistus.



K

Kohtuullistetaan kierrätyspohjaisten 

ratkaisujen ominaisuuksiin liittyvää 

sääntelyä.

2016-19

Valmistuneet selvitykset            

Tarvittavat säädösehdotukset            

YSO 0,8

Kansallisten säädösten valmistelutarpeen 

arvioimiseksi laaditaan vuonna 2017 selvitykset 

kansallisten ei enää jätettä (EoW) -säädösten 

tarpeesta, vaikuttavuudesta ja muiden EU-maiden 

kokemuksista sekä jätteen laitos- ja ammattimaisen 

käsitteen tulkinnasta muissa EU-maissa sekä 

aloitetaan tämän pohjalta lainsäädännön valmistelu.

K

Toteutetaan kierrätystä edistäviä, kierto- ja 

biotalouden esteiden poistamiseen 

tähtääviä ja uusien innovatiivisten 

liiketoimintamallien ja kierrätystuotteiden 

käyttöönottoa nopeuttavia kokeilu-, 

kehittämis- ja tutkimus- ja 

demonstraatiohankkeita. 

2016-19

Hankesuunnitelman valmistuminen 

Käynnistyneet hankkeet

YSO
0,3

Päätös hankkeista tammikuun 2017 alussa. 

Hankkeet käynnistyvät alkuvuodesta ja ne jatkuvat 

kahden seuraavan vuoden ajan. 

K

Muutetaan jätelakia siten, että kunnille 

jätelaissa annetut yksinoikeudet rajataan 

asumisessa syntyviin jätteisiin alueelliset 

erityispiirteet huomioiden.
2016-17

Valmistuneet selvitykset                       

HE jätelain muuttamiseksi

YSO 0,6

Jätelain vastuurajausta sekä jätelain ja hankintalain 

rajapintoja selvittävä työryhmä saa mietintönsä 

valmiiksi tammikuunssa 2017. HE jätelain 

muuttamisesta (ml. tarvittaessa muutokset 

hankintalakiin) valmistuu keväällä 2017.

Biotalous ja puhtaat 

ratkaisut; kärkihanke 3: 

Kiertotalouden läpimurto, 

vesistöt kuntoon.Lisätään 

ravinteiden kierrätystä ja 

tehostetaan toimia Itämeren 

ja vesien suojelemiseksi

K

Käynnistetään 1-2 pilottihanketta, joissa 

toteutetaan täysimittakaavaisen 

koekohteen rakentaminen noin 20 000–50 

000 asukkaan jätevedenpuhdistamon 

lietteille fosforin erottamiseksi tuhkasta 

lannoitevalmisteena käytettäväksi ja fosforin 

ja typen jalostamista lannoitevalmisteeksi 

mädätetyistä lietteistä. 

2016-18

Käynnistetty 1-2 pilottihanketta. 

LYMO, 

TIEVIE

LYMO 

(0,2)

 Vuonna 2016 laadittujen teknistaloudellisten 

selvitysten perusteella päätetään 1-2 koekohteen 

avustamisesta ja valvotaan kohteiden toteutusta.

K

Osallistutaan hevosen lannan 

polttoainekäytön kehittämiseen yhteityösä 

MMM:n kanssa
2016-18

Hevosen lannan käsittelytavat 

Suomessa

YSO
YSO (0,1)

 Yhteistyössä MMM-YM jatketaan tarvittaessa  EU:n 

komission kanssa käytävää keskustelua 

hevosenlannan polton mahdollistamisesta eläimistä 

saatavia sivutuotteita koskevaa EU-asetusta 

muuttamalla sekä ohjeistamalla kansallisesti 

muutoksen toimeenpano.



K

Toteutetaan ravinteiden kierrätysohjelman 

(RAKI) toinen vaihe (2016–2019). 

2016-19

 Toteutettu ohjelman toinen vaihe. 

LYMO, 

TIEVIE

LYMO 

(1,5)

  - Avataan keväällä 2017 ohjelmassa määriteltyjen 

hanketeemojen mukainen uusi hankehaku 

(35.10.22), jossa haetaan innovatiivisia, 

vesistökuormitusta vähentäviä ja ravinteiden 

kierrätystä tehostavia toimia.

Haku koordinoidaan MMM:n, TEM:n ja TEKES:n 

rahoitusinstrumenttien kanssa YM:n vetämässä 

ravinteiden kierrätyksen seurantaryhmässä.

 - Laaditaan YM:n, MMM:n ja TEM:n yhteinen 

ravinteiden kierrätyksen toimintaohjelma.

 - Teetetään analyysi ohjelman tähänastisista 

tuloksista.

K

Valmistellaan ja toimeenpannaan uusi 

merenhoidon toimenpideohjelma sekä 

uudet alueelliset vesienhoidon 

toimenpiteet, joissa on määritelty toimien 

tehostamistarve. Toteutetaan vesien tilaa 

parantavia hankkeita, joissa etsitään uusia, 

vaikuttavia tapoja vähentää ravinteiden ja 

haitallisten aineiden kuormitusta vesiin. 

2016-19

VN päätökset merenhoidon  

toimenpideohjelmasta ja 

vesienhoitosuunnitelmista. 

Merenhoidon ja vesienhoidon 

toimenpiteet aloitettu.

Toimenpideohjelmissa esitetystä 

toimista noin 1/3 saatetaan loppuun 

vuoden 2018 loppuun mennessä 

LYMO, 

TIEVIE

LYMO 

(2,5)

 - Toteutetaan  edelleen vesien tilaa parantavia 

hankkeita ravinteiden ja haitallisten aineiden 

kuormituksen vähentämiseksi. Toinen hakukierros 

meren- ja vesiensuojelun toimenpiteitä toteuttaville 

hankkeille avataan keväällä 2017. 

 - Pyritään kehittämään hakuprosessia 

laadukkaampien hakemusten saamiseksi sekä 

koordinoimaan hankehakuja RAKI-ohjelman ja 

MMM:n Maatalouden ravinteet hyötykäyttöön -

ohjelman kanssa. 

 - Uudet avustettavat hankkeet päätetään vuoden 

2017 jälkimmäisellä puoliskolla.

 - Vuonna 2016 rahoituspäätöksen saaneiden 

hankkeiden etenemistä seurataan ja siitä viestitään 

aktiivisesti yhteistyössä hanketoimijoiden ja muiden 

vesialan ja vesienhoidon toimijoiden kanssa.

Biotalous ja puhtaat 

ratkaisut; kärkihanke 3: 

Kiertotalouden läpimurto, 

vesistöt kuntoon. 

Pilaantuneiden maa-alueiden 

kunnostus- ja 

kokeiluohjelma, 

materiaalitehokas maa-

aineshuolto

K

Toteutetaan 1) pilaantuneiden maa-alueiden 

kunnostuksen ja 2) maa-aineskierrätyksen 

kokeiluohjelmat  

2015-18

1) toteutuneiden kokeiluhankkeiden 

määrä, toteutetut kestävää 

kunnostusta edistävät ohjauskeinot                   

2) toteutettu kokeiluohjelma yhdessä 

tai useammassa pilottikohteessa. 

Selvitetty kiviaineshuoltoon liittyviä 

lainsäädännön sujuvoittamistarpeita. 

Edistetty kiviainesterminaalitoimintaa 

ja kierrätysmateriaalien käyttöä.

YSO, 

RYMO, 

TIEVIE

 YSO (0,7)

1) Pilaantuneiden maa-alueiden kokeiluohjelma: 

Jatketaan kokeiluohjelmaan kuuluvien T & K -

hankkeiden rahoittamista sekä  toteutetaan 

pilaantuneiden maa-alueiden kestävää kunnostusta 

tukevia kokeiluhankkeita osana valtakunnallista 

tutkimus- ja kunnostusohjelmaa. Uudistetaan 

valtion jätehuoltotyöjärjestelmää koskeva 

lainsäädäntö.    Tehdään yhteistyötä Tekesin 

kunnostusten demonstraatiohankkeen kanssa.                                                                 

Laaditaan kestävää kunnostamista tukevia 

toimintamalleja.                                                                    

2) Kiviaineshuollon kehittämishankkeessa tuotetaan 

resurssitehokas toimintamalli ja valmistellaan 

vientiprojektia.                 



Biotalous ja puhtaat 

ratkaisut; kärkihanke 4: 

Suomalainen ruoantuotanto 

kannattavaksi, kauppatase ja 

sininen biotalous nousuun.

K

Veteen liittyvien elinkeinojen ja osaamisen 

avulla lisätään kestävää kasvua.

2016-18
RYMO, 

LYMO

RYMO 

(0,2)

LYMO 

(0,1)

 Osallistutaan MMM:n hankkeeseen sinisestä 

biotaloudesta. 

Ympäristöhallinnon ohjelma 

vihreään talouteen 

siirtymiseksi ja sen 

toteuttaminen.

S

Kehitetään ja pannaan toimeen vihreän 

talouden ohjelmaa ja valittuja hankkeita 

yhteistyössä alaishallinnon ja sidosryhmien 

kanssa.

2017

Hankkeita valmisteilla ja käynnistetty. 

YSO, 

LYMO, 

RYMO, 

KVE, 

TIEVIE

YSO (0,6) 

+ LYMO 

(0,5), 

RYMO 

(0,5)

Valmistellaan ja toteutetaan valittuja hankkeita ja 

toimenpiteitä yhteistyössä eri sidosryhmien ja 

rahoittajien kanssa. 

Edistetään vihreää rakentamista esimerkiksi 

laatimalla vihreitä julkisia rakennushankintoja 

koskeva YM:n ohjeistus.

S

Uuden kaupunkikehitysohjelman 

toteuttaminen ja seuranta 2016-20.

2017-

Kaupunkikehitysohjelman 

toteutuminen. 
RYMO, 

KVE, 

TIEVIE

RYMO 

(0,5)

KVE(0,2)

Uuden kaupunkikehitysohjelman (NUA) 

toimeenpanon, seurannan ja näkyvyyden 

edistäminen kotimaassa ja kansainvälisesti.

Kansallisen kestävän kaupunkikehitysohjelman 

valmistelu aloitetaan.

Kulutuksen jalanjälki 

pienenee

S

Kestävän kulutuksen ja tuotannon ohjelmaa 

(Kultu) toteutetaan ja arvioidaan 

tutkimushankkeessa tulevaisuuden 

haasteita. Toteutetaan 

materiaalitehokkuusohjelman ja 

rakentamisen materiaalitehokkuus -

ohjelman RAMATE toimenpiteitä.  2017-2020

Ohjelmien mukaisia toimia toteutettu 

ja raportoitu. 

YSO, 

RYMO, 

LYMO, 

HAL, KVE, 

TIEVIE

YSO (1) + 

muut (1), 

yht. 2

KULTU -ohjelmaa toteutetaan osana globaalin 

Agenda2030 toimintaohjelman tavoitteita sekä 

synkronoidaan komission kiertotalous –tiedonannon 

sekä kansallisten aloitteiden kanssa. 

Tutkimushankkeen pohjalta täsmennetään Kultu-

ohjelman toimia ja painopisteitä. Julkisten 

hankintojen strategista johtamista parannetaan sekä 

lisätään osaamista ja kannustimia hankkia kestäviä 

ja innovatiivisia ratkaisuja. 

Materiaalitehokuusohjelmassa pilotoidaan 

vapaaehtoista sopimusta. RAMATEA toteutetaan 

yhteistyössä sidosryhmien kanssa. 



S

Toimeenpannaan globaalia kestävän 

kehityksen toimintaohjelmaa (Agenda2030) 

ja sen tavoitteita (SDGt) ympäristösektorilla. 

Arvioidaan toimeenpanon edistymistä 

Kansallisen kestävän kehityksen 

toimikunnan ja yhteiskuntasitoumuksen 

kautta. 

2017-

Kansallinen Agenda2030 

toimintasuunnitelma on laadittu 

yhdessä VNK:n kanssa ja vastuista 

sovittu.

Kansallisen keke-toimikunnan 

mandaatti 2016-2019 on hyväksytty ja 

toiminta käynnistetty.

YM:ä koskevat globaalitavoitteet on 

identifioitu ja toimeenpano 

käynnistetty. 

Kestävän kehityksen 

toimenpidesitoumuksia on yli 200 kpl.

 KVE, YSO, 

LYMO, 

RYMO, 

HAL, 

TIEVIE

KVE(1)+ 

muut (2), 

yht. 3

Tuki VNK:lle Agenda2030:n kansallisen 

toimeenpanon koordinaatiossa sekä hallituksen 

toimeenpanosuunnitelman toteuttamisessa ja 

seurannassa.

Suomen keke-yhteiskuntasitoumusten tarkistus 

Agenda 2030:n pohjalta,  sitoumusten määrän ja 

vaikuttavuuden lisääminen. 

Kansallisen kestävän kehityksen työn ja Agenda 

2030 toimeenpanosuunnitelman tunnetuksi 

tekeminen kansainvälisesti.  Vauditetaan EU:n 

toimia Agenda2030:n toimeenpanossa erityisesti 

ympäristösektorilla ja integroimiseksi  EU-

politiikkaan.  Edistetään EU:n viestejä Agenda2030:n 

toimeenapanosta kansainvälisesti.  

S

Vaikutetaan luonnonvarojen kestävää 

käyttöä ja resurssitehokkuutta koskeviin YK-

aloitteisiin ja niiden toteutukseen 

vauhdittamalla erityisesti Kestävän 

kulutuksen ja tuotannon puiteohjelman 

(10YFP) ja Vihreän talouden 

kumppanuusohjelman (PAGE) 

toimeenpanoa.Vahvistetaan Suomen 

vetovastuulla olevaa Kestävää rakentamista 

koskevan 10YFP teemaohjelman (SBC) 

toimeenpanoa.
2017–18

Suomen kannat luonnonvarojen 

kestävästä käytöstä ja 

resurssitehokkuudesta sisältyvät EU:n 

neuvottelukantoihin ja heijastuvat YK:n 

ympäristökokouksen tuloksissa. 

10YFP:n kaikki alaohjelmat 

käynnistyvät ja edistyvät. SBC-

alaohjelman työ edistyy. KVE, YSO, 

LYMO, 

RYMO, 

TIEVIE

KVE (1), 

RYMO(0,

5), YSO + 

muut (1), 

yht. 3  

Vaikutetaan UNEA3:n valmisteluihin EU:n 

johtomaana, jotta kestävän kulutuksen ja tuotannon 

sekä kiertotalouden edistäminen 

maailmanlaajuisesti sisältyvät EU:n 

neuvottelutavoitteisiin.

                                                                               

Vahvistetaan 10YFP:n ja PAGEn rooleja osana 

Agenda2030 toimeenpanoa. Laajennetaan SBC-

ohjelman globaalia verkostoa ja käynnistetään uusia 

kestävän rakentamisen hankkeita ohjelman 

puitteissa.

Lisätään kansainvälisen luonnonvarapaneelin 

näkyvyyttä ja sen tuottaman tiedon hyödyntämistä 

kansainvälisessä päätöksenteossa sekä kansallisesti 

Helsingin kokouksen ja siihen liittyvän 

kansainvälisen kiertotalousfoorumin (WCEF) 

yhteydessä. Laaditaan ohjelmakauden 2017-18 

toimintasuunnitelma ja toteutetaan sitä.  



S

Pannaan toimeen ja tarkistetaan kansallista 

vaarallisia kemikaaleja koskevaa ohjelmaa, 

parannetaan kv-. kemikaali- ja 

jätesopimusten yhteistyötä ja 

koordinaatiota ja vahvistetaan 

ympäristönäkökulmaa kansainvälisessä  ja 

EU-kemikaaliyhteistyössä.

2017–19

Ympäristöhallinnon 

toimenpidesuositukset etenevät; 

Suomen kannat valmisteltu ja 

vaikutettu EU- ja kv. foorumeilla.

Kansainvälisten kemikaali- ja 

jätesopimusten yhteistyö on edistynyt. 

Tehokas uusi 2020-jälkeinen 

kansainvälinen kemikaalien ja jätteiden 

hallinan toimintamalli on hahmottunut. 

Uudet luonnolle haitalliset 

kansainväliset kemikaali- ja 

jätekysymykset  (mm. merten 

muovijätteet) ovat välittyneet 

päätöksentekoon.  

Elohopeasopimuksen ratifioimisen 

edistyminen EU:ssa ja Suomessa.  

Montrealin pöytäkirjan muutos HFC-

yhdisteiden säätelemiseksi. 

YSO, KVE, 

TIEVIE

YSO (2,5), 

KVE (0,5)

Kansallisen ohjelman tarkistaminen valmistuu 

vuoden alussa. Ohjelman toimeenpanoa jatketaan 

mm.  TEAS-hankkein.

Päivitetään Tukholman sopimuksen kansallinen 

toimeenpano-suunnitelma ja osallistutaan POP-

asetuksen uudistamiseen. Aloitetaan Minamatan 

elohopeasopimuksen ratifiointi ja osallistutaan  EU-

säädösten valmisteluun. 

Vaikutetaan vuoden 2020-jälkeisen kemikaalien- ja 

jätteidenhallintaa koskevan tehokkaan 

toimintamallin kehittämiseen, jotta se sisältää 

vahvan yhtymäkohdan kemikaali- ja jätesopimuksiin 

sekä 2030 Agendaan.

Vaikutetaan merien muovijäteongelman 

hallitsemiseksi (mm. UNEA). Lisätään ymmärrystä 

vihreän kemian merkityksestä kestävän kehityksen 

edistämiseksi. 

Ympäristönäkökulman 

vaikuttava integrointi 

erityisesti maatalous-, metsä-

, energia- ja kaivossektorin 

säädöksiin, strategioihin ja 

toimintaan sekä arktiseen 

yhteistyöhön. 

K

Osallistutaan  aktiivisesti ympäristön 

kannalta tärkeiden kärkihankkeiden 

toimeenpanoon. Näihin liittyen edistetään 

ympäristövaikutusten arviointia ja 

huomioon ottamista.

2016–19 Keskeiset hankkeet ja prosessit 

identifioitu, osallistuminen suunniteltu. 

ELYjen SOVA- kehittämishanke 

edennyt.

LYMO, 

YSO, RY-

MO, KVE, 

TIEVIE, 

HAL, LSJ

LYMO 1, 

muut yht. 

1

 - Huolehditaan kärkihankevastuista.

 - Osallistutaan metsästrategian toimeenpanoon, 

mm. sen päivittämiseen ja metsäneuvoston työhön.

 - Vaikutetaan cap2020 eli yhteisen 

maatalouspolitiikantulevan ohjelmakauden 

valmisteluun.

 - Uudistetaan maa-ainesten kestävä käyttö -opas. 

Kehitetään NOTTO-maa-ainestietojärjestelmää. 

Jatketaan SOKKA-, POSKI- ja geologisten 

muodostumien invetointihankkeita

 - Laaditaan turve- ja kalankasvatuksen  

tarkkailuohjeet.

 - SOVA-kehittämishankkeessa tuotetaan 

suunnittellut ELYjen SOVA-työkalut.



HO

Toteutetaan Suomen arktisen strategian 

ympäristötavoitteita ja vaikutetaan siihen, 

että ihmisen toiminnasta arktiselle alueelle 

aiheutuvat ympäristö-vaikutukset otetaan 

huomioon linjauksissa ja toiminnassa.  

2017–

Ympäristönäkökulman vahvuus 

linjauksissa ja toimeenpanossa. 

Järjestetyt tapahtumat, osallistuminen 

ja tuotettu aineisto tapahtumiin.

Rahoitus hanke-esityksille (IBA, TEAS)

Arktisen ympäristön asettamat 

reunaehdot, ihmisten toiminnan riskien 

arviointi ja saastumisen ehkäisy ovat 

osa Suomen arktista toimintaa.

KVE, YSO, 

LYMO, 

TIEVIE

Yht. 1

 - Arktisen neuvoston Suomen 

puheenjohtajuuskauden (5/2017-5/2019) 

valmistelut ja toimeenpano yhteistyössä UM:n 

kanssa ml. sidosryhmien osallistaminen.  YM:llä 

vetovastuu ympäristösektorin osalta. Suomen 

kansallisen arktisen strategian toteutus YM:n osalta.                                                                          

- Arktisen alueen erityispiirteiden esiintuominen kv. 

ympäristösopimusten neuvotteluissa ja 

työohjelmien toimeenpanossa.                                    

Valmistellaan Arktisen neuvoston yhteishanketta,  

tavoitteena kehittää arktisia YVA menettelyitä.

- Osallistutaan Task Force of Arctic Marine 

Cooperationin työhön

HO    

S

 Vaikutetaan EU:n kiertotalous- ja 

resurssitehokkuusaloitteisiin ja niiden 

toimeenpanoon sekä arvioidaan eri 

politiikkatoimien mahdollisuuksia ja 

vaikuttavuutta mm. VN tutkimusyhteistyötä 

hyödyntäen. Toteutetaan kansallista 

kiertotalouden tiekarttaa YM:n osalta. 

Valmistellaan EU:n biotalousstrategian 

päivitystä ja sen kytkentöjä kiertotalouteen. 

Vaikutetaan hallitusohjelman välitarkastelun 

valmisteluun biotalous- ja puhtaat ratkaisut 

kokonaisuudessa.

2016-2018

Suomen kannat komission ehdotuksiin 

valmisteltu ja yhteensovitettu ja viety 

niitä eteenpäin. Suomen 

ennakkovaikuttamisen kannat on 

määritelty.

YSO, 

LYMO, 

RYMO, 

KVE,TIEVI

E

YSO (2,0) 

+ muut 

(0,4), yht. 

1

Seurataan EU:n kiertotalouspaketin toteutumista ja 

osallistutaan aktiivisesti mahdollisten 

jatkoaloitteiden sekä vielä kesken olevien 

jätedirektiivien muutosehdotusten käsittelyyn.  

Toteutetaan kiertotalouden taloudellisten 

ohjauskeinojen arviointi (VN TEAS), osallistutaan 

materiaalitehokkuusohjelman arviointiin ja 

jatkolinjausten määrittelyyn (VN TEAS) sekä 

laaditaan arvio kaskadiperiatteen 

soveltamismahdollisuuksista kierto- ja biotaloudessa 

(YM TEAS). Valmistellaan kiertotalouden ja 

biotalouden vaikuttamista ja toimeenpanoa 

ministeriöiden välisessä kärkihankesihteeristössä.

* Toiminnallisen tulostavoitteen tavoitelajit: Hallitusohjelma (HO), Kärkihanke (K), YM strategia (S)
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näkemys). Konkreettiset toimet ja niiden vaiheistus.

Suomen luonnon 

monimuotoisuuden suojelun 

ja kestävän käytön strategian 

ja toimintaohjelman 

toimeenpano

S

Huolehditaan luonnon monimuotoisuutta 

koskevan yleissopimuksen ja EU:n 

biodiversiteettistrategian kansallisesta 

toimeenpanosta toteuttamalla Suomen 

luonnon monimuotoisuuden suojelun ja 

kestävän käytön kansallista strategiaa ja 

toimintaohjelmaa sen väliarvioinnista 

BITPURAssa päätettyjen linjausten 

mukaisesti. 

2017–20

Toimintaohjelman toteutus etenee 

kaikilla hallinnonaloilla ja YMn 

osastoilla. 

LYMO, TIEVIE, 

RYMO, YSO, KVE

LYMO 

(2,5)+ 

muut 

(0,5)

 -Jatketaan BD-toimintaohjelman toimeenpanoa ja 

jatketaan biodiversiteettisopimuksen tavoitteiden 

jalkauttaminen yhteiskunnan eri sektoreihin.   

 -Jatketaan yritykset ja biodiversiteetti -verkoston 

kehittämistä.

S

Vahvistetaan biodiversiteettisopimusten 

synergioita ja biodiversiteettia koskevan 

tieteellisen tiedon hyödyntämistä 

päätöksenteossa.

Edistetään arktisen alueen 

luonnonsuojeluhankkeita.

2017-20

Suomen tavoitteet  sisältyvät EU-

kantoihin ja heijastuvat sopimusten 

osapuolikokousten ja UNEAn  

päätöksissä.

Kansainvälinen yhteistyö arvokkaiden 

arktisten alueiden identifioimisessa ja 

suojelemisessa on vahvistunut.

LYMO,KVE

 LYMO 

(1,0)

KVE (0,5)

 - Jatketaan biodiversiteettisopimusten synergioiden 

edistämistä sekä EU:ssa että YK:ssa.

 - Osallistutaan arktisen kasvillisuuden ja eläimistön 

suojeluohjelman (CAFF) toimeenpanoon ja Arktisen 

Neuvoston Suomen puheenjohtajuuskauteen 2017-

18. 

S

Valmistellaan perustettavien tai 

laajennettavien luonnonsuojelualueiden 

säädöksiä. Edistetään luonnonsuojelulain 

soveltamisen yhtenäisyyttä ohjeistuksen 

ja substanssiohjauksen avulla. 

2017–19

Pääosa valtion maiden 

luonnonsuojelualueiden 

perustamisasetuksista on annettu, 

kansallispuistoverkon mahdollinen 

kehittäminen on linjattu.

LYMO, TIEVIE LYMO 

(3,5)

 - Annetaan asetukset Länsi-Lapin, Uudenmaan ja 

Etelä-Karjalan luonnonsuojelualueista. Valmistellaan 

asetuksia Pohjois-Karjalan, Etelä-Savon ja 

Merenkurkun alueille.

- Toimeenpannaan valtioneuvoston päätös Natura 

2000 -verkoston täydentämisestä ja tietojen 

päivittämisestä. 

- Ohjataan Natura-verkoston hoidon ja käytön 

suunnittelua yleissuunnittelmien ja alueiden 

suojelutavoitteiden mukaisesti.

- Ohjataan luonnonsuojeluohjelmiin kuuluvien 

loppujen alueiden toteutusta ja niihin liittyvien 

luonnonsuojelulain mukaisten päätösten valmistelua. 

Sujuvoitetaan ministeriön päätöksentekoa. 

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN TULOSSOPIMUS JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2020

Ympäristöministeriön strateginen tulostavoite vuosille 2017–20Vaikutuksen täsmennys: 
Strateginen vaikutus: Monimuotoinen luonto ja toimivat ekosysteemipalvelut



K

Perustetaan kansallispuisto Suomen 100-

vuotisjuhlavuonna 2017 

2017

HE valmis

LYMO, TIEVIE
LYMO 

(0,5)

 - Valmistellaan HE Hossan kansallispuiston 

perustamisesta siten, että laki tulisi voimaan 

17.6.2017. 

 - Ohjataan MH:ta alueen palveluvarustuksen 

suunnittelussa, olemassa olevan kunnostuksessa ja 

uuden rakentamisessa.

 -  Viestitään hankkeen etenemisestä.

HO

Huolehditaan suomalaiseen 

elämänmuotoon kuuluvien metsästyksen 

ja kalastuksen mahdollisuuksista

Uusien luonnonsuojelualueiden 

perustamissäännökset on valmisteltu 

vuorovaikutuksessa metsästysseurojen 

kanssa paikallisella ja alueellisella 

tasolla.

LYMO 0,5

Laaditaan perustamissäädökset luonnonsuojelulaissa 

säädetyllä tavalla ottaen mahdollisuuksien mukaan 

huomioon metsästykseen kohdistuvat tarpeet.

HO

Metsien ja soiden suojelua jatketaan 

vapaaehtoisin keinoin.

2017-20

METSO-toimenpiteet sopeutettu 

määrärahakehyksiin. 3000 ha uusia 

METSO-alueita.

LYMO, TIEVIE LYMO (2)

 - Ohjataan ELY-keskuksia luonnonsuojeluohjelmien ja 

METSO-ohjelman toimeenpanossa.

 - Koordinoidaan Suomi 100 -kampanjan 

toteuttaminen. 

- Ohjataan METSO-ohjelman 

yhteistoimintaverkostohankkeita yhteistyössä 

MMM:n kanssa.

- Selvitetään yhteistyössä MMM:n kanssa uudenlaisia 

rahoitusmalleja ja muita kannusteita luonnon 

monimuotoisuuden ja ekosysteemipalveluiden 

turvaamiseksi (VN-TEAS hanke).

- Jatketaan valtakunnallisesti arvokkaiden soiden 

suojelun toteuttamista valtiontalouden kehysten 

puitteissa.

S

Geenivarojen ja niihin liittyvän 

perinteisen tietämyksen käytön valvonta 

järjestetään Nagoyan pöytäkirjan ja EU:n 

geenivara-asetuksen edellyttämällä 

tavalla. 2017 LYMO, TIEVIE
LYMO 

(0,2)

 - Geenivaroihin liittyvän tehtäväkokonaisuuden 

selvittäminen. Osallistutaan geenitekniikkadirektiivin 

valmisteluun huolehtimalla ympäristöriskeistä.

 - Nagoyan pöytäkirjan jalkauttaminen: Huolehditaan 

asetuksen toimivaltaisten viranomisten ohjauksesta ja 

riittävästä teknisestä kehittämisestä ml. 

tietojärjestelmätyö. 



S

Parannetaan lajien ja luontotyyppien 

suojelun tasoa ja kohdennetaan 

suojelutoimet uhanalaisimpiin lajeihin ja 

kohteisiin. 

2017–20

Lajisuojelun toimintaohjelma 

valmistuu.

Soidensuojelua edistetty valtionmaiden 

osalta (30 000 ha:n suojelupaketti).

LYMO, TIEVIE LYMO (2)

 - Viimeistellään lajisuojelun toimintaohjelma ja 

aloitetaan sen toimeenpano.

 - Käynnistetään luontotyyppien uusi 

uhanalaisarviointi sekä heikentyneiden 

ekosysteemien tilan parantamistoimet ELITE-

työryhmän tarpeiden, kohdentamisperiaatteiden, 

menetelmien ja aikataulun pohjalta.

 - Edistetään soidensuojelun tavoitteita tuoreen 

laajamittaisen selvityksen ja uusien linjausten mukaan

 - Käynnistetään perinnebiotooppien 

uudelleeninventointi (malli-inventoinnit 2 ELY:n 

alueella).

  - Osallistutaan Sisävesi Life FRESHABIT -

yhteistyöhankkeeseen.

HO

Varmistetaan saimaannorpan suojelu 

yhdessä paikallisen väestön ja tahojen 

kanssa 

2017-20

Saimaannorppatyöryhmä on jatkanut 

työtään. LYMO, TIEVIE
LYMO 

(0,2)

 - Toteutetaan saimaannorpan suojelun strategiaa ja 

toimintaohjelmaa.

HO

Arvioidaan uudelleen uhanalainen lajisto 

luonto- ja lintudirektiivien päivittämisen 

yhteydessä.
2017-20

Suomen lajiston viides 

uhanalaisuusarviointi valmistunut 

vuonna 2019.
LYMO, TIEVIE

LYMO 

(0,5)

 -Arviointityötä jatketaan ympäristöministeriön 

asettaman ohjausryhmän johdolla. 

HO

Toteutetaan lohi- ja meritaimenstrategiaa 

Itämeren lohikantojen varmistamiseksi.

2017-18

Osallistuttu toteuttamiseen. 

LYMO 0,2

 - Osallistutaan vaelluskala-kärkihankeen 

toimeenpanoon ja varmistetaan YM:n näkökulmien 

huomioon ottaminen.

- Osallitustaan HELCOM yhteistyössä asioiden 

edistämiseen Itämeri-tasolla. 

HO

Tehostetaan uhanalaisten kalalajien 

suojelua ja toimeenpannaan 

kalatiestrategiaa.

2017-18

Osallistuttu toimeenpanoon. 

LYMO 0,2

 - Varmistetaan ympäristöministeriön näkökulmien 

huomioiminen strategian toimeenpanossa.

 - Edistetaan ls-asetuksen listattujen uhanalaisten ja 

puutteellisesti tunnettujen kalalajien tilan 

selvittämistä sekä osallistutaan muiden uhanalaisten 

kalalajien suojeluun liittyvien toimien suunnitteluun.

Ekosysteemipalvelujen ja 

niiden tuottamien hyötyjen 

kartoittaminen, arvottaminen 

ja tunnetuksi tekeminen

S

Arvioidaan ekosysteemipalveluiden 

merkitystä ja taloudellista arvoa. 

Kehitetään suunnitteluprosesseja ja 

analyysejä, jotka huomioivat keskeiset 

ekosysteemipalvelut ja vihreän 

infrastruktuurin. 2017-20

Suomen TEEB –hankkeen tulosten 

toimeenpano käynnistynyt, Suomen 

IPBES –paneelin työ käynnistynyt.

LYMO, TIEVIE yht. 0,5

 - Ohjataan ekologinen päätösanalyysi 

yhteiskunnallisen päätöksenteon tukena -

yhteishanketta (2015-2019). 

 - Jatketaan ekosysteemipalveluiden mittaamista, 

luokittelua ja indikaattoreiden kehittämistä ml. 

ekosysteemitilinpitojärjestelmän kehittämistä EU:n 

MAES kehyksen mukaan.

 - Edistetään keke-kasvatuksen kansallisen 

suunnitelman laatimista yhdessä sidosryhmien 

kanssa.



HO

Osallistutaan metsien ja vesialueiden 

virkistys- ja matkailukäyttöä koskevan 

selvityksen tekemiseen, joka tähtää 

hyvinvointivaikutusten ja niihin liittyvän 

liiketoiminnan kasvuun.

2017-18

Osallistuttu TEM:n vetämään 

ohjelmatyöhön korostamalla erityisesti 

luonnonsuojelualueiden, luonnossa 

liikkumisen ja luonnonvarojen kannalta 

kestävän luontomatkailun merkitystä.

LYMO 0,1

 - Osallistutaan VN TEAS-varoilla rahoitettavien 

hankkeiden valintaan ja ohjaukseen yhteistyössä 

TEM:n ja MMM:n kanssa. 

 - Päätetään jatkotoimenpiteistä ulkoilulain 

toimivuusarvion tulosten perusteella. 

Viherrakenteen ja sinisen 

rakenteen kehittäminen 

alueidenkäytössä

S

Turvataan kulttuuriympäristöjen säilyvyys 

mm. toimeenpanemalla 

kulttuuriympäristö-strategian 

toimenpiteitä.

Kehitetään kansallisten 

kaupunkipuistojen verkostoa.

2017–20

Kulttuuriympäristöstrategian 

toteuttamiseksi valmistuneet 

toimenpiteet.

RYMO, LYMO, 

TIEVIE

RYMO 

(2) + 

muut (1), 

yht. 3

Jatketaan strategian toimeenpanoa 

koordinaatioryhmän laatiman toimintasuunnitelman 

mukaisesti.

- Osallistutaan Kokkolan, Tampereen ja Kuopion 

kansallisten kaupunkipuistojen 

perustamistarveselvitysten tekoon.

- Ympäristöministeriön päätöksellä perustetaan 1-3 

uutta kansallista kaupunkipuistoa.

S

Tuetaan merialuesuunnitelmien 

laatimista ja yhtenäisyyttä 

kehittämishankkeilla ja yhteistyöllä.  

2017

Merialuesuunnitelmien yhtenäinen 

lähestymistapa -selvitys valmis.

Merialueen tulevaissuuskenaario -

selvitys käynnistetty. RYMO, LYMO, 

TIEVIE

RYMO 

(0,5)     

yht. 1

 - Toteutetaan merialuesuunnittelun yhtenäinen 

lähestymistapa - J10hanke

- Käynnistetään Merialueen tulevaisuusskenaario -

hanke

- LYMO osallistuu työhön varmistamalla olemassa 

olevan meritiedon hyödyntämisen suunnitelmissa.

S

Valtakunnallisesti arvokkaiden maisemien 

suojelua edistetään valmistelemalla VN:n 

päätös valtakunnallisesti arvokkaista 

maisema-alueista.
2017-18

VN päätös valtakunnallisesti 

arvokkaista maisema-alueista tehty. 

Kansallisten kaupunkipuistojen 

verkosto täydentyy.

LYMO, RYMO, 

TIEVIE

LYMO 

(1,5)

 -Valmistellaan VN:n päätös maisema-alueiden 

päivitysinventointien perusteella. 

- Käynnistetään kahden maisemanhoitoalueen 

valmistelu.



YMPÄRISTÖMINISTERIÖN TULOSSOPIMUS JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2020

Tulossopimus 2017–20 Toimintasuunnitelmaosio

Biotalous ja puhtaat ratkaisut; 

kärkihanke 1: Hiilettömään, 

puhtaaseen, uusiutuvaan 

energiaan 

kustannustehokkaasti

HO, K

Koordinoidaan ilmastolain mukaisesti 

hallituksen keskipitkän aikavälin 

ilmastopolitiikan suunnitelman 

valmistelu. 

2016-17

Ilmastopolitiikan suunnitelma on 

valmis. 

YSO, 

RYMO, 

LYMO, 

TIEVIE

YSO (2,5) 

, RYMO 

(0,1), 

LYMO 

(0,1) 

YM vastaa ilmastopolitiikan 

keskipitkän aikavälin suunnitelman 

koordinoinnista. Suunnitelma 

valmistellaan syksyllä 2015 asetetussa 

työryhmässä siten, että se valmistuu 

toukokuussa 2017, jolloin se annetaan 

valtioneuvoston selontekona 

eduskunnalle. Suunnitelmassa 

linjataan kasvihuonekaasupäästöjen 

vähennystoimista taakanjakosektorilla 

vuoteen 2030. Aloitetaan 

suunnitelman toimeenpano.

K

YM osallistuu kansallisen Energia- ja 

ilmastostrategian toimeenpanoon.

2017

Energia- ja ilmastostrategian toimia 

on tarkennettu ja täydennetty 

keskipitkän aikavälin 

ilmastosuunnitelmassa, jossa 

linjataan kasvihuonekaasupäästöjen 

vähentämisestä taakanjakosektorilla.

YSO, 

RYMO, 

LYMO, 

TIEVIE

YSO 

(1,0), 

RYMO 

(0,5) 

LYMO 

(0,1)

Toteutetaan strategiassa linjattuja 

toimia. Valmistellaan 

toimenpidelinjaukset 

kasvihuonekaasupäästöjen 

vähentämisestä taakanjakosektorilla 

vuoteen 2030 mennessä.

Vaikutuksen täsmennys: 

• Suomen kasvihuonekaasupäästöt ovat vähentyneet merkittävästi

• Rakennetussa ympäristössä on otettu käyttöön vähähiilisyyttä ja 

energiatehokkuutta edistäviä ratkaisuja

Ympäristöministeriön strateginen tulostavoite vuosille 2017–20

Vastuu-

osasto / 

yksikkö

Vaikuttavuustavoite: Vähähiilinen ja energiatehokas Suomi

Laadullinen / numeerinen mittari

Ta
vo

it
el

aj
i*Ympäristöministeriön 

strateginen tulostavoite 

vuosille 2017–20

Toiminnallinen tulostavoite

Aika-jänne

Ympäristöministeriön strateginen 

tulostavoite vuosille 2017–20

Suunnitelma toimenpiteistä 2017 

(YM:n yhteinen näkemys). 

Konkreettiset toimet ja niiden 

vaiheistus.

htv-arvio 

2017



HO

Toteutetaan uudisrakentamisen lähes 

nolla-energiarakentamiseen tähtäävää 

lainsäädäntöhankekokonaisuutta.  

2016–18

Toteutetaan rakennusten 

energiatehokkuusdirektiivin 

mukainen lähes 

nollaenergiarakentaminen 

säädöksineen.

RYMO, 

YSO, 

TIEVIE

RYMO 

(1,5)

Lähes nollaenergiarakentamiseen 

liittyvät asetukset annetaan ja 

huolehditaan lainsäädännön 

toimeenpanosta. 

Hallituksen esitys 

energiatodistuslainsäädännön 

muuttamisesta valmistuu.

S

Vaikutetaan rakennusten 

energiatehokkuusdirektiivin muutoksen 

valmisteluun ja 

energiatehokkuusdirektiivin muutoksen 

valmisteluun ympäristöministeriötä 

koskevin osin.

2017

Suomen kannat ovat huomioitu.

RYMO 2

Osallistutaan direktiivin valmisteluun 

neuvoston energiatyöryhmässä 

Suomen kantojen mukaisesti.

Energiatehokkuusdirektiivin osalta 

osallistutaan TEMin koordinoimaan 

valmisteluun.

S

Edistetään tuulivoimarakentamisen 

laadukasta ohjausta.

2017

Tuulivoimarakentamisen 

edistyminen kestävällä tavalla.

RYMO, 

YSO, 

LYMO, 

TIEVIE

RYMO 

(0,5)

Jatketaan valtakunnallista 

tuulivoimaneuvontaa.

Ympäristöhallinnon 

kokonaisvaltainen ilmasto- ja 

energiatehokkuusohjelma

S

Valmistellaan yhteistyössä 

alaishallinnon kanssa 

ympäristöhallinnon ilmasto- ja 

energiatehokkuusohjelma.   

2016-17

Ohjelma on valmis.

YSO, 

RYMO, 

LYMO

yht. 0,2

Valmistellaan ympäristöhallinnon 

kokonaisvaltainen ilmasto- ja 

energiatehokkuusohjelma osastojen 

yhteistyönä ja alaishallintoa kuullen. 

Valmistelussa hyödynnetään 

keskipitkän aikavälin 

ilmastosuunnitelmaa ja energia- ja 

ilmastostrategiaa.



Kansainvälisen 

ilmastosopimuksen 

neuvotteleminen (2014-15+)

HO, S

YM toimii aktiivisesti kansainvälisessä 

ilmas-topolitiikassa tavoitteena Pariisin 

sopimuksen tehokas toimeenpano. 

Tuetaan kansainvälisiä toimia 

lyhytikäisten ilmastonmuutosta 

nopeuttavien ilmansaasteiden 

vähentämiseksi ml. mustan hiilen 

päästöjen vähentäminen. 

2016-

Suomen kannat on valmisteltu ja 

koordinoitu yhteistyössä muiden 

ministeriöiden kanssa ja viety niitä 

eteenpäin sopimusneuvotteluissa 

sekä toimittu muussa 

kansainvälisessä ilmastoyhteistyössä. 

Arktiset ilmastotoimet on sisällytetty 

Suomen kansainväliseen 

yhteistyöhön COP21 jälkeen.

YSO, KVE, 

TIEVIE

YSO (4) + 

muut (1), 

yht. 5

Osallistutaan kansainvälisiin 

ilmastoneuvotteluihin, EU:n 

kannanmuodostukseen ja 

koordinoidaan Suomen kannat 

ilmastoneuvotteluryhmässä.   Lisäksi:                                                  

- Tuetaan Pariisin sopimuksen 

toimeenpanoa pohjoismaisena 

yhteistyönä (NOAK-ryhmä).               - 

Arktisten asioiden liittyminen Pariisin 

sopimuksen työohjelmaan 

- AN mustahiili ja metaani 

toimenpideohjelman toteutus 

kansallisesti

- Kansainvälisen tietoisuuden 

lisääminen mustan hiilen vaikutuksista 

arktisella

- Edistetään suomalaisen 

ympäristöosaamisen ja -teknologian 

vientiä osana kansainvälistä 

ympäristöyhteistyötä.

EU:n 2020 ja 2030 ilmasto- ja 

energiatavoitteiden valmistelu 

ja toimeenpano (2014–2022)

HO, S

EU:n 2030 ilmasto- ja energia-

tavoitteita toteutetaan 

kustannustehokkaasti. YM vaikuttaa ja 

osallistuu 2030 tavoitteiden 

toteuttamiseksi laadittavan EU-

lainsäädännön valmisteluun.
2016–18

Suomen kannat on valmisteltu ja 

koordinoitu yhteistyössä muiden 

ministeriöiden kanssa.  Suomen 

keskeiset tavoitteet EU:n lain-

säädäntöneuvotteluissa on 

saavutettu (erit. taakanjakoasetus, 

päästökauppajärjestelmän 

uudistaminen, energialainsäädännön 

muutokset)

YSO, RY-

MO, LY-

MO, 

TIEVIE, 

KVE

YSO (3,5) 

+ muut 

(1), yht. 

4,5

Vaikutetaan neuvotteluissa EU:n 

taakanjakoasetuksesta siten, että 

kustannustehokkuus ja joustavuus  

huomioidaan riittävissä määrin 

asetuksessa. Ajetaan Suomen kantoja 

päästökauppajärjestelmän 

uudistamisessa päästökaupan 

toimivuuden parantamiseksi. 

Toteutetaan energia- ja 

ilmastostrategian mukaiset toimet 

rakentamisen osalta.

muu

Valmistellaan hallituksen esitys 

polttoaineiden laatudirektiivin 

(98/70/EY) 7 a artiklan sekä raportointia 

koskevan direktiivin 2015/652/EU 

toimeenpanemiseksi tarkoituksena 

vähentää polttoaineiden KHK-

intensiteettiä 6 % vuosina 2010 - 2020  

(ns. polttoaineiden KHK-laki).

2017

HE on annettu.

YSO 0,2

HE annetaan kevätkaudella 2017.



* Toiminnallisen tulostavoitteen tavoitelajit: Hallitusohjelma (HO), Kärkihanke (K), YM strategia (S)
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