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1. Lyhyt kuvaus
Projektin tarkoituksena on laatia esitys Kanta-Hämeen maakunnan alueella järjestettävistä ympäristö- ja
luonnonvarapalveluista (lueteltu kohdassa 3). Tehtävä toteuttaa Maku-muutosryhmän palveluiden
järjestämistä. Projektissa selvitetään ympäristö- ja luonnonvaratehtävien järjestäminen maakunnassa.
Projekti pitää toteuttaa, koska nykyisin valtion hoitamat tehtävät hoidetaan maakuntalakiesityksen mukaan
1.1.2020 alkaen maakunnassa.
2. Projektin yhdyspinnat
Projektilla on yhdyspintoja mm. alueiden käyttöön ja aluekehitykseen, ympäristöterveydenhuollon
tehtäviin, varautumiseen, maaseutupalveluihin. Ympäristö- ja luonnonvaratehtävien hoidon kannalta
keskeistä on tietojärjestelmien toimivuus eli projektilla on selkeä yhdyspinta ICT-projekteihin.

3. Projektin tavoitellut lopputulokset ja hyödyt
Projektin lopputuloksena tavoitellaan toimintamalleja ympäristö- ja luonnonvarapalvelujen hoitamiseksi.
Palvelut ovat seuraavat (maakuntalakiluonnos 6 §):


Ympäristötiedon tuottaminen



Ympäristötietoisuuden edistäminen



Luonnon monimuotoisuuden suojelun edistäminen



Kala- ja vesitalous



Vesien- ja merenhoito ja suojelu



Tulvariskien hallinta



Vesistöjen säännöstely



Vesihuolto



Alueelliset luonnonvaratehtävät ja luonnonvarojen kestävä käyttö



Ympäristö-, vesihuolto- ja vesistötyöt



Eräät vesilain mukaiset tehtävät

Projektissa esitetään toimintamallit sellaisille palveluille, jotka maakunta pystyy järjestämään itse sekä
sellaisille palveluille, joissa maakunnan on välttämätöntä tehdä yhteistyötä muiden maakuntien kanssa.
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4. Projektin päävaiheet ja tehtävät
Projektissa tarkastellaan ympäristö- ja luonnonvaratehtävien hoitoa Kanta-Hämeessä siltä pohjalta, että
mitkä tehtävät maakunta pystyy hoitamaan itsenäisesti ja toisaalta maakuntien välisiä yhteistoiminnan
muotoja sekä yhteistyötä valtion lupa- ja valvontaviranomaisen kanssa. Projektissa esitetään myös
tehtävien hoidon kannalta muut keskeiset yhteistyötahot.
Projektissa tarkastellaan myös tehtävien hoitamisessa tarvittavaa osaamista ja voimavaratarpeita.

5. Rajaukset
Projektissa esitetään maakuntien yhteistoiminnan malleja (maakuntalakiehdotus 8 luku 46 §).
Projektissa ei oteta kantaa välttämättömiin ja kiireellisiin tietojärjestelmäratkaisuihin.

6. Toteutuksen kriittisin tavoite
Kriittisin tavoite liittyy ICT-ratkaisujen tekoon ja aikataulutukseen sekä palveluntuottajien valintaan.

7. Resurssit, aikataulu ja kustannukset
Projekti toteutetaan alueellisena ELY-keskusten välisenä virkayhteistyönä 30.9.2018 mennessä.
Tietojärjestelmäratkaisujen pitää olla tehtynä viimeistään 31.5.2019.
8. Riskit
Ilman palvelujen tehokasta toimeenpanoa Kanta-Hämeessä ei esimerkiksi pinta- ja pohjavesien tilaa
saada parannettua asetetussa aikataulussa.
Erillislakiesitysten perusteella maakunta voi joutua ministeriöiden hallintopakkomenettelyn kohteeksi, jos
se ei täytä velvoitteitaan.
9. Liitteet

