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Esipuhe  

 
 
 
Liikenne- ja viestintäministeriöllä on vuodesta 1994 lähtien ollut kaikki liikennemuodot kattava 
ympäristöohjelma. Tätä ympäristöohjelmaa uudistettaessa vuonna 1999 pyrittiin perinteisen 
ympäristöohjelman sijasta rakentamaan organisaatioiden verkostomaiseen yhteistyöhön perus-
tuvaa ympäristöjärjestelmää. Tavoitteena oli näin saada yksittäisiä organisaatiokohtaisia ohjel-
mia paremmin hallintaan koko liikennejärjestelmän ympäristövaikutukset sekä parantaa yhteis-
työtä toimenpiteiden suunnittelussa ja toteutuksessa niin hallinnonalan sisällä kuin muidenkin 
toimijoiden kanssa. 
 
Yhteistä ympäristöjärjestelmää on kehitetty yhteistyöverkostojen ja vuosittaisten seurantojen 
avulla. Seurannan yhteydessä on keskusteltu kehittämistä edellyttävistä toiminnan kohteista ja 
tunnistettu yhteistyötarpeita. Tämä keskustelu on ollut pääasiassa hallinnonalan sisäistä ja ym-
päristöasiantuntijoiden välistä. Oli ilmeistä, että kymmenen vuoden systemaattisen ympäristö-
työn tueksi ja kehittämiskohteiden tunnistamiseksi tarvittiin jo ulkopuolista arviota siitä, miten 
ympäristöjärjestelmiin liittyviä toimintatapoja voitaisiin kehittää. Keskeinen ajatus arviointia 
toteutettaessa on ollut hyödyntää sitä uuden kolmannen ympäristöohjelman laadinnassa ja eri-
tyisesti toimintatapojen kehittämisessä. 
 

Arviointi käynnistettiin kaikkien arviointiin osallistuneiden 12 organisaation ylimmän johdon 
hyväksymien tavoitteiden mukaisesti ja toteutettiin helmi-elokuussa 2004. Arviointitulokset kä-
siteltiin johdon tapaamisessa syyskuussa 2004, jossa hyväksyttiin arvioinnin perusteella seuraa-
vat ympäristöjärjestelmän kehittämisohjeet: 
 
 Nykyisen toiminnan vahvuudet säilytetään  
• Hallinnonala tarvitsee koko liikennesektorin toimintaa ohjaavan ympäristöohjelman. 
• Ympäristöjärjestelmän toiminnan keskeisiä elementtejä ovat jatkossakin hallinnonalan  ja 
organisaatioiden sisäiset vuorovaikutusverkostot, kuten LIHAVA, ExtraLIHAVA ja TUKEVA 
• Hallinnonalan ympäristötyön valmistelu perustuu yhteistyöhön, tiedon vaihtoon sekä par-
haiden käytäntöjen tunnistamiseen ja siirtoon. Ympäristötyö kuuluu osaksi kaikkea toimintaa ja 
sitä tehdään organisaatioiden toimintajärjestelmien mukaisesti. 
• Hallinnonalan ympäristöjärjestelmä koostuu jatkossakin organisaatioiden omista järjestel-
mistä. Organisaatioiden erilaista roolia osana koko liikennejärjestelmää ja ympäristövaikutus-
ten syntyä on tarpeen selkiyttää.  
 

      Johdon roolia vahvistetaan 
• Ympäristöasioiden hoito kuuluu liikennesektorin kriittisiin menestystekijöihin. Tämän tulisi 

näkyä asioiden käsittelyssä. 
• Johdon on tarpeen neuvotella ympäristöasioista säännöllisesti. 
• Johdon asia on huolehtia, että ympäristöasiat kytkeytyvät strategisiin päämääriin ja ohjaus-

mekanismeihin ja että strategiat toteutuvat käytännössä. 
• Ympäristöasioiden huomioon ottoa tulosneuvotteluissa tulee parantaa ja tavoitteiden toteu-

tumisen seurantaa parantaa. 
    
     Ympäristöohjelmaa kehitetään 

• Ympäristöstrategian tulee edelleen kattaa koko liikennejärjestelmäkokonaisuus siten, että 
siinä keskitytään kestävän kehityksen ekologiseen ulottuvuuteen ja painotetaan merkittä-
vimpiä haasteita. 



 

• Organisaatioiden erilaiset vastuut ja rooli osana liikennejärjestelmää tulee selkiyttää. Minis-
teriö varmistaa kokonaisuuden toiminnan ja huolehtii, että yhteistyö mm. ympäristöviran-
omaisiin on riittävää. 

• Toimia konkretisoidaan nykyistä paremmin säilyttäen hallinnonalan ohjelmalle kuuluva 
strategisuus. Toimet ja tavoitteet liitetään käytössä oleviin ohjausmekanismeihin. Kukin or-
ganisaatio tunnistaa ohjelman perusteella omat vastuunsa ja konkretisoi toimensa omassa 
ohjelmassaan. Keskeistä on tunnistaa yhteistyötä edellyttävät toimet. 

• Organisaatioiden johto käsittelee yhteisessä neuvottelussa ohjelmaluonnoksen ennen sen 
hyväksymistä ja sopii, miten johto seuraa jatkossa ympäristöohjelman toteutumista. 

 
 

Näiden kehittämisohjeiden mukaisesti liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala jatkaa ym-
päristöjärjestelmänsä kehittämistä. 

 
 
 
Helsingissä 10.9.2004 

 
 
 
 
 
 
   Kansliapäällikkö Juhani Korpela  
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1 Johdanto 
 
Liikenne- ja viestintäministeriön (LVM)1 hallinnonalan ympäristöohjelmaa 
uudistettaessa vuonna 1999 sen keskeinen sisältö kiteytettiin ISO 14001 –periaatteita 
noudattavan ympäristöjärjestelmän muotoon. Ympäristöohjelmassa määriteltiin 
järjestelmän pääkohdat eli ministeriön ympäristöpolitiikka, suunnittelun pelisäännöt, 
ympäristötyön toteuttamisen keinot ja vastuut sekä tavat mitata, arvioida ja kehittää 
toimintaa. Ympäristöjärjestelmän jatkuvan kehittämisen periaatteen mukaisesti 
järjestelmän jatkuva seuranta ja arviointi ovat olennainen osa järjestelmän kehittämistä. 
Näistä lähtökohdista LVM päätti käynnistää hallinnonalan ympäristöjärjestelmien 
arvioinnin vuonna 2004. Arviointi koski kaikkiaan kahtatoista hallinnonalan 
organisaatiota ja näiden ympäristöasioiden hoitoa sekä erikseen tarkasteltuna että 
suhteutettuna koko hallinnonalan ympäristöjärjestelmään.  
 
Arvioinnin tavoitteena on edistää ympäristöasioiden hoitoa LVM:n hallinnonalalla 
siten, että ympäristönäkökohtien huomioon ottaminen vastaa yhteiskunnan asettamiin 
ympäristöä koskeviin vaatimuksiin. Arviointi tuottaa kehittämissuosituksia, joita LVM 
ja sen hallinnonalan organisaatiot voivat hyödyntää LVM:n hallinnonalan seuraavan 
ympäristöohjelman valmistelussa sekä organisaatioiden omien ympäristöohjelmien 
valmistelussa. Arvioinnin keskeisenä tavoitteena on ollut nimenomaan 
ympäristöjärjestelmiin liittyvien toimintatapojen arviointi ja kehittäminen. Tämä 
arviointi ei siten kata varsinaisten ympäristövaikutusten eli toiminnan tuloksellisuuden 
arviointia. Näiden arviointi on kunkin organisaation oman ympäristötyön tuotos. 
 
Arviointi toteutettiin helmi-elokuussa 2004 ja toteutuksesta oli vastuussa Gaia Group 
Oy:n, Net Effect Oy:n ja Suomen Laatukeskus Oy:n muodostama konsortio. Arviointi 
jaettiin kahteen osaan, joista ensimmäinen keskittyi kunkin kahdentoista organisaation 
ympäristöasioiden hoidon arviointiin erillisinä kokonaisuuksina. Menetelminä käytettiin 
kirjallisen aineiston analyysiä, kaikissa organisaatioissa samanlaisena toteutettua 
sähköistä kyselyä sekä organisaatioissa toteutettuja ryhmätapaamisia. Arvioinnin 
toisessa osassa tarkasteltiin koko hallinnonalan ympäristöjärjestelmää kokonaisuutena 
pohjautuen organisaatiokohtaisiin tuloksiin. Toisen osan tavoitteena oli tuottaa 
suosituksia koko hallinnonalan ympäristöjärjestelmän kehittämiseksi. 
 
Tässä synteesiraportissa on esitetty kootusti arvioinnin toisen osan keskeiset tulokset, 
analyysi kokonaistilanteesta sekä yleisiä hallinnonalan kattavia kehittämissuosituksia. 
Organisaatiokohtaiset tulokset on esitetty omissa organisaatiokohtaisissa raporteissa, 
jotka ovat jääneet organisaatioiden omaan käyttöön. Tämän synteesiraportin luvussa 2 
on tarkemmin kuvattu arvioinnin toteutus. Luvussa 3 on kuvattu arvioinnin kohteena 
ollut LVM:n hallinnonalan ympäristöjärjestelmä sekä hallinnonalan organisaatioiden 
erityispiirteet niin ympäristöajattelunsa kuin organisaatiomuotonsa suhteen. Lukuun 4 
on koottu yhteenvetona keskeiset havainnot eri organisaatioista sekä valikoituja LVM:n 
hallinnonalan hyviä käytäntöjä ja luvussa 5 on nostettu esiin näistä havainnoista 
seuraavat koko hallinnonalan kannalta keskeisimmät johtopäätökset. Luvussa 6 on 

                                                 
1 Tässä synteesiraportissa liikenne- ja viestintäministeriöön organisaationa viitataan lyhenteellä LVM. 
Viitattaessa kaikkiin arvioitaviin organisaatioihin ja koko hallinnonalaan käytetään termiä LVM:n 
hallinnonala. 
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koottu yhteen koko hallinnonalan ympäristöjärjestelmän kehittämiseen tähtäävät 
suositukset. 
 
 
2 Arvioinnin toteutustapa 

2.1 Arvioinnin kohde ja arviointikysymykset 
 
Arvioinnin kohteena ovat LVM:n hallinnonalan toimintatavat ympäristöasioissa. 
Organisaatiot, joiden toimintatapoja arvioitiin, ovat (aakkosjärjestyksessä):  
 

• Ajoneuvohallintokeskus  
• Finnair Oyj  
• Ilmailulaitos  
• Ilmatieteen laitos  
• Liikenne- ja viestintäministeriö (LVM)  
• Merenkulkulaitos 
• Merentutkimuslaitos  
• Ratahallintokeskus  
• Suomen Posti Oyj (Posti) 
• Tiehallinto2 
• Tieliikelaitos  
• VR-konserni (VR)3  

 
Toimintatapojen arviointi jakautui edelleen kahteen osioon. Ensinnäkin arvioinnin 
kohteena olivat kunkin yksittäisen organisaation toimintatavat ympäristöasioissa. 
Toisaalta arvioinnin kohteena oli myös koko hallinnonalan yhteisen 
ympäristöjärjestelmän toimivuus ja erityisesti ministeriön ohjausvaikutuksen arviointi 
ympäristöasioissa. Arvioinnissa analysoitiin, miten LVM:n toiminta ohjaa hallinnonalan 
organisaatioiden toimintaa ympäristöasioissa ja samalla sitä, miten hallinnonalan 
organisaatioiden omat toimintatavat ja tavoitteet ympäristöasioissa välittyvät 
ministeriön suunnittelu- ja päätöksentekomekanismeihin.  

Arvioinnissa tarkasteltiin erityisesti sitä, voidaanko ympäristöasioiden hoito eli 
ympäristövaikutusten vähentämiseen ja ympäristöongelmien ennaltaehkäisyyn liittyvät 
toimet nähdä systemaattisena järjestelmänä niin organisaatiotasolla kuin myös koko 
hallinnonalan tasolla. Järjestelmällä tarkoitetaan sitä, että yleisen tavoitteenasettelun 
(strategia) lisäksi on hahmotettu keinot tavoitteiden toteuttamiseksi (ohjelma) sekä 
kytketty ne systemaattiseen toiminnan seurantaan ja kehittämiseen. 
Ympäristöjärjestelmä on siis systemaattinen koko toiminnan kattava kokonaisuus, 
joka yhtenä osa-alueena sisältää ympäristöohjelman. Erityisesti arvioinnin taustalla on 
organisatorinen ympäristöjärjestelmäajattelu ISO 14001 -standardin mukaisesti. Sen 
päävaatimuksina ovat seuraavat osa-alueet.  
                                                 
2 On huomattava, että Tiehallinto ja Tieliikelaitos olivat vuoden 2000 loppuun saakka ja siten myös liki 
puolet tämän arvioinnin kohteena olleen ympäristöohjelman ajasta yksi organisaatio, Tielaitos. 
3 VR-konsernin osalta arviointi kattaa VR Osakeyhtiön, Oy VR-Rata Ab:n ja VR-Yhtymä Oy:n.  Tässä 
synteesiraportissa viitataan arvioinnin kohteina olleisiin VR-konsernin organisaatioihin yhteisesti 
lyhenteellä VR. 
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• Ympäristöpolitiikka. Ympäristöpolitiikassa tulee määritellä organisaation 
ympäristötyön päämäärät ja tavoitteet ja siinä tulee ottaa huomioon 
organisaation toiminnan luonne, laajuus ja ympäristövaikutukset.  
Ympäristöpolitiikassa tulee sitoutua jatkuvaan parantamiseen ja ympäristön 
pilaantumisen ehkäisyyn sekä asiaankuuluvan lainsäädännön ja määräysten 
noudattamiseen.  

 
• Suunnittelu. Suunnittelussa keskeisiä huomioitavia asioita ovat organisaation 

kannalta olennaisten ympäristönäkökohtien sisällyttäminen, lakisääteiset ja muut 
vaatimukset, päämäärät ja tavoitteet sekä ympäristöasioiden hallintaohjelmat. 

 
• Järjestelmän toteuttaminen ja toiminnot. Toteuttamiseen ja toimintoihin 

sisältyvät ympäristöasioiden hoidon organisointi ja vastuutus, koulutus, 
tietoisuus ja pätevyys, tiedonkulku, ympäristöjärjestelmän dokumentointi, 
asiakirjojen valvonta, toimintojen ohjaus sekä valmius ja toimiminen 
hätätilanteissa. 

 
• Seuranta ja korjaavat toimenpiteet. Näihin kuuluvat muun muassa 

seurantatiedon kokoaminen, korjaavat ja ehkäisevät toimenpiteet sekä  
ympäristöjärjestelmän auditoinnit. 

 
• Johdon katselmus. Säännöllisesti toteutettavien johdon katselmuksien tulisi 

hyödyntää seurantatietoa ja auditointituloksia, päämäärien ja tavoitteiden 
saavuttamiseen liittyvää tietoa, sidosryhmien palautetta ja analysoida 
ympäristöjärjestelmän soveltuvuutta ja.antaa suuntaviivoja kehittämistyölle. 

 

Arvioinnin toteuttamiseksi täsmennettiin taulukossa 2.1 mainitut kymmenen teemaa ja 
niihin liittyvät arviointikysymykset. Teemat perustuvat LVM:n tätä arviointihanketta 
koskevaan tarjouspyyntöön sekä Gaia Group Oy:n, Net Effect Oy:n ja Suomen 
Laatukeskus Oy:n tarjoukseen, jonka pohjalta kuhunkin teemaan liittyviä kysymyksiä 
tarkennettiin arvioinnin alkaessa yhteistyössä arviointia tukevan ohjausryhmän kanssa 
(ks. Liite A).  
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Taulukko 2.1. Arvioinnin teemat ja kuhunkin teemaan liittyvät arviointikysymykset. 
 
TEEMA 1: Ympäristöasioiden esiintyminen strategiassa ja muissa ohjaavissa asiakirjoissa 
 
1.1 Onko ympäristöasiat tunnistettu ohjaavissa asiakirjoissa ja niihin sisältyvissä tavoitteissa? Ovatko 

tavoitteet selkeästi määritelty? Mitä ne ovat? (Mitä ovat organisaation kannalta keskeiset 
ympäristöasiat) 

1.2 Onko ympäristöasiat tunnistettu ohjaavissa asiakirjoissa strategisesti olennaiseksi ja organisaation 
menestyksen kannalta tärkeäksi asiaksi (esimerkiksi osana organisaation arvopohjaa)?   

1.3 Ovatko eri strategioiden/toimintalinjojen/ohjelmien ympäristötavoitteet keskenään 
sopusoinnussa? 

1.4 Ovatko ympäristötavoitteet sopusoinnussa organisaation muiden ohjelmien tai strategia-
tavoitteiden kanssa? 

1.5 Onko ympäristötavoitteet määritelty selkeästi sekä lyhyelle että pitkälle aikavälille? 
1.6 Onko asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi määritelty ja varattu erityisiä panoksia/resursseja?  
1.7 Miten johtajat osoittavat sitoutumisensa ympäristöasioiden hallintaan esim. 

! viestimällä organisaatiolle ympäristön suojelun ja kestävän kehityksen periaatteiden 
toteuttamisen tärkeydestä 

! luomalla ja ylläpitämällä em. periaatteiden mukaista strategiaa ja toimintapolitiikkaa 
(ympäristöpolitiikka) 

! osallistumalla ympäristöasioiden hallintaa koskevien päämäärien ja tavoitteiden asettamiseen 
ja seurantaan 

! osallistumalla johtamisjärjestelmän kehittämiseen siten, että ympäristöasiat tulevat huomioon 
otetuiksi prosesseissa ja niiden tarvitsemissa resursseissa 

! arvioimalla kokonaisvaltaisesti ja johtamisjärjestelmän suorituskykyä ja muutostarpeita 
ympäristöasioissa 

 
 
TEEMA 2: ”Ympäristön” määrittely ja rajaukset 
 
2.1 Mitä asioita ”ympäristö” käsite sisältää ja mitkä teemat siihen on läheisesti linkitetty? (esim. 

laatu, turvallisuus, terveys, etiikka) 
2.2 Poikkeaako ”ympäristön” määrittely hallinnonalan ympäristöohjelman rajauksista ja jos 

poikkeaa, niin miten? 
2.3 Onko ”ympäristön” määrittely kattava organisaation toiminnan kannalta? 
2.4 Onko eri asiakirjoissa esitetty ympäristön määrittely yhtenäinen? Missä mahdolliset ristiriidat 

ilmenevät? 
2.5 Nähdäänkö ”ympäristö” käsitteen laajentaminen tarpeelliseksi? Mitä asioita tulisi ottaa mukaan 

(esim. yhteiskuntavastuullisuus)? Miksi?   
 
 
TEEMA 3: Toiminnan ympäristöön vaikuttavat tekijät ja niiden tunnistaminen 
 
3.1 Onko ”ympäristön” tunnistamiselle olemassa vakiintunut käytäntö? 
3.2 Miten strategisen suunnittelun tasolla on tunnistettu oleelliset ympäristöasiat 

(ympäristönäkökohdat)? Mitä ne ovat? (liittyy läheisesti myös kysymykseen 5.2) 
3.3 Onko toiminnan suunnittelussa mekanismia, jolla ympäristöasioihin liittyviä tulevaisuuden 

haasteita voidaan tunnistaa? 
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TEEMA 4: Ympäristöasioita koskevien lakisääteisten vaatimusten tunnistaminen ja 
tiedostaminen 
 
4.1 Mikä on lakisääteisten velvoitteiden, kansainvälisten sopimusten yms. osuus ympäristötyössä (ko. 

organisaatiossa)? 
4.2 Miten varmistetaan ja ennakoidaan, että organisaatiossa on ajantasainen tieto lainsäädännöstä ja 

sen velvoitteista? 
4.3 Miten varmistetaan kaikilla organisaatiotasoilla lakisääteisten vaatimusten huomioon ottaminen 

toiminnassa? 
 
 
TEEMA 5: Ympäristöasioiden esiintyminen toiminnan ohjauksessa 
 
5.1 Miten ympäristöasiat esiintyvät erilaisissa toiminnan ohjauksen järjestelmissä ja 

johtamisprosessissa? 
5.2 Mikä on prosessi/toimintatapa organisaation ympäristöjärjestelmän/ympäristötyön tavoitteiden 

määrittelemiseksi ja miten niitä seurataan?  
5.3 Miten ympäristöasiat (tavoitteet) siirtyvät toiminnan ohjaukseen? (Kattaen organisaation kaikki 

tasot ja operatiivisen toiminnan) 
5.4 Miten ympäristöasiat on otettu huomioon kumppanien, alihankkijoiden ja asiakkaiden kanssa 

tehtävässä yhteistyössä? (vastuiden ja velvoitteiden määrittely ja niiden siirtyminen koko 
ketjussa) 

5.5 Miten eri toimijoiden ympäristöasioiden hallinta vaikuttaa yhteistoimintaan? Tunnistetaanko 
toiminnan yhteiset ympäristöasiat? 

 
 
TEEMA 6: Liikenne- ja viestintäministeriön tavoitteiden huomioon ottaminen 
organisaation tavoitteissa ja toiminnassa 
 
6.1 Mitkä LVM:n ympäristöohjelman tavoitteista ja teemoista ovat organisaatiolle keskeisimpiä? 
6.2 Miten LVM:n ympäristöohjelman teemat ja tavoitteet ilmenevät organisaation strategisissa 

tavoitteissa ja toiminnassa?  
6.3 Miten (LVM:n ympäristöohjelman toteuttamiseen liittyvät) organisaation omat näkökulmat 

saadaan LVM:n tietoon? 
6.4 Miten LVM:n ympäristöohjelman tavoitteet ilmenevät toiminnan ohjaamisessa (esim. 

informaatio-ohjauksessa, TTS-tavoitteissa, tulostavoitteissa, TAE-tavoitteissa)?  
6.5 Liittyykö LVM:n tavoitteiden toteuttamiseen jotain erityisiä ongelmia (esimerkiksi tavoitteiden 

muotoilu, ajankohtaisuus)? 
 
 
TEEMA 7: Ympäristöasioiden hoidon organisointi ja resurssointi  
 
7.1 Miten ympäristötehtävät ja -vastuut on määritelty? (selkeys ja tarkoituksenmukaisuus)  
7.2 Miten ympäristöasioiden koordinointi on hoidettu? 
7.3 Kuinka suuret ovat ympäristötyöhön varatut resurssit? 
7.4 Miten riittävä ympäristöosaaminen on varmistettu? 
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TEEMA 8: Menettelytapojen toimivuuden seuranta (toiminnan tason seuranta) 
 
8.1 Miten systemaattisesti ympäristöasiat esiintyvät sisäisessä raportoinnissa? 
8.2 Miten seurataan ympäristöasioiden sisältymistä toiminnan ohjaukseen ja tavoitteisiin? (”bottom-

up”) 
8.3 Miten seurataan toiminnan ympäristövaikutuksia? Onko olemassa raportointijärjestelmää ja 

erityisiä mittareita? 
8.4 Miten ympäristöön liittyviä pidemmän aikavälin tavoitteiden toteutumista arvioidaan? 
8.5 Miten seurataan ympäristöjohtamiseen liittyvien organisaation menettelytapojen toimivuutta? 
8.6 Miten johdolle välittyy tieto ympäristöasioiden kokonaisuudesta? (Onko organisaatiolla 

käytännöt ympäristönäkökohtien tunnistamiseksi operatiivisessa toiminnassa?) 
8.7 Miten arvioidaan ympäristöasioihin liittyviä riskejä ja havaitaan epäkohtia? 
 
 
TEEMA 9: Toimintaa korjaavat ja kehittävät menettelytavat 
 
9.1 Onko kehitetty johtamiseen ja ohjaukseen ulottuva menettely, joilla ympäristöasioiden hallinnan 

epäkohtia voidaan korjata? 
9.2 Miten huomioidaan ympäristöasioihin liittyvä sisäinen ja ulkoinen palaute ja arviointien tulokset? 

Miten niitä hyödynnetään? 
9.3 Miten organisaation ympäristöasioiden johtamiseen ja hoitamiseen liittyvää toimintaa verrataan 

muihin organisaatioihin kansallisesti ja kansainvälisesti? 
9.4 Miten muissa, myös ulkomaisissa organisaatioissa saatuja ympäristöasioiden hoitoon liittyviä 

kokemuksia hyödynnetään omassa toiminnassa? 
9.5 Miten huomioidaan t&k toiminnasta saadut tulokset ympäristöasioiden kehittämisessä? 
 
 
TEEMA 10: Ympäristöasioiden raportointi yleisölle, LVM:lle ja muille tahoille  
 
10.1 Miten ympäristöasioista tiedotetaan sidosryhmille ja ulkopuolisille? Ovatko toimintatavat ja 

vastuut määritelty? 
10.2 Onko tieto helposti saatavissa (esim. netistä)? 
10.3 Miten organisaation ympäristöasioita koskevat seurantatulokset välittyvät LVM:lle? 
10.4 Miten seurantatuloksia hyödynnetään LVM:ssä? (Koskee vain LVM:ää) 
 

 

2.2 Lähestymistapa  
 
Arvioinnin keskeisiä periaatteita ovat olleet kehittämisorientaatio, käyttäjälähtöisyys, 
monitahomittaus ja kontekstiin liittyvä tulkinta.  

• Kehittämisorientaatiolla viitataan tavoitteeseen tuottaa arvioinnin avulla 
konkreettisia ehdotuksia ympäristöasioiden hoidon parantamiseksi LVM:n 
hallinnonalalla. Arvioinnin tulosten keskeisen osan muodostavat 
organisaatiokohtaisissa raporteissa ja synteesiraportissa muotoillut 
johtopäätökset ja niistä edelleen johdetut ympäristöasioiden hoitoon liittyvät 
kehittämisehdotukset. Arvioinnin tekee erityisen haastavaksi se, että arviointi 
kohdistuu kahdelle toiminnalliselle tasolle: yhtäältä LVM:n hallinnonalan 
tasoiseen ympäristöjärjestelmään ja toisaalta hallinnonalan organisaatioiden 
ympäristöasioiden hoidon organisointiin. Hallinnonalan ympäristöjärjestelmän 
toimivuuteen pureudutaan nimenomaan käsillä olevassa synteesiraportissa.  
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• Käyttäjälähtöisyys on toiminut arviointityön keskeisenä lähtökohtana. 

Arviointikohteen tarkka määrittely on tehty yhdessä tilaajan kanssa 
arviointitehtävän alkuvaiheessa. Käyttäjälähtöisyys on tarkoittanut myös 
kiinteää vuorovaikutusta arvioinnin kohteena olleiden organisaatioiden kanssa. 
Arvioinnin tuottamia havaintoja, johtopäätöksiä ja kehittämisehdotuksia on 
käsitelty yhdessä arvioinnin kohteina olleiden organisaatioiden edustajien 
kanssa.  

 
• Monitahomittauksen näkökulmalla arvioinnissa tarkoitetaan eri avainryhmien 

intressien huomioimista ja arviointikohteiden tarkastelua useiden rinnakkaisten 
menetelmien avulla (asiakirja-analyysi, haastattelut, kysely, ryhmätapaamiset). 
Monitahomittaukseen perustuvalla arviointiasetelmalla on haluttu varmistaa 
laaja ja monipuolinen kokonaiskuva arviointikohteesta.  

 
• Kontekstuaalisuus viittaa tässä yhteydessä arvioinnin johtopäätösten ja 

kehittämisehdotusten suhteuttamista arvioitavan organisaation 
toimintaympäristöön ja organisaation toimintaan. Käytännössä tämä on 
merkinnyt erityisesti LVM:n eri organisaatiotyyppeihin soveltamien eri 
ohjausmuotojen ja niiden rajoitusten huomioon ottamista arviointia koskevien 
johtopäätösten ja kehittämisehdotusten muotoilussa. Varsinaisen analyysin 
käsitteellisenä viitekehyksenä toimii laatujärjestelmä ja –johtamisen alueelta 
tuttu PDCA -ajattelu (Plan, Do, Check, Act) eli se, millaisia toimintatapoja 
organisaatioilla on ympäristöasioiden hoitoon liittyvissä toimintatavoissa, miten 
toimintatapoja sovelletaan, miten niiden suorituskykyä arvioidaan ja miten 
toimintatapojen toimivuutta parannetaan. 

 

2.3 Toteutus 
 

LVM:n hallinnonalan organisaatioiden ympäristöasioiden hoitoa koskevien 
toimintatapojen arviointi on toteutettu vaiheistetusti kuvan 2.1 mukaisesti. Arvioinnin 
päävaiheet voidaan ryhmitellä käynnistys-, aineistonkeruu-, tulkinta- ja 
raportointivaiheeseen. Arviointiprosessin edetessä vuorovaikutuksellisuus arvioinnin 
kohteena olleiden organisaatioiden ja niiden edustajien kanssa lisääntyi johtopäätösten 
ja kehittämisehdotusten validoimiseksi. 

1. Käynnistäminen: Käynnistämisvaiheessa arviointikysymykset täsmennettiin 
yhdessä arvioinnin tilaajan kanssa. Samassa yhteydessä arviointitiimi tarkensi 
arvioinnin kymmeneen teemaan liittyviä arviointikysymyksiä (ks. taulukko 2.1) 
sekä suunnitteli näiden pohjalta sähköisen kyselyn (ks. liite B).  

2. Aineistonkeruu: Aineistonkeruu tapahtui kolmessa vaiheessa koostuen 
arvioinnin kohteena olevien organisaatioiden dokumenteista, organisaatioiden 
henkilöstölle suunnatusta sähköisestä kyselystä sekä arviointitiimin ja arvioinnin 
kohteena olleiden organisaatioiden edustajien yhteisistä työseminaareista ja 
ryhmätapaamisista. Viimeksi mainittujen foorumien merkitys oli kaksijakoinen: 
yhtäältä arviointitiimi pääsi testaamaan arviointiprosessin aikana tehtyjä 
havaintoja ja alustavia johtopäätöksiä; toisaalta niissä voitiin lisätä 
ympäristöasioiden hoitoon liittyvää tietoisuutta organisaatioissa.  
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3. Tulkinta: Arviointiprosessin aikana kerätyt havainnot, niistä tehdyt 
johtopäätökset ja niistä edelleen johdetut kehittämisehdotukset tehtiin koko 
arviointitiimin yhteisenä tulkintaprosessina hierarkkisesti siten, että tulkinta 
rakennettiin organisaatiokohtaisten raporttien tasolta hallinnonalakohtaisiksi 
johtopäätöksiksi ja kehittämisehdotuksiksi koskemaan koko LVM:n 
hallinnonalaa.  

4. Raportointi: Arviointiprosessi tuotti kahdentyyppisiä tuotoksia: 
organisaatiokohtaiset raportit sekä niihin pohjautuvan käsillä olevan 
synteesiraportin. Organisaatiokohtaiset raportit laadittiin yhdenmukaisesti 
samalla sisältökaavalla noudattaen arvioinnin kymmentä teemaa. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1211

Dokumenttien analyysi/
helmi-maaliskuu 2004

Ryhmätapaamiset/
huhti-toukokuu 2004

Sähköinen kysely/
maaliskuu 2004

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALAN, 
VIRASTOT, LAITOKSET JA VALTIONYHTIÖT

Synteesi hallinnonalakohtaisista johtopäätöksistä ja 
kehittämissuosituksista/toukokuu 2004

Synteesiraportti liikenne- ja viestintäministeriölle/
kesä-heinäkuu 2004

Arviointitehtävän täsmentäminen/tammi-helmikuu 2004

Arviointikriteerien muodostaminen/helmikuu 2004

Organisaatiokohtaiset raportit 
hallinnonalan virastoille, laitoksille, 

liikelaitoksille ja valtionyhtiöille
/kesäkuu 2004 

Organisaatiokohtaiset havainnot, johtopäätökset 
ja kehittämissuositukset/toukokuu 2004

 
Kuva 2.1. Arviointiprosessin eteneminen. 
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Arvioinnin toteuttamisen linjaamisesta oli vastuussa arvioinnille asetettu ohjausryhmä. 
Lisäksi arvioinnin ohjaamisessa ja toteutuksessa oli kiinteästi mukana jokaisen 
organisaation edustajista koostuva tukiryhmä. Ohjaus- ja tukiryhmän jäsenet on lueteltu 
liitteessä A.  Ohjaus- ja tukiryhmän yhteiset tapaamiset järjestettiin arvioinnin alkaessa, 
alustavien tulosten esittelemiseksi sekä synteesiraportin kommentointivaiheessa. Lisäksi 
arvioinnin toteuttajat tapasivat ohjausryhmän kanssa erikseen arvioinnin puolivälissä. 
Tukiryhmällä oli erittäin suuri merkitys arvioinnin toteutuksessa. Kunkin organisaation 
tukiryhmän edustaja toimitti arvioijien käyttöön kirjallisen aineiston, huolehti sähköisen 
kyselyn jakelusta organisaatioissa, auttoi valitsemaan ja kutsumaan henkilöt arvioinnin 
ryhmätapaamisiin sekä organisoi organisaatiokohtaisten raporttien jakelun ja 
kommentoinnin kunkin organisaation sisällä.  

Kirjallisen aineiston analyysin jälkeen suoritettiin sähköinen kysely, jonka kohderyhmä 
ja jakelulista tehtiin erikseen kussakin organisaatiossa (kysely on kuvattu liitteessä B). 
Kaikkiaan kysely lähetettiin noin 730 henkilölle ja vastauksia saatiin 433 henkilöltä. 
Taulukossa 2.2 on esitetty kohderyhmän laajuus ja vastausten lukumäärä kussakin 
organisaatiossa. Vastaukset edustivat myös kattavasti organisaatioissa eri hierarkian 
tasoja ylimmästä johdosta operatiiviseen toimintaan.  

 

Taulukko 2.2. Sähköisen kyselyn kohderyhmän laajuus ja vastausten lukumäärä. 
Organisaatio Lähetetty Vastannut Vastaus-%
Ajoneuvohallintakeskus 39 31 79 %
Finnair 50 30 60 %
Ilmatieteen laitos 69 30 43 %
Ilmailulaitos 60 36 60 %
LVM 35 19 54 %
Merenkulkulaitos 1) 30 17 57 %
Merentutkimuslaitos 1) 40 32 80 %
Ratahallintokeskus 50 21 42 %
Posti 98 48 49 %
Tiehallinto 108 67 62 %
Tieliikelaitos 83 55 66 %
VR 71 47 66 %
YHTEENSÄ 733 433 59 %
1) Lähetettyjen määrä on arvioitu  
 

Kustakin organisaatiosta arviointiin osallistuivat kyselyn lisäksi myös tahot, jotka olivat 
mukana arvioinnin ryhmätapaamisissa. Yhteensä ryhmätapaamisia järjestettiin 17 
kappaletta (1-2 kappaletta joka organisaatiossa) ja näihin osallistui yhteensä noin 100 
henkilöä. Kunkin ryhmätapaamisen kesto vaihteli kahden tunnin ja päivän välillä ja 
niiden toteutukseen osallistui aina kaksi arvioijaa. Ryhmätapaamisia edelsi myös kolme 
laajempaa tapaamista, joissa neljän organisaation ryhmissä tukiryhmän jäsenet ja 
arvioinnin suorittajat tapasivat esitelläkseen alustavat tulokset organisaatioiden 
tukiryhmien jäsenille ja suunnitellakseen heidän kanssaan ryhmätapaamiset. 

Arvioinnin suoritti kymmenen hengen arviointiryhmä koostuen Gaia Group Oy:n, Net 
Effect Oy:n ja Suomen Laatukeskus Oy:n asiantuntijoista. Arvioinnin toteutuksesta oli 
vastuussa johtotiimi, jonka muodostivat Mari Hjelt (hankkeen johtaja), Juha Vanhanen, 
Petri Virtanen ja Päivi Strömmer. Johtotiimi on myös ollut vastuussa synteesiraportin 
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kokoamisesta. Arvioinnin muut asiantuntijat olivat Pekka Einistö, Mikko Halonen, 
Harriet Lonka, Heikki Niemi, Henrik Pekkala ja Ville Valovirta. Arviointihanke 
toteutettiin kolmena tiiminä, joissa kussakin oli kaksi arvioijaa ja arvioinnin johtotiimin 
edustaja. Kullakin tiimillä oli vastuullaan neljä arvioitavaa organisaatiota. Näissä 
tiimeissä pyrittiin rikkomaan arvioinnin suorittavien organisaatioiden rajoja siten, että 
kussakin tiimissä oli kunkin kolmen arvioinnin toteuttavan organisaation edustajia. 
Koko kymmenen hengen arviointiryhmä tapasi myös säännöllisesti.  
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3 Hallinnonalan ympäristöasioiden hoito ja ohjaus 

3.1 Hallinnonalan ympäristöjärjestelmä ja ympäristövaikutukset 
 
LVM:n ympäristöohjelma on pyrkinyt luomaan koko hallinnonalalle yhteisen 
ympäristöjärjestelmän, joka tarkastelee Suomen liikennejärjestelmää kokonaisuutena. 
Pelkän ympäristöohjelman sijaan tavoitteena on ollut kunnianhimoisempi koko 
hallinnonalan ympäristöjärjestelmän luominen kattaen ympäristöjärjestelmälle asetettuja 
tavoitteita luvussa 2.1 kuvatun mukaisesti. Tätä tavoitetta kuvastavat periaatteet, joita 
hahmoteltiin hallinnonalan ympäristöjärjestelmälle jo suunnitteluvaiheessa4: 
 

• Liikennesektori täyttää sille asetetut ympäristövelvoitteet – oman vaikutuksen ja 
puutealueiden tunnistaminen, ympäristöpäämäärien ja tavoitteiden asettaminen. 

• Jokainen hallinnonalan organisaatio kantaa omassa toiminnassaan vastuun – 
vaikutusmahdollisuuksien tunnistaminen, vastuunjako ja yhteistyön 
kehittäminen. 

• Organisaatioiden erilainen luonne otetaan huomioon järjestelmää kehitettäessä. 
• Kaikilla on riittävä ympäristöasioiden hoidon seuranta ja ulkopuolisen on 

voitava todentaa toimivuus ja vaikuttavuus. 
• Jatkuvalle kehittämiselle on luotava edellytyksiä – tutkimus ja tiedonsaanti on 

varmistettava. 
 
LVM:n hallinnonalan ympäristöohjelma on määritelty “Liikenteen toimintalinjat 
ympäristökysymyksissä” raportissa vuodelta 19995. Ohjelmassa on määritelty 
hallinnonalan ympäristötyön toiminnan tavoitteet ja näiden saavuttamiseen tähtäävät 
toimenpiteet. LVM:n hallinnonalan ympäristöjärjestelmän on määritelty kattavan 
politiikan ja päämäärien asettamisen, toiminnan suunnittelun, toteutuksen, mittauksen ja 
arvioinnin sekä toiminnan kehittämisen. Hallinnonalan ympäristöohjelmaa on myös 
tukenut pidemmän aikavälin vision määrittelevä “Kohti älykästä ja kestävää liikennettä 
2025” strategiapaperi6. Hallinnonalan ympäristöohjelma ei ole kuitenkaan vain näiden 
raporttien varassa. Kokonaisuutena hallinnonalan ympäristöjärjestelmään liittyy laaja 
joukko linjaavia ohjelmia ja strategioita niin kansainvälisellä, kansallisella kuin 
hallinnonalan tasolla. Näitä eri ohjelmia ja linjauksia on hahmoteltu kuvaan 3.1. 
Erityisesti on huomattava, että LVM:n hallinnonalan ympäristöohjelma pohjautuu 
jatkuvaan vuoropuheluun hallinnonalan virastojen, laitosten ja yhtiöiden omien 
ympäristöohjelmien ja –järjestelmien kanssa.  
 
Hallinnonalan ympäristöjärjestelmää rakennetaan koko hallinnonalan organisaatioiden 
yhteistyönä. Yhtä merkittävässä roolissa kuin yksittäiset asiakirjat ovat hallinnonalan 
ympäristöasioiden tiedonvaihtoverkostot, jotka tarjoavat puitteet ympäristöasioista 
tiedottamiselle. LIHAVA-verkosto on kattanut hallinnonalan virastojen ja laitosten 
ympäristövastaavat ja Ekstra-LIHAVA –verkostossa ovat mukana myös hallinnonalan 

                                                 
4 LVM:n oma kalvosarja, “Liikennesektorin ympäristöjärjestelmät”, Raisa Valli. 
5 Liikenneministeriö, “Liikenteen toimintalinjat ympäristökysymyksissä”, 1999. 
6 Liikenne- ja viestintäministeriö, “Kohti älykästä ja kestävää liikennettä 2025”, Ohjelmia ja strategioita 
1/2000. 
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liikelaitokset ja yhtiöt. Näiden lisäksi on ollut toiminnassa myös LVM:n sisäinen 
TUKEVA-verkosto ministeriön eri yksiköiden väliseen tiedonvaihtoon. 
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Kuva 3.1. LVM:n hallinnonalan ympäristöjärjestelmän osa-alueita ja kytkentöjä muihin 

kansallisen tason ja hallinnonalan ohjelmiin (Lähde: LVM). 
 
Kukin organisaatio on siis jo ennen ministeriön ympäristöohjelmaa ja sen jälkeenkin 
tehnyt omaa ympäristötyötään, jonka on tässä arvioinnissa katsottu olevan olennainen 
osa koko hallinnonalan ympäristöjärjestelmää. Useimmissa organisaatioissa on otettu 
ympäristöjärjestelmätyön pohjaksi koko hallinnonalan ympäristöjärjestelmän mukaisesti 
ISO 14001 –standardin mukainen ajattelu.  Ympäristöjärjestelmätyön täsmentämiseksi 
edelleen on syytä erotella organisaatioiden oman ympäristötyön kattamat kaksi eri 
näkökulmaa: 
 

• Ensinnäkin organisaatioilla on omasta toiminnasta seuraavia suoria 
ympäristövaikutuksia, jotka ovat kytkeytyneet varsinaiseen 
liikennejärjestelmään eli liikennesuoritteisiin ja infrastruktuurin rakentamiseen 
ja ylläpitoon. Organisaatioiden ympäristötyö keskittyy tällöin näiden suorien 
ympäristövaikutuksien järjestelmälliseen hallintaan.  

• Toiseksi organisaatioilla on omasta toiminnasta johtuvia välillisiä 
ympäristövaikutuksia, jotka syntyvät esimerkiksi viranomaisilla ohjauksen ja 
valvonnan kautta. Organisaatioiden ympäristötyöltä vaaditaan tällöin oman 
toiminnan suhteuttamista koko liikennejärjestelmän ympäristövaikutuksiin ja 
oman toiminnan välillisten vaikutusten ja vastuunjaon ymmärtämistä.  
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Kunkin hallinnonalan organisaation ympäristöjärjestelmän tulisi kattaa organisaation 
toimenkuvasta riippuen molemmat näkökulmat eli sekä oman toiminnan suorat 
vaikutukset että välilliset vaikutukset osana koko liikennejärjestelmää.  
 
Yleisesti oman toiminnan suorien ympäristövaikutusten hallinta on suoraviivaista ja voi 
nojautua olemassa oleviin ympäristöjärjestelmästandardeihin kuten mainittuun ISO 
14001 -standardiin. Oman toiminnan ympäristövaikutusten kytkeminen 
liikennejärjestelmään ja näiden vaikutusten hallinta on sitä suoraviivaisempaa, mitä 
lähempänä ollaan operatiivista toimintaa. Tällöin voidaan selkeästi nähdä omasta 
toiminnasta seuraavat ympäristövaikutukset, jotka ovat suoraan kytkennässä 
liikennesuoritteisiin tai infrastruktuurin rakentamiseen ja ylläpitoon. Näiltä osin on 
huomattava, että ympäristövaikutusten luonteessa on huomattavia eroja liittyen siihen 
onko organisaation vastuulla infrastruktuurin rakentaminen ja ylläpito vai 
liikennepalveluiden tarjoaminen. Ympäristövaikutukset ovat erilaisia, ne syntyvät eri 
tavoin ja mahdollisuudet vaikuttaa niihin ovat erilaisia. 
 
Koko liikennejärjestelmän ympäristövaikutusten ja koko hallinnonalan 
ympäristöjärjestelmän kannalta on tärkeää tarkastella kunkin organisaation osalta myös 
omien ydintoimintojen välillisiä vaikutuksia. Erityisesti tämä tekee 
ympäristöjärjestelmien rakentamisen haasteelliseksi virastoissa, joissa pääpaino on 
viranomaistehtävillä ja ohjauksessa sekä tutkimuslaitoksissa, joiden keinot vaikuttaa 
suoraan ympäristöön liikennesuoritteiden tai infrastruktuurin kautta ovat hyvin rajattuja. 
Tutkimuslaitokset vaikuttavat ympäristöön pääasiallisesti vain tuottamalla tietoa, jota 
muut toimijat hyödyntävät. Osassa arvioitavia organisaatioita erilaisten tehtävien 
välinen rajanveto hämärtyy entisestään, koska organisaatioilla on sekä viranomaisen 
ohjaus- ja valvontatehtäviä että oman toiminnan suoria merkittäviä 
ympäristövaikutuksia, jotka ovat kytkeytyneet liikennesuoritteisiin ja infrastruktuuriin. 
 
Organisaatioiden erilaisen toiminnan ja roolin mukaisesti on eroteltavissa karkeasti 
neljä erilaista organisaatiotyyppiä, joiden suhde ympäristötyöhön ja siten myös oman 
toiminnan kattaviin ympäristöjärjestelmiin on hieman erilainen. Arvioitavien 
organisaatioiden jakautuminen näihin eri tyyppeihin ja jaottelun logiikkaa on 
hahmoteltu kuvaan 3.2.   
 

1. Osalla viranomaistahoja ei ole merkittäviä oman toiminnan suoria 
ympäristövaikutuksia, jotka olisivat kytkennässä liikennejärjestelmään. 
Viranomaistehtäviin kuuluvat ohjaus-, valvonta-, ja tiedotustehtävät voivat 
kuitenkin merkittävästikin ohjata muiden liikennejärjestelmän toimijoiden työtä. 
Välilliset ja nopeastikin realisoituvat vaikutukset voivat olla suuret. 
Arvioitavista organisaatioista tähän ryhmään kuuluvat selkeimmin LVM ja 
Ajoneuvohallintokeskus valvovana viranomaisena.  

2. Osassa viranomaistahoja yhdistyvät ohjaus-, valvonta- ja tiedotustehtävät sekä 
suorat oman toiminnan merkittävät ympäristövaikutukset, jotka aiheutuvat 
erityisesti liikenneinfrastruktuurin rakentamis- ja ylläpitotoimista. Arvioitavista 
organisaatiosta tähän ryhmään kuuluvat Tiehallinto, Ratahallintokeskus, 
Merenkulkulaitos ja Ilmailulaitos, joilla kaikilla on vastuullaan 
viranomaistehtävien lisäksi infrastruktuurin rakentaminen ja ylläpito7. Näiden 

                                                 
7 On huomattava, että tältä osin on käynnissä selvitystyö, jossa pohditaan Ilmailulaitoksen osalta 
viranomaistehtävien ja palvelutehtävien eriyttämistä samoin kuin jo on tehty Tiehallinnon ja 
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organisaatioiden välillä on myös keskinäisiä eroja liittyen rahoitusrakenteeseen 
siten, että Ilmailulaitos on käyttäjärahoitteinen.  

 
3. Osalla arvioitavia organisaatioita ei ole viranomaistehtäviä ja 

ympäristövaikutukset ovat ensisijaisesti suoria seurauksia omasta toiminnasta. 
Tähän ryhmään kuuluvat arvioinnin kohteena olleista organisaatioista 
liikenneoperaattorit ja palveluntarjoajat eli VR, Tieliikelaitos, Finnair ja Suomen 
Posti. 

 
4. Tutkimuslaitosten ydintehtävä on tiedon tuottaminen. Parantunut tieto vaikuttaa 

välillisesti ympäristöön muiden toimijoiden toimien kautta, mutta 
organisaatioilta puuttuvat kaikki suorat mekanismit vaikuttaa toisiin 
hallinnonalan toimijoihin. Tutkimuslaitoksilla ei myöskään ole toimintoja, joilla 
olisi merkittäviä ympäristövaikutuksia liikennesuoritteisiin tai infrastruktuurin 
muutoksiin liittyen8.  Arvioitavista organisaatioista tähän ryhmään kuuluvat 
Ilmatieteen laitos ja Merentutkimuslaitos. 

 

                                                                                                                                               
Tieliikelaitoksen osalta. Merenkulkulaitoksessa varustamoliiketoiminta on eriytetty viranomaistehtävistä 
vuoden 2004 alusta lukien. 
8 Tutkimuslaitoksilla voi kuitenkin olla merkittäviäkin omasta toiminnasta seuraavia 
ympäristövaikutuksia, jotka liittyvät esimerkiksi laboratoriotyöhön tai tutkimustoimintaan. 
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Kuva 3.2. Arvioitavien organisaatioiden jakaantuminen neljään ryhmään sen suhteen, 
kuinka merkittäviä ovat organisaatioiden oman toiminnan suorat ympäristövaikutukset. 
 

3.2 Ympäristöasioiden hoito ja organisaatioiden ohjausrakenteet 
 
Luvussa 3.1 kuvattiin organisaatioiden toiminnan erilaista luonnetta suhteessa 
ympäristövaikutuksien syntymekanismeihin. Arvioinnissa on tärkeää hahmottaa myös 
se, että LVM ohjaa organisaatioita eri ohjauskeinoin. Arviointitulosten tulkinnassa ja 
kehittämissuositusten laatimisessa tulee ottaa huomioon se, mitä ministeriö voi kunkin 
organisaation ympäristötyön ohjaamiseksi tehdä. Ympäristöjärjestelmiä koskevia 
toimintatapoja on analysoitava sekä tulos-, omistaja- että sopimusohjauksen 
näkökulmista (ks. kuva 3.3). Lisäksi on huomattava, että arvioinnin piirissä oleviin 
organisaatioihin vaikuttaa luonnollisesti myös alan lainsäädäntö. 
 
Tulosohjauksen piirissä olevien virastojen osalta ministeriön ohjausvalta ainakin 
periaatteellisella tasolla on suuri. Tulosohjauksen piirissä oleville virastoille asetetaan 
toiminnalliset tavoitteet ja näihin liittyvä resurssointi, joka ohjaa virastojen toimintaa 
hyvinkin tiukasti jopa aina yksittäisen hankkeen tasolle asti.  
 
Liikelaitosten osalta tilanne on hieman monimutkaisempi. Osaltaan liikelaitoksien 
voitaisiin katsoa olevan tulosohjauksen piirissä. Niiden tulostavoitteet asetetaan 
kuitenkin rahamääräisinä liiketoiminnallisina tavoitteina ja niillä itsellään on vapaus 
päättää, millä tavoin nämä rahamääräiset tulostavoitteet saavutetaan. Siten tulosohjaus 
tässä mielessä ei kata toiminnallisia tavoitteita, kuten ympäristöasioiden hoitoa. 
Eduskunnan asettamilla palvelutavoitteilla on kuitenkin tärkeä rooli näiden 
liikelaitosten yhteiskunnallisten tavoitteiden määrittelyssä. Käytännössä liikelaitosten 
ohjaus koostuu siis tulos- ja omistajaohjauksen yhdistelmästä. Tässä yhteydessä 
liikelaitoksia on käsitelty kuitenkin pääasiallisesti omistajaohjauksen näkökulmasta. 
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Valtionyhtiöissä9 kyse on puhtaasta omistajaohjauksesta. Tällöin ministeriöllä on 
nimenomaan omistajan rooli ja sen keinot vaikuttaa yhtiöiden operatiivisiin tavoitteisiin 
ovat tulosohjausta selvästi rajallisempia. Valtion omistajaohjauksen osalta on yleisessä 
keskustelussa nostettu esiin ongelmana epäselvyydet, jotka liittyvät valtion rooliin 
yhtiöiden päätöksenteossa. Helmikuussa 2004 uudistettiin valtion omistajapolitiikkaa 
koskeva valtioneuvoston periaatepäätös, jossa linjattiin neljä keskeistä 
omistajaohjaukseen liittyvää yleisperiaatetta10. Ympäristöasioiden hoidon kannalta 
tärkein näistä periaatteista on, että kaikki liiketoiminnallinen päätöksenteko on 
yhtiöiden toimielinten vastuulla. Valtiolle kuuluu ainoastaan omistajapoliittinen 
päätöksenteko. Omistajaohjauksen kannalta on myös huomattava, että arvioinnin 
kohteina olleista organisaatioista Finnair Oyj:llä on valtion lisäksi myös muita 
omistajia. Tässä tapauksessa ohjauksessa on huomioitava periaate, jonka mukaisesti 
valtio toimii omistajana yhdenvertaisesti muiden omistajien kanssa. Kaikkien 
omistajaohjauksen piirissä olevien valtionyhtiöiden ohjauksessa keskeinen 
päätöksentekoelin on yhtiön hallitus, joka on vastuussa yhtiön liiketoiminnallisesta 
päätöksenteosta. Lisäksi esimerkiksi VR:ssä on hallintoneuvosto, joka toimii yhtiön 
kehittämisen keskustelufoorumina. Valtio omistajana pystyy vaikuttamaan 
ympäristöasioiden hoitoon valtionyhtiöissä siis vain välillisesti yhtiöiden hallitusten ja 
hallintoneuvostojen nimitysten sekä yhtiökokousten kautta.   
 
Yhtenä ohjausmuotona arvioinnissa on tarkasteltu myös sopimusohjausta. 
Sopimusohjauksen näkökulmasta tarkastellaan sitä, missä määrin LVM:n hallinnonalan 
organisaatioiden toimintatavat ympäristöasioissa ovat yhdenmukaisia erilaisten 
palveluntuottajien ympäristöasioita koskevien toimintatapojen kanssa. On myös 
huomattava, että arvioinnin kohteena olevien organisaatioiden välillä on 
sopimusohjausta kuten esimerkiksi Tiehallinnon ja Tieliikelaitoksen sekä 
Ratahallintokeskuksen ja VR:n välillä. 
 
 

                                                 
9 Tässä raportissa valtionyhtiöillä viitataan yhteisesti sekä valtion kokonaan omistamiin yhtiöihin (Posti ja 
VR) että valtioenemmistöisiin pörssiyhtiöihin (Finnair). 
10 ks. Valtion yhtiöomistus 2003, Kauppa- ja teollisuusministeriö, Helsinki 2004. 
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Kuva 3.3. Arvioitavat organisaatiot ja niihin liittyvät ohjausrakenteet 
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4 Arvioinnin keskeiset havainnot 
 
Tässä luvussa esitetään yleiset havainnot kustakin kymmenestä arviointiteemasta, jotka 
on kuvattu taulukossa 2.1. Työn pohjana ovat olleet kunkin organisaation yksittäiset 
havainnot. Tähän lukuun on koottu tiivistelmä organisaatiokohtaisista havainnoista, 
jotka ovat olennaisia koko hallinnonalan ympäristötyön kehittämiseksi. Lisäksi on 
esitetty valikoiden kuhunkin teemaan liittyviä parhaita käytäntöjä eri organisaatioista.  
 

4.1 Ympäristöasioiden esiintyminen strategiassa ja ohjaavissa 
asiakirjoissa 
 
Hallinnonalan organisaatiolle on leimallista yleinen ympäristömyönteisyys. Tätä 
havainnollistaa kuva 4.1, jossa on esitetty eri organisaatioiden vastausten keskiarvot 
kysymykseen, jossa kysyttiin ympäristöasioista huolehtimisen tärkeyttä11. Yleisenä 
havaintona voidaan todeta, että pääsääntöisesti ympäristöasioita on käsitelty strategiassa 
ja toimintaa ohjaavissa dokumenteissa, kuten ympäristöpolitiikassa, -ohjelmassa, 
menestystekijöissä ja/tai arvoissa. Useissa hallinnonalan organisaatioissa 
ympäristöjohtamiseen ja ympäristötyöhön liittyviä kysymyksiä on työstetty usean 
vuoden ajan ja monet organisaatiot ovat muodostaneet oman, periaatteellisen kantansa 
ympäristötavoitteiden osalta. Hallinnonalan parhaissa organisaatioissa yllä mainitut 
määrittelyt linjaavat selkeästi ympäristöasioiden hoitamiseen liittyviä lähtökohtia, 
tavoitteita ja organisointia.  
 

Perusteellinen ympäristöasioista huolehtiminen nähdään 
organisaatiossamme toiminnan keskeisenä vahvuustekijänä. 

1
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1 = täysin eri mieltä
7 = täysin samaa mieltä

 
 

Kuva 4.1. Vastausten keskiarvot eri organisaatioissa sen suhteen kuinka tärkeänä 
vahvuustekijänä organisaatioissa nähdään ympäristöasioista huolehtiminen 

 

                                                 
11 Tässä synteesiraportissa esitetyissä kyselyn vastauksissa kuhunkin organisaatioon viiitataan vain 
kirjainkoodilla, jotka on valittu satunnaisesti. Kunkin organisaation koodi on sama kaikissa raportin 
kuvissa. 
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Kun ympäristöjohtamisen osalta verrataan strategista tahtotilaa ja operatiivista 
johtamista tavoitteineen, havaitaan, että usein ympäristötavoitteet jäävät vain 
tahdonilmaisun tasolle. Strategista tahtotilaa ei organisaatioissa välttämättä ole 
konkretisoitu toiminnallisiksi tavoitteiksi. Samoin havaitaan, että henkilöstölle jää 
epäselväksi, mikä on ympäristötavoitteiden tärkeys suhteessa organisaatioiden 
ydintavoitteisiin. Erityisesti hallintovirastot kaipaavat ministeriöltä selkeämpää ohjausta 
tämän priorisoinnin suhteen. Sen sijaan markkinaohjautuvissa organisaatioissa 
ympäristöjohtaminen koetaan kilpailukykytekijänä ja sen merkitys liiketaloudellisten 
tavoitteiden mahdollistajana on mielletty selkeämmin.  
 
Esimerkiksi Postin strateginen tahtotila on saavuttaa kilpailuetua ympäristötehokkaalla, 
koko maan kattavalla verkostolla. Tavoitteena on myös palvelu-, logistiikka- ja 
jakeluyritysten parhaimmiston tason saavuttaminen. Tämän on määrä näkyä sekä Postin 
sisäisen toiminnan ympäristötehokkuutena että asiakkaille toimitettavien palvelujen 
ympäristötehokkuutena näiden omassa toiminnassa. Postin näkökulmasta sen 
tuotekehitykseen ja palvelutarjontaan sisältyy merkittävää potentiaalia, jossa 
kehittämällä ympäristöystävällisiä tuotteita voidaan edistää Postin asiakkaiden 
mahdollisuuksia valita ympäristötehokkuuden kannalta kestäviä viestinvälitys- ja 
logistiikkaratkaisuja. Ympäristöstrategia on yksi Postin kolmestatoista vuosittain 
tarkistettavasta vastuualuestrategiasta.   
 
Toinen esimerkki on VR, jossa ympäristöasiat on konsernin ohjaavissa asiakirjoissa 
tunnistettu selkeästi osaksi organisaation arvopohjaa. VR:n keskeiset arvot on viime 
vuosina määritelty sisältämään turvallisuuden, asiakastyytyväisyyden, yhdessä 
menestymisen sekä vastuullisuuden. Näihin kuhunkin arvoon on esim. 
ympäristökäsikirjan, vuosikertomusten ja ympäristöraporttien mukaan sisällytetty myös 
ympäristöasioita. Esimerkiksi tärkeimpään arvoon eli turvallisuuteen liittyen on nostettu 
erikseen esiin ympäristöriskien torjuminen ja vastuullisuuden yhteydessä painotetaan 
erikseen vastuuta ympäristöstä. Arvioinnin yhteydessä tehty organisaatiokysely tukee 
näkemystä siitä, että ympäristöasiat on sisäistetty myös osaksi käytännön toimintaa.  
 
Hallinnonalan sisällä on havaittavissa merkittävän suuret erot organisaatioiden johdon 
sitoutumisessa ympäristöasioihin. Koska hallinnonalan organisaatiot poikkeavat 
toisistaan voimakkaasti sekä oman toimintansa ympäristövaikutusten osalta kuin 
ohjaustavoiltaankin, on luonnollista, että kaikille organisaatioille ympäristöjohtamisen 
merkitys ei ole strategisella tasolla yhtä suuri.  
 

4.2 ”Ympäristön” määrittely ja rajaukset 
 
Pääosa organisaatioista on omaksunut kestävän kehityksen määritelmän mukaiseen 
ekologiseen dimensioon pohjautuvan määrittelyn ”ympäristölle”. Yleisesti voidaan 
todeta, että organisaatioiden ympäristökäsite on yhdenmukainen LVM:n hallinnonalan 
ympäristöohjelman kanssa kohdentuen melun, ilman laadun, kasvihuonekaasupäästöjen, 
päästöjen vesiin ja maaperään, luonnonvarojen ja tilan käyton, jätteiden sekä 
biodiversiteetin hallintaan ja sivuten myös liikennejärjestelmien kehittämistä 
ympäristövaikutukset huomioon ottaen. Ympäristöohjelman mukainen”ympäristön” 
määrittely antaa kuitenkin tilaa uusien ympäristöhaasteiden tunnistamiselle ja 
vuosittaisten katselmusten yhteydessä voidaan tarkistaa, että käytetty ympäristön 
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määritelmä kattaa jatkossakin keskeiset ympäristötoiminnot sekä tukee edelleen 
ympäristöasioiden sisäistämistä organisaation toimintajärjestelmään. 
 
“Ympäristö” mielletään kuitenkin eri tavalla organisaatioiden eri tasoilla. Siirryttäessä 
operatiivisen toiminnan suuntaan, ympäristönäkökulma usein kapenee. Tämä on 
luonnollista ja osin jopa tarkoituksenmukaistakin, mutta kussakin organisaatiossa olisi 
hyvä varmistaa ”ympäristön” määrittelyn ja kattavuuden osalta sisäinen 
johdonmukaisuus.  
 
Kuten laajemminkin elinkeinoelämässä, myös LVM:n hallinnonalalla selkeä suuntaus 
on se, että ympäristö, laatu, työterveys ja turvallisuus liittyvät tiiviisti yhteen erityisesti 
järjestelmämielessä. Edelläkävijäorganisaatiot hyödyntävät sertifioituja, integroituja 
toimintajärjestelmiä.  
 
Hyvänä menettelynä nostetaan esiin Postin tapa esittää ja käsitellä ympäristöasioita 
osana liiketoiminnallisia tavoitteita. Kokonaisvaltaista ajattelua edustaa, että 
ympäristötehokkuuden käsite on ulotettu oman toiminnan ympäristöhaittojen 
vähentämisestä asiakkaille tarjottavien palveluiden kehittämiseen asiakkaiden oman, 
ympäristöystävällisen toiminnan edistämiseksi. Ympäristöasioiden yhdistäminen 
toimintajärjestelmien kehittämistyössä yhteen laadun, turvallisuuden ja työterveyden 
kanssa antaa edellytykset kokonaisvaltaiselle ympäristöasioista huolehtimiselle.  
 
Kestävän kehityksen sosiaalisen dimension osalta organisaatiot ovat kiinnostuneita 
käynnistämään hallinnonalan sisäistä keskustelua. Esimerkiksi VR näkee kasvavassa 
määrin ympäristötyön osana laajempaa yhteiskuntavastuun käsitettä ja tunnistaa 
vastuunsa suomalaisen liikennesektorin osana. Arvioidut organisaatiot eivät kuitenkaan 
toistaiseksi nähneet tarvetta LVM:n hallinnonalan ympäristöjärjestelmätyön 
laajentamiselle siten, että mukaan otettaisiin koko hallinnonalan kattava, yhtenäinen 
yhteiskuntavastuun osio. 
 
Kehittämiskohteeksi arvioinnissa nousi ympäristöön liittyvien käsitteiden selkeä 
määrittely. Tällaisia käsitteitä ovat esimerkiksi ekotehokkuus, elinkaarinäkökulma, 
yhteiskunnallinen vastuu, yhteiskunnalliset vaikutukset ja ympäristölaatu. 
 

4.3 Toiminnan ympäristöön vaikuttavat tekijät ja niiden tunnistaminen 
 
Organisaatioissa on periaatteessa kaksi tapaa tunnistaa toiminnan ympäristövaikutuksia. 
Ensinnäkin voidaan toimia perinteisten toimintamallien mukaisesti pohjautuen pitkälti 
organisaatioiden omien asiantuntijoiden pitkän aikavälin näkemykseen ja kokemukseen. 
Toisaalta osassa organisaatioita ympäristöön vaikuttavia tekijöitä tunnistetaan ja 
seurataan systemaattisen järjestelmän avulla. Ensin mainittu tapa voi kiistämättä olla 
tehokas, mutta ilman tarkempaa analyysiä ei voida olla varmoja sen tuottamien tulosten 
oikeellisuudesta. Jälkimmäinen tapa on raskaampi, mutta toisaalta sen etuina ovat 
läpinäkyvyys ja kattavuus. 
 
Luonnollisesti organisaation ympäristöjohtamisen kypsyyden kehittyessä 
ympäristövaikutuksia tarkastellaan enenevässä määrin myös vision ja toiminnan 
ydintavoitteiden näkökulmasta. Samoin on luonnollista, että niissä organisaatioissa, 
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joissa on käytössä laatu- ja/tai ympäristöjärjestelmä, toiminnan ympäristövaikutuksia on 
tunnistettu systemaattisemmin kuin niissä organisaatioissa, joissa vastaavaa järjestelmää 
ei ole käytössä.  
 
Hyvänä käytäntönä voidaan nostaa esille systemaattinen ympäristöön vaikuttavien 
tekijöiden peruskartoitus, jonka jälkeen vuosittain, osana toiminnan strategista 
suunnittelua, ympäristönäkökohdat tunnistetaan ja niiden merkitys arvioidaan. Tämän 
strategisen tason tarkastelun jälkeen operatiivisen toiminnan ympäristönäkökohtien 
tunnistamista ja merkittävyyden arvioimista varten on olemassa määritelty ja 
dokumentoitu menettely. Esimerkiksi Tieliikelaitoksella ja myös VR:llä on 
systemaattinen menettely ja vakiintuneet käytännöt ympäristökäsikirjoineen ja 
ohjeineen, vuosittaisine katselmuksineen, auditointeineen ja tilanneanalyyseineen. 
Näiden lisäksi hallinnonalan mittavissa hankkeissa toteutetaan järjestelmällisesti 
hankekohtainen lakisääteinen ympäristövaikutusten arviointi.   
 
Tulevaisuuden ympäristöhaasteiden tunnistamisen kannalta merkitykselliseksi koettiin 
aktiivinen yhteistyö hallinnonalan organisaatioiden (mm. hallinnonalan LIHAVA- ja 
Ekstra-LIHAVA – yhteistyöverkkojen kautta) sekä muiden liikennesektorin toimijoiden 
kanssa (esim. YTV, kunnat sekä ympäristöministeriö). Hallinnonalan ulkopuolisten 
liikennesektorin toimijoiden kanssa tehtävä yhteistyö luo tärkeää vertailupohjaa 
tulevaisuuden haasteiden tunnistamiselle. Lisäksi merkittävässä roolissa on 
osallistuminen kansainvälisiin liikennettä ja ympäristökysymyksiä käsiteleviin 
työryhmiin. 
 
Esimerkkinä pitkäjänteisestä ympäristötoiminnasta on Tiehallinto, joka käsittelee 
tulevaisuuden haasteita esimerkiksi Tie- ja liikenneolojen tavoitetila 2020 -raportissa ja 
jopa niitä pidemmälle ulottuvissa tulevaisuusselvityksissä.  
 
Yhtenä hyvänä käytäntönä tulevaisuuteen varautumisesta voidaan mainita Postin tapa 
huomioida ympäristönäkökohdat systemaattisesti uusissa tuotekehityshankkeissa, joihin 
sisältyy ympäristövaikutusten arviointi yhtenä arviointinäkökulmana. Etenkin 
tuotekehitysprosessin alkuvaiheessa on hyvät mahdollisuudet vaikuttaa 
ympäristöasioiden huomioon ottamiseen, kun näkökohdat otetaan huomioon jo 
suunnitteluvaiheessa. 
 
Osa arvioiduista organisaatioista toivoo, että toimintaympäristön muutoksia 
kartoitettaisiin nykyistä useammin koko hallinnonalan ympäristöjärjestelmän kannalta. 
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4.4 Ympäristöasioita koskevien lakisääteisten vaatimusten tunnistaminen 
 
Ympäristölainsäädännön merkitys organisaatioiden toimintaedellytysten muokkaajana 
on jo nykyisellään suuri ja edelleen kasvava. Kansainvälisten sopimusten merkitys on 
huomattava niin raide-, meri- kuin ilmailuliikenteenkin ympäristötyön kannalta. 
Poikkeuksia tähän yleistykseen lainsäädännön merkityksestä ovat tutkimuslaitokset, 
joissa ei koeta ympäristölainsäädännön olevan merkittävä omaa toimintaa ohjaava 
elementti. Toisaalta erityisesti tutkimuslaitosten tulisi tiedostaa ydintoimintojensa 
kannalta olennaisten lainsäädännön muutosten merkitys oman toiminnan 
suuntaamiseksi alueille, joilla tutkimustiedon tarve koko liikennesektorilla tulee 
kasvamaan.   
 
Hyvänä organisaatiokohtaisena käytäntönä mainittakoon Tieliikelaitoksen menettely, 
jossa toimintajärjestelmän osana ylläpidettäviin viiteaineistoihin on koottu oleelliset lait, 
asetukset, normit ja viranomaisohjeet. VR-konsernin toimintaa ohjaavissa 
dokumenteissa (esim. konsernin ympäristökäsikirja, laatukäsikirjat, toimintakäsikirjat) 
on myös määritelty tarkasti lainsäädännön seuraamiseen, tiedottamiseen ja 
soveltamiseen liittyviä vastuita. Ympäristösäädösten seuranta on ympäristöpäällikön ja 
–ryhmän vastuulla. Konsernin sisällä VR Osakeyhtiön ympäristökoordinaattorin 
tehtävänä on myös seurata ympäristölainsäädännön ja viranomaismääräysten kehitystä 
ja ylläpitää niiden rekisteriä. Tuotantoyksiköiden ympäristövastaavat vastaavat 
paikallisten viranomaismääräysten dokumentoinnista ja niiden soveltamisesta. 
 
Hallinnonalan organisaatioiden yleinen haaste on päästä vaikuttamaan etenkin 
kansainvälisen lainsäädännön valmisteluun riittävän ajoissa. Tiehallinnon omaksuma 
hyvä käytäntö on, että se hankkii tietoa tulevasta ja voimassaolevasta lainsäädännöstä 
olemalla mukana lakien valmistelutyössä. Yleisesti organisaatiot kokevat 
ympäristölainsäädännön seuraamisen työlääksi. Tässä kuitenkin hallinnonalan verkostot 
ja muut tiedonvaihtoverkostot toimivat hyvänä apuna. Organisaatiot toivovat nykyistä 
laajempaa hallinnonalan yhteistä ympäristölainsäädännön seurantaa ja tiedon 
välittämistä.  
 

4.5 Ympäristöasioiden esiintyminen toiminnan ohjauksessa 
 
Usein ympäristötavoitteet jäävät organisaatioissa abstraktille tahdonilmaisun tasolle 
kuten luvussa 4.1 todettiin. Käytännössä tämä myös tarkoittaa sitä, että johdon ja 
operatiivisen tason välillä ei ole selkeitä toiminnan ohjauksen mekanismeja. Useissa 
organisaatioissa koettiin, että johto ei määrittele ympäristötoiminnan suuntaa tarpeeksi 
täsmällisesti ja toisaalta operatiiviselta tasolta takaisin johtoon päin ei ole olemassa 
riittävän tehokkaita ja joustavia palautemekanismeja. Tässä suhteessa organisaatioissa 
on tosin huomattavia eroja. Tätä havainnollistavat kuvat 4.2 ja 4.3, joissa on esitetty 
vastausten keskiarvot sen suhteen, kuinka selkeänä nähtiin ympäristöasioihin liittyvä 
ohjaus ja johtaminen sekä kuinka riittäväksi koettiin ympäristöasioista tiedottaminen 
organisaation sisällä. Yleinen havainto oli, että tiedotuksen riittävyys oli sitä suurempi 
ongelma mitä alemmalla tasolla organisaation hierarkkiassa ollaan. Tätä havainnollistaa 
kuvassa 4.4 esitetyt vastausten keskiarvot sen suhteen, kuinka riittävänä organisaation 
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eri tasoilla työskentelevät näkevät ympäristöasioihin liittyvän sisäisen tiedottamisen. 
Organisaatioiden erot ovat osin kytköksissä organisaatioiden erilaiseen luonteeseen. 
Erityisesti tutkimuslaitoksissa ja virastoissa ympäristöasioiden hoito on muita 
organisaatioita heikommin hahmottuva kokonaisuus organisaation työntekijöille (ks. 
kuva 4.5).  
 

Minulla on selkeä käsitys siitä, miten ympäristöasioita ohjataan 
organisaatiossamme. 
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1 = täysin eri mieltä
7 = täysin samaa mieltä

 
Kuva 4.2. Vastausten keskiarvot eri organisaatioissa sen suhteen kuinka selkeänä 

nähdään ympäristöasioiden ohjaus  
 

Ympäristötavoitteista ja niiden toteutumisesta sekä vaikutuksista 
tiedotetaan riittävästi organisaationi henkilökuntaa.
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1 = täysin eri mieltä
7 = täysin samaa mieltä

 
Kuva 4.3.  Vastausten keskiarvot eri organisaatioissa sen suhteen kuinka riittävänä 

nähdään ympäristöasioista tiedottaminen organisaation sisällä 
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Kuva 4.4. Vastausten keskiarvot sisäisen tiedottamisen riittävyydestä organisaatioiden 

eri tasojen mukaan jaoteltuna. 
 

Organisaatiomme ympäristöasioiden hoito on selkeästi 
hahmottuva kokonaisuus
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Kuva 4.5. Vastausten keskiarvot ympäristöasioiden hoidon kokonaisuuden 
hahmottamisesta erityyppisissä organisaatioissa  
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Ympäristöjohtamisen kehittäminen on vaikeaa, jos organisaation johtamisjärjestelmä on 
kehittymätön tai organisaation johto ei ole sitoutunut ympäristöasioihin. Tällöin vaarana 
on ympäristöjärjestelmän jääminen vain paperitasolle.  Toisaalta niissä organisaatioissa, 
joissa johto on sitoutunut ympäristöasioihin, on myös luotu toiminnan ohjauksen 
mekanismit. Mikäli organisaation johto ei ole sitoutunut ympäristöasioihin, mutta 
organisaatiossa on aktiivinen ympäristövastaava, vaarana on, että ympäristöasiat 
eriytyvät eivätkä nouse osaksi organisaation toimintaa vaikkakin ne sinänsä hoidetaan 
hyvin. 
 
Yhteenvetona voidaan todeta, että osassa hallinnonalan organisaatioita päämäärien ja 
tavoitteiden asettamisessa epäselväksi jäävät seuraavat seikat. 
 

• Miten systemaattisesti toiminnan strategisessa ja operatiivisessa suunnittelussa 
ympäristöpäämäärät ja -tavoitteet johdetaan lakisääteisistä vaatimuksista, 
sidosryhmien odotuksista ja toiminnan merkittävimmistä 
ympäristövaikutuksista? 

 
• Miten vaikuttavasti ympäristöohjelma ohjaa toimintaa? 

 
Useissa organisaatioissa nykyistä laajempi dokumentointi voisi tukea toimintatapojen 
suunnittelua, viestimistä, yhdenmukaista käyttöä koko organisaatiossa sekä 
toimintamallien arviointia ja parantamista. Edistyneissä organisaatioissa kehityksen 
suunta on selkeästi kohti laatu-, ympäristö-, terveys- ja turvallisuusjärjestelmien 
integrointia. Tämä järjestelmien yhdistäminen edistää ympäristöasioiden integrointia 
osaksi organisaation luontevaa, jokapäiväistä toimintaa ja mahdollistaa konkreettisesti 
kytkennän riskien tunnistamiseen ja hallintaan.    
 
Esimerkki hyvästä käytännöstä on Tieliikelaitoksen menettely, jossa palveluryhmät ja –
yksiköt ovat tulosyksiköitä ja jossa toimintaa ohjataan ja kehitetään prosesseina. Ylin 
johto määrittelee ympäristöpolitiikan ja asettaa ympäristöpäämäärät. Strategisessa 
suunnittelussa johto tunnistaa kriittiset menestystekijät. Johto asettaa tulosyksiköille ja 
prosesseille vuosittain sekä ympäristöpäämääriin että kriittisiin menestystekijöihin 
linkittyviä ympäristötavoitteita. Prosesseille asetetaan lisäksi ympäristöasioiden 
hallinnan kehittämistavoitteita. Näin ollen ympäristöasioiden hallinta on aidosti osa 
toimintajärjestelmää. Ydin- ja tukiprosessit ja toimintatavat on määritelty ja 
dokumentoitu kattavasti ympäristöasiat huomioon ottaen. Tämä takaa sen, että 
ympäristöjohtamisen käytäntöjä kehitetään Tieliikelaitoksessa osana yleistä johtamis- 
eli toimintajärjestelmää. Näin ympäristöjohtamisen merkitys korostuu ja vältetään 
erillisiin toimintamalleihin liittyvä päällekkäisyys.  
 
Hyvä esimerkki systemaattisesta ympäristöjohtamisesta on VR. Ympäristöasiat 
esiintyvät selkeänä kokonaisuutena VR:n toiminnan ohjauksessa. Systemaattisen 
ympäristöjärjestelmätyön myötä VR:n toimintatavat on suunniteltu, kirjattu, kattavasti 
käyttöönotettu ja niitä arvioidaan ja parannetaan säännöllisesti. Kyselyn perusteella 
ympäristöasioiden hoito koetaan luontevaksi osaksi jokapäiväistä toimintaa ja 
henkilöstöllä on mielestään selkeä käsitys siitä mitkä ympäristöasiat ovat organisaation 
kannalta tärkeitä ja siitä miten ympäristöasioita ohjataan konsernissa.  
Parhaassa tapauksessa oman toiminnan ohjaus ympäristöasioissa yltää myös 
alihankkijoiden toimintaan (esimerkkeinä Tieliikelaitos, Tiehallinto, Posti).   
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4.6 LVM:n tavoitteiden huomioiminen organisaation tavoitteissa ja 
toiminnassa 
 
Koko hallinnonalaa koskevaan ympäristöohjelmaan sisältyvä vastuunjako on 
periaatteessa selkeä, mutta organisaatiot ovat tiedostaneet ne hyvin eritasoisesti. Osa 
organisaatioista on systemaattisesti käynyt vastuut läpi, osa jättänyt ne huomiotta. 
Arvioinnissa nousi esille myös se, että LVM ei ole vyöryttänyt näitä 
ympäristöohjelmaan sisältyviä vastuita systemaattisesti tulosohjausmekanismiin.  
 
Hallinnonalalla on havaittavissa, että kytkentä organisaatioiden omien tavoitteiden ja 
hallinnonalan ympäristötavoitteiden välillä on osin epäselvä. Erityisesti tämä koskee 
omistajaohjauksen piirissä olevia liikelaitoksia ja yhtiöitä. Tavoitteet ovat usein samoja, 
mutta organisaatioiden tavoitteet tulevat pääsääntöisesti muualta kuin LVM:n 
ympäristöohjelmasta kuten alla olevissa esimerkeissä on nostettu esiin. 
 

• Tieliikelaitos kokee LVM:n ympäristöohjelman vaikutuksen pääosin välilliseksi. 
Tieliikelaitos odottaa  ohjelman vaikutusten näkyvän ensisijaisesti 
Tieliikelaitoksen asiakkaiden (erityisesti Tiehallinto) vaatimuksissa. 

 
• VR ei nosta esiin LVM:n roolia merkittävänä organisaation ohjauksessa tai 

tavoitteiden asetannassa. LVM:n ympäristöohjelman tavoitteet tunnetaan, mutta 
konsernin tavoitteet on asetettu ennen kaikkea omaan 
ympäristöjärjestelmätyöhön perustuen.  

 
• Kuljetusten ja jakelun ympäristötehokkuus on Postin kannalta keskeinen 

kysymys, joka liittyy useisiin LVM:n ympäristöohjelmassa tunnistettuihin 
teemoihin. Postin tavoitteenasettelu ei kuitenkaan sisällä suoria viittauksia 
LVM:n ympäristöohjelman linjauksiin. 

 
LVM:ltä odotetaan yleisesti selkeämpää organisaatioiden roolin määrittelyä 
ympäristöasioiden johtamisessa ja myös strategista ohjausta ympäristöasioissa. Samoin 
ministeriön toivotaan ohjaavan hankintakäytäntöjä ympäristöasiat huomioon ottavaksi. 
Ministeriöltä haluttaisiin myös selvät pelisäännöt kierrätys- ja jätemateriaalien 
hyötykäyttöön. Organisaatiokohtaisissa ryhmätapaamisissa nousi esille seuraavia 
yksittäisiä toiveita ministeriön suuntaan (lainaukset ovat suoraan organisaatiokohtaisten 
arviointien materiaalista). 
 

• Ministeriöllä tulisi olla selvempi rooli koko hallinnonalan ympäristöasioiden 
strategisessa ohjauksessa 

 
• Ministeriö voisi mahdollisesti myötävaikuttaa siihen, että ympäristöasiat ja 

kestävän kehityksen varmistaminen huomioidaan liikennepolitiikassa ja eri 
kuljetusmuodot asetetaan tässä mielessä samalle viivalle. EU:n Valkoisen kirjan 
tavoitteet tulisi muuttaa konkreettisiksi toimenpiteiksi liikennepolitiikassa. 
Ympäristöä vähemmän saastuttaviin ratkaisuihin tulee pyrkiä ja ohjata erilaisilla 
kannustejärjestelmillä. 



   27

 
• Mikäli ministeriö haluaa vaikuttaa ympäristöasioiden hoitoon, on sen asetettava 

riittävän selkeitä ja konkreettisia tavoitteita ympäristöasioissa, mutta myös 
hyväksyttävä, että panostaminen aiheuttaa kustannuksia.  Tänä päivänä puhutaan 
paljon elinkaarikustannuksista, mutta keskusteluun pitäisi saada konkretiaa, 
millä tavoin esim. suurten rakennushankkeiden tarjousvaiheessa asioita mitataan 
ja muutetaan euroiksi, jotta tarjoukset ovat vertailukelpoisia. 

 
• Ministeriö voisi myötävaikuttaa ympäristöarvojen prioriteetin nostamiseen - 

johdon ja koko henkilöstön ympäristöasenteen ja tietouden parantamiseen - 
ottamalla käyttöön ympäristömittarit tulosohjauksen/palkkion osana ja 
kehittämällä kokonaispäästöajattelua konkreettisesti 

 
• ”Ministeriö ei voi olettaa, että asiat hoituvat hallinnon syövereissä” 
 
• Ministeriön tulisi korvata nykyinen ohjausmallinsa sellaisella strategisen tason 

ohjauksella, joka varmistaa keskeiset tavoitteet, mutta jättää yhä pitenevän 
’tuottajaketjun’ ratkaistavaksi miten toimitaan. 

 
• Valtionhallinnon organisaatioiden yhteistyön kehittäminen on lapsen kengissä. 

Jokainen virasto ja ministeriö tekee tai teettää töitä vain omaa etuaan ajatellen. 
Yhteistyöllä myös virasto/ministeriötasolla saadaan oikeita asioita aikaiseksi. 

 
• Jos ministeriöllä ei ole hallinnonalan laitoksille yhteistä strategiaa ympäristön 

huomioinnissa väylävirastojen vastuulla olevissa toimissa, niin sellaisen 
'julistuksen' aikaansaaminen olisi tarpeen ja parantaisi myös laitosten imagoa.  

 
• LVM:n hallinnonalalla on kaikilla väylälaitoksilla sama ongelma: mistä asioista 

väylän pitäjän (Tiehallinto, Ratahallintokeskus, Ilmailulaitos, Merenkulkulaitos) 
tulisi vastata tai raportoida ja mitkä asiat taasen kuuluvat LVM:lle ja mitkä asiat 
kuuluvat operaattoreille (laiva- ja lentoyhtiöt, raideliikenneyhtiöt, kuljetusfirmat 
jne.).  Eri liikennemuodot (tie, raide, lento, laiva) kilpailevat enemmän tai 
vähemmän keskenään - kenen tulisi vastata jonkin liikennemuodon 
ympäristötiedoista ja ympäristökuvasta?  

 
• Miten ministeriö voisi vaikuttaa siihen, että erityisesti laiva ja lentoliikenteessä 

tilanne on se, että liikennevälineitä koskeva säätely on kansainvälistä ja 
kansallisten sääntöjen asettaminen rajoitettua tai kiellettyä. Liikennevälineiden 
löysästä ympäristösäätelystä aiheutuu ongelmia väylän pitäjälle, joka ei voi 
vaikuttaa liikennevälineisiin, jos ne vain täyttävät kansainväliset määräykset. 

 
• LVM:n hallinnonalan asiakkaiden hankintamenettelyissä tulisi aidosti (ei 

näennäisesti) näkyä ympäristöpainotus, jotta yrityksillä olisi kilpailuedun 
saamiseksi motiivi kehittää asiaa  
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Tulosohjauksen toimivuuden osalta nousi selkeimmäksi havainnoksi se, että 
tulosohjauksessa ympäristöasiat eivät erityisesti painotu. Ministeriön 
ympäristöstrategiat eivät ole kovin selviä ja ministeriön ohjaus ja hallinta koetaan 
kaiken kaikkiaan sekavana. Tiukka ohjaus painottuu ainoastaan budjettiin. Näin ollen 
hallinnonalan organisaatiot valitsevat itse mitä haluavat LVM:n ohjauksesta hyödyntää.  
Toisaalta tämä nykyinen ministeriön ohjauskäytäntö koettiin myös osassa 
organisaatioita erittäin toimivaksi siinä mielessä, että TTS:n laatimisprosessissa 
organisaatiolla itsellään on hyvin laajat vaikutusmahdollisuudet. Ministeriön katsottiin 
kuitenkin voivan toimia aktiivisemminkin ohjeistuksen laatimisessa ympäristöasioiden 
osalta. Yhtenä esimerkkinä nousi esiin ministeriön suunnalta tuleva ympäristönormien 
ohjeistus, joiden avulla organisaatio voisi seurata omien välittömien 
ympäristövaikutustensa toteutumista suhteessa hallinnonalan muihin organisaatioihin. 
 
LIHAVA ja extra-LIHAVA-verkostot toimivat pääasiallisina ympäristötiedon 
välittämisen kanavina useille hallinnonalan organisaatioille. Tieto kulkee hyvin 
verkostojen sisällä, mutta verkoston toimijoiden tieto ei siirry laajemmin 
organisaatioiden käyttöön. 
 
Vuosittaiseen LVM:n ympäristön seurantaraporttiin kerätään tunnuslukuja kaikilta 
organisaatioilta säännöllisesti. Kuitenkin monissa organisaatioissa puutteena koettiin, 
että LVM ei ole luonut sellaista systemaattista ja kattavaa palautemekanismia, jonka 
kautta tieto ja kokemus siirtyisivät hallinnonalan ympäristöohjelmasta organisaatioilta 
takaisin LVM:lle.  Kunkin organisaation ympäristövastaavan ja johdon aktiivisuudesta 
riippuu paljolti se, miten organisaatio osallistuu ympäristöohjelmaan.  Palautetta 
ympäristöohjelmasta LVM saa lähinnä keskusteluista ympäristövastaavien kanssa.  
 

4.7 Ympäristöasioiden hoidon organisointi ja resurssointi  
 
Ympäristöasioiden hoidon ja resurssoinnin osalta tässä keskitytään vain kunkin 
organisaation oman toiminnan arviointiin. Koko hallinnonalan ympäristöjärjestelmään 
liittyvä organisointi ja resurssointi käsitellään luvussa 5. Yleishavaintona arvioinnista 
voidaan todeta, että suurimmassa osassa organisaatioita ympäristöasioiden organisointi 
ja resurssointi ovat kohtuullisen kohdallaan.  Ympäristötehtävien resurssit koetaan 
niukoiksi, mutta ne on kohdennettu kohtuullisen hyvin suhteessa organisaation 
asettamiin tavoitteisiin ja organisaation luonteeseen. Kuvassa 4.6 on esitetty 
organisaatioiden vastausten keskiarvot kysymykseen, jossa pyydettiin mielipidettä 
ympäristötyöhön asetettujen resurssien riittävyydestä. 
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Ympäristötyön resurssit ovat riittävät suhteessa asetettuihin 
tavoitteisiin. 
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1 = täysin eri mieltä
7 = täysin samaa mieltä

 
Kuva 4.6. Vastausten keskiarvot eri organisaatioissa sen suhteen kuinka riittävänä 

nähdään ympäristötyön resurssit suhteessa tavoitteisiin. 
 
Resurssien riittävyys nähdään kuitenkin erilaisena organisaation eri tehtävissä toimivien 
tahojen näkökulmasta. Tätä havainnollistaa kuvassa 4.7 esitetyt kyselyn vastausten 
keskiarvot sen suhteen, kuinka riittävinä ympäristötyöhön asetetut resurssit koetaan 
suhteissa tavoitteisiin. Erityisesti ympäristöasioista vastuussa olevat tahot kokevat 
resurssien olevan riittämättömät.  

 

Ympäristötyön resurssit ovat riittävät suhteessa asetettuihin 
tavoitteisiin.
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Kuva 4.7. Vastausten keskiarvot ympäristötyöhön asetettujen resurssien riittävyydestä 

ryhmiteltynä organisaatioissa eri tehtävissä toimivien vastaajien mukaan. 
 
Arvioinnin tuloksia on edelleen jäsennetty kuvaan 4.8 asemoimalla organisaatiot 
nelikenttään sen mukaan, miten tarkoituksenmukaisena niiden ympäristöasioiden 
hoidon organisointi ja toisaalta resurssointi näyttäytyivät ulkoisille arvioijille kirjallisen 
materiaalin, kyselyjen, haastattelujen ja ryhmätapaamisten tuloksena.  
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Kuva 4.8.  Ympäristöasioiden hoidon organisoinnin ja resurssoinnin 
tarkoituksenmukaisuus ja riittävyys LVM:n hallinnonalalla 

 
Organisoinnin ja resurssoinnin osalta arvioinnissa nousi esille 
kehittämismahdollisuutena ympäristöjohtamisen integrointi voimakkaammin ja 
selkeämmin osaksi yleistä johtamista. Tämä sekä nostaisi ympäristötyön statusta ja 
toisaalta ehkäisisi sen muodostumista erilliseksi ”yhden asian liikkeeksi” organisaation 
sisällä. Toimiva esimerkki tästä integroinnista on Posti, jossa ympäristöasioiden hoidon 
keskeinen resurssi muodostuu ympäristöohjausryhmästä, jossa on 11 jäsentä. Ryhmä 
kokoontuu noin 5 kertaa vuodessa. Kullakin yksiköllä on oma ympäristöasioiden 
vastuuhenkilönsä. Erillisiä resursseja ei ympäristöpäällikön lisäksi ole tehtäviin 
kuitenkaan osoitettu, vaan asiat hoidetaan osana normaalia toimintaa.  
 
Hyvänä käytäntönä hallinnonalalla on Tieliikelaitoksen menettely, jossa 
ympäristöjohtamisen tehtävät ja vastuut on määritelty yksityiskohtaisesti toiminta-
järjestelmän dokumenteissa. Keskeisiä toimijoita vastuualueineen ovat muun muassa 
 

• toimitusjohtaja (päätökset) 
• palveluryhmien johtajat (organisointi, ympäristöpäämäärien ja -tavoitteiden 

toteuttaminen) 
• palveluyksiköiden päälliköt (vastuiden jakaminen ja toteutuksen valvonta) 
• ryhmäpäälliköt, projektipäälliköt (valvonta ja käytännön toteuttaminen). 

 
Tukiorganisaatio luo vastuuorganisaatiolle edellytykset ympäristöasioiden hoitamiselle. 
Siihen kuuluvat muun muassa 
 

• ympäristöjohtaja jona toimii toimitusjohtaja (suuntamäärittelyt, tavoitteet, 
sidosryhmäyhteistyö, ympäristöviestintä, johdon katselmukset) 

• kehitysjohtaja (ohjeistaminen ja ohjaaminen linjakysymyksissä) 
• ympäristöpäällikkö ja -vastaava (koordinointi, toteuttaminen ja valvonta) 
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• ympäristöverkosto (toteuttaminen, sisäinen viestintä). 
 
Myös VR:ssä ympäristöasioiden hoidon organisointia ja resurssointia voidaan pitää 
selkeänä ja toimivana. Ympäristötyöllä on konsernin johdon tuki. Työ on 
ympäristöorganisaation kautta hajautettua ja jalkautettu yhtiöihin ja yksiköihin. 
Toimintaa pystytään ohjaamaan koordinoidusti ympäristöpäällikön johdolla ja 
ympäristöryhmän tuella. Ympäristötehtävät ja vastuut on konsernissa määritelty 
selkeästi perustuen pitkäjänteiseen ja määrätietoiseen oman organisaation 
kehittämistyöhön. 
 
Yleisesti organisaatioiden henkilöstön mielestä ympäristöosaaminen on suhteellisen 
hyvällä tasolla (ks. kuva 4.9). Kuitenkin ympäristöosaamisen jatkuvan ylläpitämisen 
merkitys tulee säilymään oleellisena tekijänä toiminnan tason jatkuvan parantamisen 
turvaamisessa. Yleisesti voidaan todeta, että ympäristöosaamisen kehittäminen 
vaikuttaa myönteisesti ympäristöjohtamiseen liittyvien asenteiden kehittymiseen. 
Tämän ovat havainneet mm. Tieliikelaitos, VR ja Posti. 
 

Ympäristöasioiden osaaminen on organisaatiossamme riittävää. 
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Kuva 4.9. Vastausten keskiarvot eri organisaatioissa sen suhteen kuinka riittävänä 

nähdään ympäristöasioiden osaaminen. 
 
Osaamisen kehittämisen osalta esimerkillinen menettely on Tieliikelaitoksen tapa 
toimia. Yksi kolmesta Tieliikelaitoksen ympäristöpäämäärästä on ISO 14001 –
standardin mukaisesti henkilöstön ympäristötietoisuuden lisääminen niin, että jokainen 
tunnistaa työhönsä liittyvät ympäristönäkökohdat ja -vaikutukset sekä osaa toimia 
ympäristön kannalta vastuullisella tavalla. Päämäärän toteuttamiseksi on järjestetty 
suunnitelmallista koulutusta ja tiedottamista. Osaamisen painopisteet määritellään 
strategiaprosessissa. Osaamisen kehittämistarpeet selvitetään prosesseittain ja 
palveluryhmittäin. Tavoiteosaamistasot dokumentoidaan osaamiskarttoihin ja kuhunkin 
tehtävään liittyvään osaamispassiin. Henkilötason osaamisen kehittäminen suunnitellaan 
kehityskeskusteluissa osaamispassien avulla ja toteutumista seurataan esimiestyönä. 
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4.8 Menettelytapojen toimivuuden seuranta  
 
Yleisesti elinkeinoelämässä ovat voimassa toiminnan systemaattisuuden kehittymisestä 
seuraavat lainalaisuudet, jotka soveltuvat myös ympäristöjohtamisen kehitysvaiheiden 
hahmottamiseen ja jotka loogisesti ja ajallisesti toisiaan seuraavina menettelyinä 
voidaan kuvata seuraavasti. 

 
• Organisaatio määrittelee tavoitteita toiminnalle. 
• Organisaatio havaitsee, että on järkevää luoda sellaiset yhtenäiset pelisäännöt ja 

toimintatavat, joilla asetetut tavoitteet saavutetaan. 
• Organisaatio alkaa vähitellen järjestelmällisesti soveltaa luomiaan toimintatapoja 

tarkoituksenmukaisessa laajuudessa. 
• Organisaatio etenee vaiheittain systemaattiseen tulosten arviointiin ja 

mittaamiseen. 
• Organisaatio oppii tekemään tulosten perusteella johtopäätöksiä sekä korjaavia 

ja kehittäviä toimenpiteitä. 
 

LVM:n hallinnonalan organisaatiot ovat ympäristöjohtamisen suhteen keskenään hyvin 
eri kehitysvaiheissa. Osa organisaatioista on vasta määrittelemässä ympäristöasioiden 
merkitystä ja hahmottamassa ympäristötoiminnan tavoitteita itselleen, kun taas 
edelläkävijäorganisaatioilla on näyttöä hyvin pitkäjänteisestä, systemaattisesta 
ympäristöjohtamisesta selkeine menettelyineen, arviointi- ja mittauskäytäntöineen ja 
kehittämistoimenpiteineen.  Ympäristöjohtamisen alussa oleville organisaatiolle on 
leimallista se, että menettelyjä ja tavoitteita on määritelty paperilla, mutta käytännön 
toimintaan asti ei näitä menettelyjä, tavoitemäärittelyjä ja linjauksia ole ehditty viedä. 
 
Edelläkävijäorganisaatioissa menettelytavat on määritelty jo vuosia sitten ja ne ohjaavat 
myös käytännön elämässä henkilöstön työtä ja päätöksentekoa. Menettelytapojen 
toimivuutta seurataan systemaattisesti ympäristöjärjestelmän auditointien ja johdon 
katselmusten kautta. Sertifioituja järjestelmiä auditoidaan säännöllisesti myös ulkoisesti.  
Esimerkiksi VR:n katselmuksissa käsitellään 
 

• ympäristöpolitiikan sisältö 
• sisäisten auditointien yhteenvetoraportti ja auditointiohjelma kuluvalle 

vuodelle 
• lupaehtoihin liittyvä päästötilanne 
• viranomaisvalvonnan raportit 
• ympäristöohjelman tilanne 
• ympäristökoulutusohjelma 
• yhteenveto sisäisistä ympäristötunnusluvuista 
• yhteenvedot vahingoista ja onnettomuuksista 
• yhteenvedot sidosryhmien palautteesta, reklamaatiot 
• yhteenvedot alihankkijoille suunnatuista kyselyistä ja auditoinneista 
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Kunkin VR-konsernin yhtiön ympäristöohjelmaan on kirjattu keskeiset tunnusluvut, 
joiden avulla seurataan ympäristöohjelman tavoitteiden saavuttamista. Konsernin 
ympäristöpäällikkö vastaa johdon katselmusta ja ympäristöraportointia varten 
tarvittavien tunnuslukujen määrittelystä. Tunnuslukujen seuranta voidaan vastuuttaa 
paikallisesti eri henkilöille, jotka toimittavat kyseiset luvut yksiköiden 
ympäristökoordinaattoreille. 
 
Hyvänä menettelytapojen toimivuuden seurannan käytäntönä voidaan nostaa esiin 
Tieliikelaitoksen toimintatapa, jossa on eroteltavissa seuraavia osa-alueita. 
  

• Palveluryhmien ja prosessien kriittisiin menestystekijöihin perustuvien tulos-
tavoitteiden, toiminnallisten tavoitteiden sekä prosessien kehittämistavoitteiden 
toteutuminen raportoidaan osana ”yleistä” raportointia toimitusjohtajalle 
määräajoin. Tavoitteiden toteutuminen käsitellään myös palveluryhmien ja koko 
Tieliikelaitoksen johdon katselmuksissa vuosittain. 

 
• Sisäisillä auditoinneilla arvioidaan toimintajärjestelmän toimivuutta, vaatimus-

tenmukaisuutta sekä aikaisempien auditointien korjaavien toimenpiteiden 
tehokkuutta. 

 
• Riskien arviointi on osa projektien ympäristöasioiden/riskien hallintaa. 

Riskianalyysin tekemiselle on asetettu selkeät kriteerit, joissa huomioidaan 
hankkeen koko ja luonne. Riskianalyysit on ohjeistettu yksityiskohtaisesti ja 
niiden tekemistä helpottavat myös ympäristöasioita sisältävät tarkistuslistat.  

 
• Epäkohdista saadaan tietoa useiden menettelyjen avulla. Näitä ovat mm. sisäinen 

auditointi, alihankkijoiden ja toimittajien auditointi, sopimusarvioinnit, häiriö- ja 
vahinkotilanteiden seuranta, poikkeamien ja ympäristövahinkojen raportointi 
sekä työkoneiden, tukikohtien, päällystystyömaiden turvallisuustarkastukset. 

 
Hallinnonalan hyvä esimerkki on myös Posti, jossa vahvuudeksi todettiin 
systemaattinen laskentajärjestelmän kehitystyö. Sen tuloksena on toteutettu 
ympäristötehokkuuden laskentamalli. Postissa toiminnan seuranta perustuu laskennan 
tuottamaan seurantatietoon. Seurannassa ovat mukana myös alihankkijoiden 
tunnusluvut.   
 
Myös Tiehallinnon ympäristöjohtamisen systematiikka on selkeää. Pitkän aikavälin 
ympäristötavoitteet on kirjattu ympäristöohjelmaan. Ympäristöyhteistyöryhmä seuraa 
ympäristöohjelman ja tavoitteiden toteutumista. Seurannan tuloksia kirjataan mm. 
toiminta- ja vuosikertomukseen. Tienpidon ympäristötietojen raportointiin on urakoihin 
saakka ulottuva menettely. Tiepiirit raportoivat vuosittain ns. ympäristöinvestoinnit, 
joiden tavoitteena on meluntorjunta, pohjavesisuojaus, kevyen/joukkoliikenteen 
edellytysten parantaminen, taajamahankkeet tai tieympäristön parantaminen. Myös 
tiedot rakennushankkeiden maa-aineksen ja sivutuotteiden käytöstä sekä materiaalien 
uusiokäytöstä raportoidaan. Väylien hoidosta raportoidaan kuukausittain menekkitietoja 
ml. suolankäyttö ja jätemäärät. Näistä tiedoista lasketaan ympäristöjohtamisen 
tunnuslukuja. 
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Ilmailulaitoksella on menettelytapojen toimivuuden seurantaan selkeä käytäntö: 
ympäristökäsikirjassa on ohjeistus, lomakkeisto ja käsittelykuvaus koko henkilöstölle 
tarkoitettujen ympäristöhavaintoilmoituksen tai poikkeamahavaintoilmoituksen 
täyttämisestä ja käsittelyyn jättämisestä, kun 1) toiminnasta aiheutuu ympäristövahinko 
tai sellaisen uhka, 2) kirjallinen toimintaohje on puutteellinen tai sitä ei ole tai 3) kun 
syntyy ehdotus toimintatapojen kehittämiseksi tai ympäristöjärjestelmän muuttamiseksi 
 

4.9 Toimintaa korjaavat ja kehittävät menettelytavat 
 
Ympäristöjohtamisen kehittämisen ja parantamisen voidaan katsoa olevan 
systemaattista, tietoista ja hyvin johdettua toimintaa silloin, kun seuraavat reunaehdot 
toteutuvat (kuva 4.10). 
 

• On määritelty ympäristöjohtamisen tavoitteet. 
• On sovittu, millä toimintatavoilla tavoitteet aiotaan saavuttaa. 
• Toimintatapoja sovelletaan järkevästi ja systemaattisesti. 
• Toiminnan tuloksia seurataan ja mitataan. 
• Toimintaa parannetaan ja kehitetään faktojen perusteella.  

 
 

Määrittele tulokset,
jotka halutaan saavuttaa

Suunnittele ja kehitä
toimintatavat

Sovella
toimintatapoja
käytännössä

Arvioi ja paranna
toimintatapoja ja 
niiden käytännön

soveltamista

 
 

Kuva 4.10. Jatkuvan parantamisen logiikka 
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Systemaattinen toiminnan korjaaminen ja kehittäminen voidaan toteuttaa esimerkiksi 
hyödyntämällä ympäristöjärjestelmien auditointimenettelyjä ja johdon katselmuksia, 
tekemällä itsearviointeja, keräämällä ja hyödyntämällä henkilöstön, asiakkaiden ja 
sidosryhmien palautetta ympäristöasioiden hoidosta sekä vertailukehittämisen eli 
benchmarkingin avulla.  
 
Osassa LVM:n hallinnonalan organisaatioita on hyvin toteutettu ympäristöjärjestelmä, 
jossa on sisään rakennettu systematiikka poikkeamien hallinnan toteuttamiseksi, 
toiminnan riskien arvioimiseksi ja korjaavien menettelytapojen toteuttamiseksi (ks. 
myös luku 4.8). Osassa organisaatioissa tunnistetaan puutteita näiden toimintatapojen 
kohdalla. Kuvassa 4.11 on esitetty kyselyn vastausten keskiarvot sen suhteen, kuinka 
tehokkaasti nähdään epäkohtiin puututtavan.  
 

Ympäristöasioihin liittyviin riskeihin ja mahdollisiin epäkohtiin 
puututaan organisaatiossamme tehokkaasti.
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Kuva 4.11. Vastausten keskiarvot eri organisaatioissa sen suhteen kuinka tehokkaasti 

puututaan ympäristöasioihin liittyviin riskeihin ja epäkohtiin. 
 
Esimerkki hyvästä käytännöstä on VR:n ympäristöjärjestelmä, joka toimii osana koko 
organisaation toimintajärjestelmää ja perustuu jatkuvan parantamisen periaatteeseen 
ISO 14001 mukaisesti. Tämän toteuttamiseksi suoritetaan säännöllisiä katselmuksia ja 
auditointeja. Poikkeamien hallintaan ja korjaamiseen liittyvät toimenpiteet voidaan 
nähdä osana epäkohtien korjaamista. Myös organisaation sisältä ja sidosryhmiltä 
tulevan palautteen seuranta on perinteisen tunnuslukujen rinnalla eräs keino VR:ssä 
havaita epäkohtia. 
 
Esimerkillinen tapa hallita tulevaisuuden riskejä ja integroida organisaation johtaminen 
ympäristöjohtamiseen on kytkeä tutkimus- ja kehitystoiminta tuottamaan tietoa ja 
apuvälineitä ympäristöasioiden hallintaan sekä strategisella että operatiivisella tasolla. 
Tällä tavoin toimii esimerkiksi Tiehallinto.   
 
Seuraavassa on yksi esimerkki Tieliikelaitoksen hyvästä ja toimivasta korjaavien ja 
kehittävien toimintatapojen käytännöstä.  Prosessien ja palveluryhmien vuosittaiset 
johdon katselmukset ovat eri kanavia pitkin tulleen palaute- ja suorituskykytiedon 
yhteenvetäviä arviointeja. Katselmuksissa havaitut selvät puutteet vastuutetaan 
välittömästi korjattavaksi. Näiden katselmusten jälkeen tehdään koko Tieliikelaitoksen 
johdon katselmus yhdistettynä itsearviointiin. Eri katselmuksista nousseet laajemmat 
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kehityshanke-ehdotukset ovat mukana priorisoitaessa Tieliikelaitostason johdon 
katselmuksessa ja itsearvioinnissa esiin tulleita kehitystarpeita. Menettelyn vahvuuksia 
ovat seuraavat seikat. 
 

• Johdon katselmusten ja itsearvioinnin muodostaman arviointikokonaisuuden 
loogisuus ja systemaattisuus. 

 
• Eri katselmuksista nousseiden kehityshanke-ehdotusten priorisointi viimeisessä 

katselmuksessa, mikä mahdollistaa niiden yhtä aikaisen ja yhdenmukaisen 
käsittelyn sekä valittujen hankkeiden nopean käynnistämisen. 

 
Myös Posti ja Tiehallinto käyttävät johtamisjärjestelmänsä osana itsearviointia, johon 
on sisäänrakennettuna jatkuvan parantamisen systematiikka. Posti noudattaa toimintansa 
kehittämisessä jatkuvan kehittämisen periaatteita laadun kehittämisen piiristä 
omaksutun PDCA-syklin (plan, do, check, act) mukaisesti. Keskeisimmät 
kehittämiskohteet projektoidaan kehittämishankkeiksi. 
 
Arvioinnin, analyysien, ryhmätapaamisten ja kyselyjen perusteella kuitenkin vain noin 
puolella LVM:n hallinnonalan organisaatioista on olemassa systemaattiset menettelyt 
ympäristöjohtamisen toimintatapojen kehittämiseksi ja parantamiseksi. 
 
Korjaaviin ja kehittäviin toimintamalleihin lasketaan yleisesti kuuluvaksi 
systemaattisesti toteutettu toisilta oppiminen, vertailukehittäminen. Yleisenä arvioinnin 
havaintona voidaan kuitenkin todeta, että LVM:n hallinnonalalla ei vielä 
systemaattisesti ja laajasti hyödynnetä vertailukehittämistä, benchmarkingia 
ympäristöasioissa. 
 

4.10 Ympäristöasioiden raportointi yleisölle, LVM:lle ja muille tahoille  
 
Ympäristöasioista suurelle yleisölle viestiminen vaihtelee hallinnonalalla 
esimerkillisestä tiedottamiskulttuurista (VR, Finnair, Ilmailulaitos, Posti) hyvin 
vaatimattomaan tiedottamiseen (Merenkulkulaitos, Merentutkimuslaitos).  
Pääsääntöisesti niissä organisaatioissa, joissa toimintaa suunnitellaan ja toimintatapoja 
sovelletaan systemaattisesti ja laaja-alaisesti sekä toimintatapoja arvioidaan ja 
parannetaan, myös ympäristöasioiden viestintä on hoidettu hyvin niin sisäisesti kuin 
ulkoisestikin.  
 
Lähes kaikilla organisaatioilla on ympäristöraportti ja tiedotusta internet-sivuillaan. 
Ympäristöasioista jaetaan tietoa sidosryhmille ja yleisölle mm. toiminta- ja 
vuosikertomuksessa sekä www-sivustoilla. Www-sivustoilla on tietoa ja ohjeistoa 
esimerkiksi toiminnan ympäristövaikutuksista, ympäristöpolitiikasta, tavoitteista ja 
tuloksista sekä ympäristöasioiden huomioon ottamisesta organisaation ydintoiminnassa. 
 
Tieliikelaitoksessa hyvänä toimintatapana on ympäristöviestinnän vastuiden selkeä 
määrittely. Päävastuu on ympäristöjohtajalla, mutta viestintään osallistumisvastuu on 
lähes kaikilla johtajilla, päälliköillä ja ympäristöasiantuntijoilla. Viestinnän sisällöstä ja 
toteutustavasta laaditaan vuosittain suunnitelma. Viestintäkanavia ovat esimerkiksi 
vuosittainen ympäristökatsaus, vuosikertomus ja neljästi vuodessa ilmestyvä 
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asiakaslehti, joita jaetaan sekä painettuna versiona että sähköisessä muodossa. Tietoa 
jaetaan myös asiakastilaisuuksissa sekä yleisten tiedotusvälineiden kautta. 
 
Toinen esimerkki systemaattisesta lähestymistavasta on Posti, jossa yleiset 
viestinnälliset linjaukset on täsmennetty ympäristöviestintäsuunnitelmassa. Esimerkiksi 
vuoden 2004 suunnitelmassa täsmennetään ympäristöviestinnän lähtökohdat, viestit, 
tavoite, kohderyhmät, toimenpiteet sekä eräitä viestinnällisiä haasteita. Posti raportoi 
ympäristöasioiden hoidosta vuosikertomuksessa ja ympäristökatsauksessa. Postin 
vahvuutena on ympäristöasioiden perusteellinen viestintä, joka koskee erityisesti 
ulkoista viestintää suhteessa asiakkaisiin, toimeksiantajiin että yleisöön. 
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5 Johtopäätökset 
 

5.1 Hallinnonalan organisaatioiden ympäristöjärjestelmien nykytila 
 
Ympäristöjärjestelmien kehitysvaihe 
 
Hallinnonalan organisaatioiden ympäristöjärjestelmien kehittäminen on alkanut 
organisaatioissa varsin eri aikaan. Vaikka organisaatioissa on tehty jo pitkään 
ympäristötyötä, varsinainen systemaattinen ympäristöjärjestelmätyö aloitettiin 
hallinnonalalla 1990-luvun alussa. Ensimmäisinä ympäristöjärjestelmien kehittäminen 
on aloitettu LVM:ssä, VR:ssä sekä silloisessa Tielaitoksessa (nykyisin Tiehallinto ja 
Tieliikelaitos). Samaan aikaan käynnistettiin ympäristöjärjestelmätyö myös Finnairissa, 
Ilmailulaitoksessa ja Postissa. 1990-luvun lopussa työ käynnistyi myös 
Ilmatieteenlaitoksessa ja Ratahallintokeskuksessa. Viimeisenä hallinnonalan 
organisaatioista ympäristöjärjestelmien kehittämisen ovat käynnistäneet 
Ajoneuvohallintokeskus, Merenkulkulaitos ja Merentutkimuslaitos, joiden 
ympäristöjärjestelmien kehittäminen on käynnistynyt varsinaisesti vasta 2000-luvun 
puolella. 
 
Hallinnonalan organisaatioiden ympäristöjärjestelmien kypsyyttä voidaan arvioida sen 
perusteella, kuinka hyvin organisaatiot ovat edenneet suunnittelusta toteutukseen ja siitä 
edelleen toiminnan arviointiin ja jatkuvaan parantamiseen. Taulukossa 5.1 on esitetty 
kaikki hallinnonalan organisaatiot toiminnan kypsyyden perusteella luokiteltuna. 
Tarkastelluista organisaatioista ympäristöjärjestelmätyö on vaatimattominta 
hallinnonalan tutkimuslaitoksissa. Tutkimuslaitokset tekevät merkittävää ympäristötyötä 
tuottamalla tietoa ympäristöstä koko hallinnonalalle, mutta systemaattista 
ympäristöjärjestelmää tutkimuslaitoksissa ei vielä ole. Ajoneuvohallintokeskuksessa 
ympäristöjärjestelmä on suunniteltu ja sen toteuttaminen on alkamassa. 
Merenkulkulaitos ja osin myös Ratahallintokeskus toteuttavat jo suunniteltua 
ympäristöjärjestelmäänsä, mutta arviointi- ja parantamisvaiheesta puuttuu 
systemaattinen toiminta. Merkittävä osa organisaatioista (Finnair, LVM, Posti, 
Tiehallinto) on jo edennyt vaiheeseen, jossa ympäristöjärjestelmää arvioidaan ja 
parannetaan systemaattisesti. Tieliikelaitoksessa ja VR:ssä sekä osin myös 
Ilmailulaitoksessa kehitys on jo edennyt niin pitkälle, että arviointi ja parantaminen 
tehdään koko organisaation tasolla ja organisaatioiden ylin johto on myös sitoutunut 
tähän.  
 
Taulukosta 5.1 havaitaan, että ne organisaatiot, jotka aloittivat ympäristöjärjestelmien 
kehittämisen jo 1990-luvun alussa ovat nykyisin jo varsin hyvässä tilanteessa. Parhaissa 
organisaatioissa leimallista on toiminnan systemaattisuus, ylimmän johdon 
sitoutuminen ja ympäristöajattelun omaksuminen osaksi koko organisaation toimintaa.  
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 Taulukko 5.1. Hallinnonalan organisaatioiden ympäristöjärjestelmien kehitysaste. 
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Tarkastelussa on huomattava, että organisaatioissa on tapahtunut varsin runsaasti 
muutoksia viimeisen kymmenen vuoden aikana. Organisaatioita on esimerkiksi jaettu 
osiin ja yhtiöitetty sekä eri tehtäviä on selkeästi eriytetty. Tällaisissa muutosprosesseissa 
uusien yhtiöiden on täytynyt rakentaa ympäristö- ja muut johtamisjärjestelmät osin 
uudestaan, mikä osaltaan on hidastanut ympäristöjärjestelmien kehittämistä. Toisaalta 
muutoksien vaatima aktiivinen kehitystyö voi osaltaan nopeuttaa myös 
ympäristöjärjestelmien kehittämistä. On huomattava, että tulevat organisatoriset 
muutokset yhtälailla tulevat muuttamaan tilanteita. Esimerkiksi meriliikenteen osalta 
varustamoliiketoiminnan eriyttäminen on synnyttämässä tilannetta, missä joidenkin 
asioiden ympäristövastuita ei ole vielä täsmällisesti määritelty. Vastaavasti mahdollinen 
uuden ilmailuviranomaisen syntyminen edellyttää myös ympäristöasioiden 
vastuutuksen uudelleen määrittelyä. Lisäksi kaikkien valtionyhtiöiden 
omistajapolitiikan hoitamisen eriyttäminen omaan yksikköönsä asettaa haasteita LVM:n 
hallinnonalan valtionyhtiöiden ympäristötyön kytkemiseksi hallinnonalan yhteiseen 
ympäristötyöhön myös jatkossa. Organisatoristen muutosten tapahtuessa on suurta 
hyötyä siitä, että ympäristöjärjestelmien kehittämiseen ja ylläpitämiseen liittyvää tietoa 
voidaan tehokkaasti siirtää hallinnonalan sisällä ja myös ylitse hallinnonalan rajojen. 
 
 
Ympäristöasioiden johtaminen 
 
Ympäristöasioiden johtaminen voidaan tehdä joko erillisen, organisaation muusta 
johtamisesta irrallaan olevan ympäristöjärjestelmän avulla tai ympäristöjärjestelmä 
voidaan integroida tiiviisti yhtiön muuhun johtamiseen.  Tarkastelluista organisaatioista 
Finnair ja LVM edustavat ensin mainittua ja Tieliikelaitos jälkimmäistä. Suuri osa 
organisaatioista (Ilmailulaitos, Posti, Tiehallinto ja VR) ovat tällä hetkellä tilanteessa, 
jossa niiden ympäristöjohtaminen on integroitumassa organisaation muuhun 
johtamiseen.  
 
Ympäristöasioiden johtaminen ja hallinta organisaatioissa liittyy läheisesti 
systemaattiseen ympäristöjärjestelmään, jossa selkeästi määritetään miten 
ympäristöasioita johdetaan ja hoidetaan organisaation eri tasoilla. 
Ympäristöjärjestelmän puuttuminen tai sen vaillinainen toiminta johtaa usein siihen, että 
ympäristöasioiden johtamisessa on puutteita. Tämä ympäristöjärjestelmien 
kehittyneisyys ja kytkentä ympäristöjohtamiseen käy myös ilmi verrattaessa taulukoita 
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5.1 ja 5.2, joissa molemmissa taulukoissa käytännössä samat organisaatiot ovat 
taulukoiden ääripäissä. 
 
Ympäristöjohtamisen edistyneisyys on myös kytkennässä yleisesti organisaatioiden 
johtamisjärjestelmien kehittyneisyyteen. Useimmiten ympäristöjohtamista ei voida edes 
kehittää irrallaan muun johtamisjärjestelmän kehittämisestä. Arvioinnissa ei voitu ottaa 
kantaa yleisesti eri organisaatioiden johtamisjärjestelmien kehittämiseen, mutta on 
selvää, että parhaiten ympäristöjärjestelmätyö etenee organisaatioissa, joissa on 
muutenkin jatkuvasti kehityksen alla olevat johtamisjärjestelmät. Yhtenä suosituksena 
muutamille organisaatioille arviointi nosti esiin sen, että ympäristöjohtaminen tulisi 
integroida osaksi laatu- ja turvallisuusjärjestelmiä. 
 
Taulukko 5.2. Hallinnonalan organisaatioiden ympäristöasioiden johtaminen. 
 

TieliikelaitosIlmailulaitos
Posti
Tiehallinto
VR

Finnair
LVM

Ajoneuvohallintokeskus
Ilmatieteen laitos
Merenkulkulaitos
Ratahallintokeskus

Merentutkimuslaitos

Ympäristöjohtaminen 
on integroitu muuhun 
johtamiseen

Ympäristöjohtaminen 
on osin  integroitu 
muuhun johtamiseen

Ympäristöasioille on 
johtamisjärjestelmä, 
mutta se on irrallaan 
muusta johtamisesta

Ympäristöasioiden 
johtaminen suunnittelu-
vaiheessa

Ympäristöasioita ei 
johdeta lainkaan

TieliikelaitosIlmailulaitos
Posti
Tiehallinto
VR

Finnair
LVM

Ajoneuvohallintokeskus
Ilmatieteen laitos
Merenkulkulaitos
Ratahallintokeskus

Merentutkimuslaitos

Ympäristöjohtaminen 
on integroitu muuhun 
johtamiseen

Ympäristöjohtaminen 
on osin  integroitu 
muuhun johtamiseen

Ympäristöasioille on 
johtamisjärjestelmä, 
mutta se on irrallaan 
muusta johtamisesta

Ympäristöasioiden 
johtaminen suunnittelu-
vaiheessa

Ympäristöasioita ei 
johdeta lainkaan

 
 
 
Ympäristöasioiden dokumentointi ja sisäinen tiedonvaihto 
 
Ympäristöasioiden johtamisen ja toiminnan kehittämisen kannalta on tärkeää, että 
ympäristöasiat ja niiden hoidon menettelytavat ja toimintaohjeet on dokumentoitu 
asianmukaisesti. Arvioinnin ensimmäisessä vaiheessa tehdyn asiakirja-analyysin 
perusteella pystyttiin muodostamaan käsitys organisaatioiden ympäristöasioiden 
dokumentaation tasosta. Dokumentaation tasoa arvioitiin kahdella mittarilla: 
dokumentaation kattavuuden ja sen jäsentyneisyyden perusteella. Kattavuudella 
tarkoitetaan sitä, miten laajasti ympäristöasiat on organisaatiossa dokumentoitu ja 
raportoitu. Jäsentyneisyys puolestaan kuvaa, kuinka selkeästi ympäristöasiat on tuotu 
esille ja kuinka helposti olennainen ympäristötieto on saatavissa. 
 
Kuvassa 5.1 on esitetty arvioitujen organisaatioiden dokumentoinnin taso sekä 
kattavuuden että jäsentyneisyyden suhteen arvioituna. Ilmatieteenlaitoksessa, 
Merentutkimuslaitoksessa sekä Ajoneuvohallintokeskuksessa dokumentaatio on 
toistaiseksi varsin niukkaa ja hajanaista, mikä heijastelee myös organisaatioiden 
ympäristöjärjestelmien kehittymättömyyttä. Tiehallinnossa ja Postissa dokumentaatio 
on vielä suppeaa, mutta olennaiset asiat on dokumentoitu varsin selkeästi, joten 
tärkeimpänä haasteena on dokumentaation laajentaminen myös vähemmän tärkeille 
alueille. Merenkulkulaitoksen ja Ratahallintokeskuksen dokumentaatio on suhteellisen 
runsasta, mutta selvästi vielä jäsentymätöntä. Tämä kuvaa, että organisaatiot ovat 
selvästi huomioineet ympäristöasioiden ja niiden dokumentoinnin tärkeyden, mutta että 
organisaatiot ovat vielä selvästi kehitysvaiheessa. 
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Merkittävä osa organisaatioista (Finnair, Ilmailulaitos, LVM, Tieliikelaitos ja VR) on 
saavuttanut tason, jossa dokumentointi on kattavaa ja jäsentynyttä. Tässä tilanteessa 
organisaatioiden on kiinnitettävä erityistä huomioita siihen, että dokumenttien määrä 
pysyy kohtuullisena ja että dokumentoinnissa panostetaan niiden käyttökelpoisuuteen 
niin sisäisesti kuin ulkoisestikin.  
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Kuva 5.1. Ympäristöasioiden dokumentaation taso hallinnonalan organisaatioissa. 
 

5.2 Koko hallinnonalan ympäristöjärjestelmän nykytila 
 
Arvioinnin lähtökohtana oli tarkastella LVM:n hallinnonalan ympäristöjärjestelmän 
toteutumista hallinnonalan organisaatioissa, siihen liittyviä ohjausrakenteita sekä koko 
hallinnonalan ympäristötyön suhdetta organisaatioiden omaan ympäristötyöhön. Kuten 
luvussa 2 on kuvattu, voidaan puhua järjestelmästä, jos yleisen tavoitteenasettelun 
lisäksi on esitetty keinot tavoitteiden toteuttamiseksi sekä kytketty ne systemaattiseen 
toiminnan seurantaan ja jatkuvaan kehittämiseen. Koko hallinnonalan tasolla 
ympäristöjärjestelmätyö on edennyt suunnittelun tasolta selkeästi kohti toteuttamista ja 
toimintatapoja, vaikka tämän osalta on vielä puutteitakin (ks. taulukko 5.3).  
Ympäristöjärjestelmän seurantamekanismit ovat vielä puutteellista, mutta alustavia 
merkkejä seurannan kehittämisestä on jo olemassa.  Esimerkkinä tästä on tämä 
arviointihanke, joka on kansainvälisestikin ainutlaatuinen ja siten osoitus LVM:n 
hallinnonalan ympäristöjärjestelmätyön edistyneisyydestä. Koko hallinnonalan 
ympäristöjärjestelmän puutteena on kuitenkin selkeästi johdon katselmustoiminnan 
puuttuminen. Kunnianhimoisena tavoitteena ollut ympäristöjärjestelmän luominen 
pelkän ympäristöohjelman sijaan ei ole vielä täysin toteutunut. Kokonaisuus on jäänyt 
perinteisemmän poliittis-hallinnollisen ohjelman asemaan, jossa palautemekanismien ja 
korjaavien toimintatapojen osuus on jäänyt varsin vähäiseksi. 
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Taulukko 5.3. Yhteenveto koko hallinnonalan yhteisestä ympäristöjärjestelmätyöstä 
ISO 14001 –standardin osa-alueiden mukaisesti. 
  

Osa-alue Arvio 
Ympäristöpolitiikka Ympäristöpolitiikan ja tavoitteiden määrittely on katettu hyvin koko 

hallinnonalan ympäristöjärjestelmää kuvaavissa asiakirjoissa. On tosin 
huomattava, että kytkentä organisaatioiden omien tavoitteiden ja hallinnonalan 
ympäristötavoitteiden välillä on jäänyt osin epäselväksi. 
 

Suunnittelu Ympäristöjärjestelmän suunnittelu on katettu hyvin koko hallinnonalan 
ympäristöjärjestelmää kuvaavissa asiakirjoista ja tähän työhön ovat aktiivisesti 
osallistuneet hallinnonalan eri organisaatiot. 
 

Järjestelmän 
toteuttaminen ja 
toiminnot 

Ympäristöjärjestelmän toteuttamisen ohjeistus löytyy toimintalinjat-asiakirjasta, 
mutta ohjelman operationalisointi on jätetty osin puolitiehen. Vastuut on 
määritelty, mutta palautemekanismit toimintojen toteuttamisesta ovat jääneet osin 
huomiotta. Lisäksi kaivataan organisaatioiden erilaisen roolin selkiyttämistä. 
Vahvuutena on ollut hallinnonalan organisaatioiden välinen tiedonvaihto. 
 

Seuranta ja 
korjaavat 
toimenpiteet 

Seuranta on puutteellista. Tässä synteesiraportissa kuvattu arviointi ajaa osin tätä 
asiaa, mutta se ei ole jatkuvaa, organisaatioiden itsensä toteuttamaa seurantaa 
koko hallinnonalan kattavan ympäristöjärjestelmän toimintatavoista. 
Ympäristövaikutuksia koskevien tavoitteiden seuranta on myös jäänyt verrattain 
yleiselle tasolle koko hallinnonalan ympäristöjärjestelmän osalta. Koko 
hallinnonalan ympäristöjärjestelmän kokonaisuudesta puuttuu korjaavien 
toimenpiteiden toteutus. 
 

Johdon katselmus Ympäristöjärjestelmiin olennaisesti liittyvä johdon säännöllinen ja tietoinen 
katselmustoiminta puuttuu koko hallinnonalan ympäristöjärjestelmästä lähes 
täysin. Koko hallinnonalan ympäristökoneiston vastuulla on tuottaa kattavaa 
seuranta- ja arviointitietoa, jonka pohjalta hallinnonalan organisaatioiden 
pääjohtajat tai vähintäänkin ministeriön johto voi arvioida sekä 
ympäristöjärjestelmälle että ympäristövaikutuksille asetettujen tavoitteiden 
toteutumisen tilaa. 
 

 
Yleinen johtopäätös organisaatiokohtaisten arviointien pohjalta on, että hallinnonala 
tarvitsee liikennejärjestelmäkokonaisuuden kattavan ympäristöstrategian ja tämän työn 
kokoamisessa ja johtamisessa LVM:llä on keskeinen rooli kokonaisvastuussa olevana ja 
resursseja jakavana tahona. Kehittämistyön yhtä tärkeä komponentti on kuitenkin 
jokaisen organisaation sitoutuminen järjestelmään ja selkeys vastuiden jakamisessa 
kattaen koko hallinnonalan sekä vastuiden toteutumisen seurannan. On kuitenkin 
huomattava, että koko hallinnonalan ympäristöjärjestelmä koostuu jatkossakin 12 eri 
organisaation omista järjestelmistä. Näihin järjestelmiin on sisällytetty kunkin 
organisaation omat tulkinnat LVM:n ympäristöohjelmasta. Organisaatioita ei voida eikä 
ole edes tarkoituksenmukaista pakottaa samanlaiseen muottiin. Erilaisuus on nähtävä 
koko järjestelmätyön rikkautena. 
 
Tarkasteltaessa hallinnonalan ympäristöjärjestelmää kokonaisuutena voidaan erottaa 
kolme asiakokonaisuutta, joiden osalta johtopäätöksiä analysoidaan erikseen. 
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1. Hallinnonalan organisaatioiden erilaisuuden huomioiminen osana koko 

hallinnonalan ympäristöjärjestelmää 
 

2. Koko hallinnonalan ympäristöjärjestelmän sisäinen tiedonvaihto 
 
3. Koko hallinnonalan ympäristöasioiden hoidon resurssointi 

 
Hallinnonalan organisaatioiden erilaisuuden huomioiminen  
 
Hallinnonalan organisaatiot ovat erilaisia sekä ympäristövaikutusmekanismiensa että 
ministeriön ohjauksen suhteen kuten luvussa 3 on kuvattu. Myös hallinnonalan 
ympäristöohjelman ja -järjestelmän tulkinta ja merkitys organisaation toiminnan 
kannalta vaihtelee tämän mukaisesti. Keskimäärin voidaan sanoa, että hallinnonalan 
organisaatioiden kyky hahmottaa ympäristövaikutusten ketjuja on osin kehittymätöntä. 
Tämä korostuu organisaatioissa, joiden oma toiminta on kaukana suorista 
ympäristövaikutuksista. Erityisesti arvioinnin kohteina olleissa tutkimuslaitoksissa 
nähtiin vaikeutena organisaation oman ympäristöjärjestelmän hahmottaminen ja vielä 
vaikeampana nähtiin oman toiminnan merkitys osana koko hallinnonalan 
ympäristöjärjestelmää. Sama ongelma on myös nähtävissä virastoissa, joilla ei ole 
omaan toimintaan liittyviä suoria ympäristövaikutuksia ja vaikuttavuus toteutuu vain 
ohjauksen ja valvonnan kautta epäsuorasti (ks. myös kuva 4.5).  
 
Haettaessa asiaan parannusta on muistettava, että koko hallinnonalan 
ympäristöjärjestelmän tukijalkana on kunkin organisaation oma ympäristötyö. 
Organisaation on kehitettävä ensisijaisesti omaa ympäristötyötään ja sisäistettävä oman 
toiminnan merkitys ympäristön kannalta. On kuitenkin huomattava, että tätä työtä on 
jatkuvasti suhteutettava koko hallinnonalan ympäristötyöhön ja –järjestelmään. Osassa 
organisaatioita järjestelmällinen ympäristötyö on vasta alkamassa ja on erittäin 
ajankohtaista miettiä oman toiminnan ympäristövaikutusten ketjuja. Lähiaikoina 
tapahtuvien organisaatiomuutosten yhteydessä on tärkeää täsmentää organisaatioiden 
sijoittumista suhteessa koko hallinnonalan ympäristöjärjestelmään. Oman toiminnan 
ympäristövaikutuksien hahmottamiseksi on tärkeää saada työhön mukaan kiinteästi ylin 
johto ja nähdä ympäristöasiat strategisesti tärkeinä. Yhtä tärkeä tekijä on koko 
henkilöstön osallistuminen ympäristötyöhön ja ympäristötietoisuuden kasvattaminen.  
 
Yhtenä ympäristöasioiden hahmottamisen ongelmana useissa organisaatioissa nousee 
esiin se, että oman toiminnan suorat ympäristövaikutukset ovat vain toimistotyöstä 
seuraavia jätteiden kierrätykseen ja energiakäyttöön liittyviä vaikutuksia. 
Organisaatioissa oli epäselvyyttä siitä, tulisiko nämä asiat ottaa mukaan organisaation 
ympäristöjärjestelmätyöhön ja miten nämä ympäristöasiat suhteutuvat koko 
hallinnonalan ympäristöjärjestelmään. Koko liikennejärjestelmän (infrastruktuuri ja 
liikennesuoritteet) ympäristövaikutuksiin verrattuna nämä vaikutukset ovat mitättömiä, 
mutta myös toimistotyöhön liittyvien ympäristöasioiden huomioimisella on merkittävä 
vaikutus koko henkilöstön osallistamiseksi ympäristötyöhön. Näiden vaikutusten 
täsmällinen huomioiminen voi myös edesauttaa pohdintaa siitä, miten organisaatio 
sijoittuu suhteessa koko liikennejärjestelmän kehittämistyöhön ja mitkä ovat 
organisaation toiminnan erilaiset suorat ja epäsuorat vaikutukset ympäristöön.  
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On huomattava, että standardoitujen ympäristöjärjestelmien osalta on erikseen 
määritelty soveltamisohjeet myös toimistotyölle. Siten myös niissä organisaatioissa, 
joilla ei ole omasta toiminnasta juurikaan suoria ympäristövaikutuksia, voidaan rakentaa 
standardeihin pohjautuvia ympäristöjärjestelmiä oman toiminnan suorien 
ympäristövaikutusten hallinnoimiseksi. Koko hallinnonalan tasolla toimistotyön 
ympäristövaikutukset voivat olla mittavia ja tämän seuraaminen koko hallinnonalan 
tasolla voisi olla perusteltua erilaisten organisaatioiden osallistamiseksi koko 
hallinnonalan ympäristötyöhön.  
 
Organisaatioiden oman ympäristötyön hahmottamisen tueksi kaivataan LVM:n 
ympäristöohjelman selkeämpää tukea erilaisten roolien hahmottamiseksi. Puutteena 
nostettiin esiin se, että hallinnonalan ympäristöohjelma ja –järjestelmä ei tarpeeksi 
heijastele organisaatioiden erilaisuutta ympäristövaikuttavuuden suhteen. Ohjelmassa 
on määritelty selkeästi vastuita eri tavoitteiden suhteen, mutta ei ole huomioitu sitä, että 
tavoitteiden saavuttamiseksi organisaatioiden toimintaedellytykset ja –tavat ovat hyvin 
erilaiset.   
 
Ohjelman puutteena nousi esiin myös se, että ympäristöjärjestelmä ei ole tarpeeksi 
selkeästi kytkeytynyt muuhun LVM:n strategiseen tavoitteenasetantaan ja ohjaukseen, 
mikä edesauttaisi organisaatioita sisäistämään omaa rooliansa osana koko hallinnonalan 
ympäristöjärjestelmää. On huomattava, että ne organisaatiot, joissa koettiin oma rooli 
osana koko hallinnonalan ympäristöjärjestelmää kaikkein epäselvimmäksi, ovat myös 
ministeriön tulosohjauksen piirissä. 
 
Hallinnonalan ympäristöjärjestelmän tiedonvaihto  
 
Koko hallinnonalan ympäristöjärjestelmän suurimpia vahvuuksia on tiedonvaihdon 
tukeminen. Kirjallisesti yhteen koottu tieto on luonnollisesti keskeisessä asemassa. 
Päämekanismi tiedon välittämiseen koko hallinnonalan ympäristöjärjestelmän sisällä 
ovat kuitenkin LIHAVA ja extra-LIHAVA verkostot, joihin osallistuvat 
organisaatioiden ympäristövastaavat. Arvioinnin johtopäätös on, että tieto kulkee näiden 
verkostojen sisällä hyvin, mutta tämän verkoston toimijoiden tieto ei usein siirry 
laajemmin organisaatioiden käyttöön. Osaltaan näiden verkostojen rooli vaatii vielä 
täsmentämistä. Tiedonvälitys kokonaisuutena hallinnonalan sisällä on satunnaista ja 
pirstaleista sekä liikaa vain ympäristövastaavien vastuulla. Toisaalta on luonnollista, 
että tiedonvaihdon päävastuu tulee olla juuri ympäristövastaavien tehtävä. Verkostojen 
merkitys tiedonlähteenä riippuu suuresti organisaation kehitysvaiheesta ja suurinta 
lisäarvoa syntyy silloin, kun organisaatio on käynnistämässä ympäristötyötään.  
 
Sisällöllisesti nousee esiin kaksi kokonaisuutta, joiden osalta tiedonvaihdon 
tehostaminen nähdään erittäin tärkeäksi. 
 

1. Hallinnonalan keskitetyn tiedon kokoamisessa LVM:llä on merkittävä rooli 
erityisesti toimintaympäristön muutoksien ennakoimiseksi esimerkiksi 
lainsäädännön alueella. Tulevaisuuden muutokset ovat kaikkia organisaatioita 
yhtälailla koskettavia ja on perusteltua käydä tähän liittyvää keskustelua yhdessä 
sekä käyttää ministeriön resursseja lainsäädännön kehittymisen seuraamiseen 
sekä kotimaassa että kansainvälisesti, siihen vaikuttamiseen ja kaikkien 
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organisaatioiden kannalta olennaiseen tutkimustyöhön toimintaympäristön 
muutoksien ennakoimiseksi. 

 
2. Hyvien käytäntöjen levittämiseen organisaatioiden välillä tulee jatkossa 

panostaa enemmän. Organisaatioiden välillä on huomattavia eroja 
ympäristöjärjestelmätyön kehitysasteessa ja tätä olisi hyödynnettävä paremmin 
kaikkien organisaatioiden työn kehittämiseksi. Erityisesti hyvien toimintatapojen 
kokoaminen ja tiedonvaihto näistä on tärkeää siinä mielessä, että hallinnonalan 
organisaatioita tullaan lähivuosinakin uudistamaan ja hyvien mallien 
olemassaolo nopeuttaa uusien organisaatioiden ympäristöjärjestelmien 
rakentamista. Juuri arvioinnin alkaessa valmistunut Ympäristökäsikirja on 
osaltaan paikkaamassa tätä aukkoa. 

 
Organisaatiot kokevat koko hallinnonalan ympäristöjärjestelmän osalta 
palautemekanismit ministeriöön päin puutteellisiksi. Puutteena ei ole niinkään tiedon 
kerääminen organisaatioiden ja koko liikennejärjestelmän ympäristövaikutuksista, vaan 
palautetiedon kokoaminen ja antaminen koko hallinnonalan ympäristöjärjestelmän 
toimintatavoista. Tätäkin tietoa käsitellään ympäristövastaavien verkostoissa, mutta sen 
kokoamiseen ja palautteen antamiseen ministeriöön päin kaivataan selkeämpiä 
ohjeistuksia.  
 
Tiedonvaihdon kuvaamiseksi koko hallinnonalalla ja sen eri organisaatioissa voidaan 
erottaa erilaisia tiedonvaihdon kanavia (ks. kuva 5.2).  
 
Organisaatioiden sisäinen tiedonvaihto  
 

Ympäristövastaavilla on keskeinen rooli kussakin organisaatiossa sisäisen 
tiedonkulun solmukohtina. Ympäristövastaavien kautta koordinoidaan 
ympäristöasioiden hoitoon liittyvien asioiden jalkauttamista lävitse organisaatioiden 
kaikkien yksiköiden ja johdon. Tämä tiedonvaihdon keskittyminen 
ympäristövastaavien harteille on myös pullonkaula, koska siten ympäristövastaavat 
ovat hyvin kuormitettuja pelkästään jo sisäisen tiedonvaihdon toimivuuden 
takaamiseksi. Resursseja ei välttämättä riitä tiedonvaihtoon organisaatioiden välillä 
tai tiedonvaihtoon, joka tähtää koko hallinnonalan ympäristöjärjestelmän 
kehittämiseen. 
 

Organisaatioiden ympäristövastaavien keskinäinen tiedonvaihto 
 

Eri organisaatioiden ympäristövastaavien välinen tiedonvaihto toimii erinomaisesti, 
kuten jo edellä on kuvattu. On myös huomattava, että hallinnonalan yhteisten 
verkostojen ulkopuolella on kiinteää yhteistyötä organisaatioiden 
ympäristövastaavien välillä, joka kytkeytyy esimerkiksi yhteiseen liikennemuotoon 
(esimerkiksi Ratahallintokeskuksen ja VR:n välinen yhteistyö). 
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Ministeriön ympäristövastaavien koordinoiva tiedonvaihto koko hallinnonalalla 
 

LVM:n ympäristövastaavien harteille on ladattu huomattavasti koko hallinnonalan 
ympäristöjärjestelmän tiedonvaihtoon liittyviä tehtäviä. LVM:n 
ympäristövastaavilla on keskeinen rooli LVM:n oman toiminnan tiedonvälittäjänä, 
mihin sisältyy myös yhteistyö ja lainsäädännön valmistelu eri hallinnonalojen 
välillä sekä erityisesti kansainväliset tehtävät. Tämän lisäksi LVM:n 
ympäristövastaavilla on vielä erikseen erityinen rooli tiedon 
jakamiseksi hallinnonalan eri organisaatioihin. LVM:n oman koordinoivan 
ympäristötyön kautta kootaan yhteen hallinnonalan näkemys ympäristötyön 
strategisista suuntaviivoista ja jaetaan tätä tietoa hallinnonalan organisaatioiden 
ylimmälle johdolle sekä katalysoidaan ylimmän johdon sitoutumista. Samoin on 
perusteltua yhteisen tiedon jakaminen eri organisaatioiden yksiköille myös ohitse 
hallinnonalan organisaatioiden ympäristövastaavien (esimerkiksi lainsäädäntöön ja 
tutkimuksiin liittyvää tietoa, jota jaetaan julkisesti internetin ja raporttien kautta). 
Nämä LVM:n ympäristövastaavien tehtävät vaativat resursseja ja tämän osalta 
ministeriön on tehtävä selkeä linjaus siitä, kuinka paljon näitä tehtäviä tulee 
vastuuttaa ministeriön ympäristövastaaville. 

 
Organisaatioiden ylimmän johdon keskinäinen tiedonvaihto 
 

Koko hallinnonalan kattavan ympäristöjärjestelmätyön onnistumisen edellytyksenä 
on eri organisaatioiden johdon sitoutuminen ja tuki. Yhdeksi koko hallinnonalan 
ympäristöjärjestelmätyön kannalta kriittiseksi tekijäksi nousi eri organisaatioiden 
ylimmän johdon keskinäinen tiedonvaihto, jota olisi kehitettävä. 
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Kuva 5.2. Tiedonvaihdon erilaisia kanavia hallinnonalalla 
 
 
Hallinnonalan ympäristöasioiden hoidon resurssointi 
 
Ympäristövastaaville sekä LVM:ssä että muissa hallinnonalan organisaatioissa on 
kasattu isot odotukset ja vastuut koko hallinnonalan ympäristöjärjestelmän 
kehittämisessä ja siihen liittyvässä tiedonvaihdossa. Koko hallinnonalan järjestelmän 
kehittäminen on kuitenkin aina painoarvoltaan sekundääristä organisaatioiden oman 
toiminnan kehittämiselle. Siten esimerkiksi koko hallinnonalan kehittämistyöhön 
liittyvää tiedonvaihtoa ei priorisoida korkeimmalle tasolle. Vaikka keskimäärin 
organisaatioiden omien arviointien kautta nähdään ympäristötyön organisoinnin ja 
resurssoinnin olevan kohdallaan (ks. luku 4.7), on koko hallinnonalan ympäristötyön 
kehittämisen kannalta resurssien määrä yksi kriittinen tekijä. Erityisesti 
ympäristöasioista vastuussa olevat tahot kokevat resurssien olevan riittämättömät (ks. 
kuva 4.7). Resurssit ovat keskimäärin kohtuullisen hyvät organisaatioiden omaan 
välttämättömään työhön, mutta resursseja on hyvin vähän työhön, joka tähtää koko 
hallinnonalan yhteiseen ympäristötyön kehittämiseen ja esimerkiksi parhaiden 
käytäntöjen tehokkaaseen levittämiseen. 
 
Erityiseksi pullonkaulaksi nousee LVM:n oma ympäristötyön resurssointi edellä 
kuvattujen tiedonvaihtoon liittyvien moninaisten tehtävien toteuttamiseksi. LVM:n 
organisaatiokohtaisessa arvioinnissa ei nähty ympäristötyön resurssipulaa polttavana 
LVM:n oman toiminnan kannalta LVM:n omien yksiköiden näkökulmasta katsottuna. 
Resurssipula on kuitenkin ilmeinen, kun katsotaan LVM:n roolia ja mahdollisia 
kehittämiskohteita koko hallinnonalan ympäristöjärjestelmän ja muiden 
organisaatioiden ympäristötyön kehittäjänä ja tukijana. LVM:n ympäristötyön 
resurssoinnissa on ministeriön itse tarkasteltava tarkemmin sitä, nähdäänkö ministeriön 



   48

ympäristötyö omaa organisaatiota vai koko hallinnonalaa palvelevana yksikkönä.  
Tämän mukaisesti on tehtävä päätöksiä toiminnassa ja sen resurssoinnissa sekä 
viestittävä tämä selkeästi kaikille hallinnonalan organisaatioille. 
 

5.3 Ministeriön ohjausvaikutus organisaatioissa  
 
Arvioinnin tehtävänannossa on pyydetty analysoimaan ministeriön ohjausvaikutuksia 
tulos-, omistaja- ja sopimusohjauksen näkökulmasta. Keskeinen ongelma ja 
kehittämiskohde koko hallinnonalan ympäristöjärjestelmän kannalta on se, että eri 
ohjausmekanismien alaisuudessa toimivien organisaatioiden roolia osana koko 
hallinnonalan ympäristöjärjestelmää ei ole täsmällisesti määritelty. Tulosohjauksen 
piirissä olevissa organisaatioissa kaivataan täsmällisempää ohjeistusta ja ympäristötyön 
kytkemistä osaksi organisaatioiden ohjausjärjestelmiä, kun taas pelkän 
omistajaohjauksen piirissä olevien organisaatioiden osalta on selvää, että ministeriön 
ohjauskeinot ovat rajalliset. Niissä tiukka ohjeistus on turhaa, mikäli organisaatio itse ei 
näe annettuja ohjeita toimintansa kannalta olennaisiksi. Arvioinnin perusteella tiukka 
ohjeistus koettaisiin monissa organisaatioissa jopa yhteistyötä haittaavaksi elementiksi. 
Tarve kehittää koko hallinnonalan ympäristöjärjestelmää siten, että organisaatioiden 
erilaisuudet huomioidaan, on tiedostettu. On huomattava, että ympäristöohjelmaa 
laadittaessa vuonna 1999 useiden organisaatioiden rakenne oli hyvin erilainen ja ne 
olivat tiukemmin ministeriön ohjauksen piirissä. 
 
Varsinaisen toiminnan ohjeistuksen ja ohjauksen rinnalla on tarvetta selkiyttää 
vastuunjakoa ja kunkin organisaation toiminnan merkitystä osana hallinnonalan 
ympäristöjärjestelmää kuten jo kuvattiin luvussa 5.2. Yleisellä tasolla hallinnonalan 
ympäristöohjelmassa vastuut on jaettu hyvin, mutta organisaatioissa tämän 
tiedostaminen vaihtelee suuresti. Osa organisaatioista on käynyt vastuut lävitse 
systemaattisesti, mutta osassa organisaatioita ei ole missään vaiheessa otettu ministeriön 
ohjeistusta vastuutuksesta omaa toimintaa ohjaavaksi tekijäksi. Arvioinnissa nousi esiin 
kritiikkiä sitä kohtaan, että ministeriöltä ei saada palautetta siitä, ovatko omat tulkinnat 
vastuista ja toimintatavat olleet linjassa ministeriön ohjeiden kanssa.  Tämä liittyy myös 
edellisessä luvussa kuvattuun havaintoon siitä, että palautemekanismit LVM:n suuntaan 
koko hallinnonalan ympäristöjärjestelmän toimintatapojen kehittämisen osalta ovat osin 
puutteelliset.  
 
Kytkentä hallinnonalan ympäristöohjelman tavoitteiden ja organisaatioiden tavoitteiden 
välillä on osittain epäselvä. Asetetut tavoitteet ovat usein samoja, mutta pääsääntöisesti 
organisaatioiden tavoitteet ovat syntyneet erillisen, koko hallinnonalan 
ympäristöjärjestelmän tavoitteenasetannan kanssa rinnakkaisen prosessin kautta. 
Yleisesti koko hallinnonalan ympäristöohjelman tavoitteiden realistisuuden ja 
konkreettisuuden suhteen toivottiin useammin (n. 1 kerta/vuosi) tapahtuvaa tarkistusta. 
 
Tulosohjauksen piirissä olevat organisaatiot 
 
Tulosohjauksen alaisuudessa toimivat organisaatiot toivovat selkeämpää ministeriön 
ohjausta ympäristöasioissa. Keskeisin ongelma on, että ympäristöasiat puuttuvat 
tulosohjauksesta, jolloin organisaatioiden kannalta keskeisin ohjausmekanismi sivuuttaa 
koko ympäristötyön. Täten myös tehtävien ja toimintojen vastuutus ei ole selkeää. 
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Ympäristöasioiden puuttuminen tulosohjauksesta johtaa myös siihen, että ei ole selkeää 
mikä taho ministeriössä ottaisi vastuulleen koko hallinnonalan ympäristöjärjestelmiin 
liittyvien palautemekanismien toteuttamisen.  
 
Yhdeksi syyksi sille, että ympäristötyö ei ole integroitunut tulosohjausjärjestelmään 
nostettiin se, että ympäristöjärjestelmä ei ole tarpeeksi selkeästi kytkeytynyt muuhun 
LVM:n strategiseen tavoitteenasetantaan ja ohjaukseen. Tällainen kytkentä edesauttaisi 
organisaatioita sisäistämään omaa rooliansa osana koko hallinnonalan 
ympäristöjärjestelmää. Ympäristöasioita ei ole myöskään priorisoitu ministeriön 
kokonaisstrategiassa tarpeeksi määrätietoisesti ja tarpeeksi korkealle tasolle vaan 
ympäristöasioiden hoitaminen ja priorisointi on jätetty organisaatioiden omalle 
vastuulle. Ohjausvaikutus jää täten pieneksi. 
 
Organisaatiot määrittelevät ympäristötyöhön liittyvät tavoitteensa osin muusta 
ohjauksesta irrallaan olevana prosessina. Kuten edellä tiedonvaihdon yhteydessä 
kuvattiin, ministeriön ympäristöohjelma antaa hallinnonalan organisaatioiden 
tavoitteiden asetannalle periaatteessa hyvät suuntaviivat. Ympäristöasioiden hoitoon 
liittyvien tavoitteiden toteutumisen seuranta hallinnon ohjausketjujen kokonaisuudessa 
on kuitenkin kehittymätöntä ja puutteellista. Hallinnonalan ohjausmekanismi ei välitä 
hallinnonalan ympäristöasioiden hoitoon liittyviä tavoitteita ministeriötasolta 
organisaatioiden tasolle ja siitä edelleen alihankkijoille ja muille sopimuskumppaneille.  
 
Liikelaitosten kohdalla ohjausta ja tavoitteiden asettamista mutkistaa edelleen se, että 
eduskunta voi asettaa palvelutavoitteita liikelaitoksille ministeriöiden ehdotusten 
pohjalta ja siten ohjaus etenee erilaisena prosessina. Yhtenäinen politiikka tavoitteiden 
asetannassa puuttuu. Tätä havainnollistaa se, että Tieliikelaitokselle on vuoden 2003 
talousarviossa asetettu ympäristöön liittyviä palvelutavoitteita, mutta Ilmailulaitokselle 
taas ei.  
 
Arvioinnin yhteydessä kommentoitiin sitä, että tulosohjausjärjestelmän puutteet ja 
yleiset prosessit liittyen palautemekanismeihin ministeriöön päin ovat yleisiä ongelmia, 
eikä tilanne ympäristöasioiden kohdalla välttämättä ole mitenkään poikkeuksellinen 
verrattuna muihin ministeriön vastuulla oleviin toimintoihin.  
 
Omistajaohjauksen piirissä olevat organisaatiot 
 
Omistajaohjauksen piirissä olevien organisaatioiden työssä hallinnonalan 
ympäristöjärjestelmän rooli on korostetusti tiedonvaihto – ei ohjaus. Omistajan intressit 
ja ohjaus organisaatioihin tapahtuu joko äänioikeuden käyttönä yhtiökokouksissa 
(osakeyhtiöt) tai kysymysten esittämisenä yhtiökokouksissa tahi edustuksena 
hallituksissa ja hallintoneuvostoissa. Näiden mekanismien osalta kritisoitiin sitä, että 
valtio omistajana harvoin tekee aloitteita tai nostaa esiin kysymyksiä, jotka liittyvät 
organisaatioiden ympäristötyöhön. Samoin esimerkiksi pääjohtajien tapaamisissa 
ympäristö nousee vain harvoin asialistalle. Ympäristönäkökulmat jätetään yhtiöiden 
itsensä päätettäväksi, vaikka omistaja voisi nostaa ympäristöasiat käsiteltäväksi nykyistä 
tarmokkaammin niiden laajan yhteiskunnallisen merkittävyyden perusteella. 
 
Omistajaohjauksen toimivuuden kannalta kriittisintä on ympäristöasioiden priorisointi 
LVM:n koko strategiassa korkealle ja johdon sitouttaminen ympäristötyöhön. Kuten 
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luvussa 5.2 jo kuvattiin, yhtenä kehitettävänä toimintatapana on ympäristöasioihin 
keskittyvien ylimmän johdon strategisten tapaamisten säännöllisempi toteuttaminen. 
Tarvitaan sekä kaikkien organisaatioiden yhteisiä tapaamisia että erikseen 
tulosohjauksessa olevien organisaatioiden ja muiden organisaatioiden ja LVM:n välisiä 
tapaamisia. 
 
Sopimusohjauksen merkitys 
 
Sopimusohjaus on keskeinen mekanismi, joka on jäänyt liian vähälle huomiolle koko 
hallinnonalan ympäristöjärjestelmän toimintatapojen kehittämisessä. Käydyissä 
keskusteluissa nostettiin esiin, että monet toimittajat kykenevät parempaan toimintaan 
kuin mitä tilaajat edellyttävät. LVM:stä tulevan ohjeistuksen epäselvyys 
ympäristöasioiden priorisoinnin suhteen näkyy vaikeutena priorisoida ympäristöasioita 
hankintakäytännöissä ja -kriteereissä. Koko hallinnonalan ympäristötavoitteiden 
kannalta merkittävimpiä hankintoja ei ole systemaattisesti tunnistettu.  Kriteerejä 
ympäristöasioiden priorisointiin ei ole selkeästi määritelty ja niiden painotusta ei ole 
ohjeistettu. LVM:ltä kaivataan enemmän selkeitä linjauksia hankintakäytäntöihin, mutta 
on yhtä tärkeää, että näitä on yhdessä pohdittu koko hallinnonalan organisaatioiden 
yhteistyönä.  Erityisesti tähän työhön tulisi osallistua julkisia hankintoja koskevien 
säännösten piirissä olevat organisaatiot eli Ajoneuvohallintokeskus, Tiehallinto, 
Ratahallintokeskus, Merenkulkulaitos, Ilmailulaitos ja LVM.  Kilpailutusnäkökulmasta 
katsottuna ei ole sopivaa, että kilpailuasemassa olevat organisaatiot (Tieliikelaitos, VR, 
Finnair, Posti, osassa toimintoja myös Ilmailulaitos) voisivat osallistua näiden 
pelisääntöjen syvälliseen laatimiseen.  
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6 Kehittämissuositukset 
 
Arvioinnin tavoitteena on ollut ympäristöjärjestelmiin liittyvien toimintatapojen 
arviointi ja kehittäminen. Arviointi ei ole kattanut  varsinaisten ympäristövaikutusten tai 
toiminnan tuloksellisuuden arviointia. Tämä rajaus tehtiin jo arvioinnin 
toimeksiannossa. Kunkin organisaation ympäristövaikutusten arviointi on ensisijaisesti 
organisaatioiden itsensä vastuulla ja se on olennainen osa niiden ympäristöjärjestelmiä. 
Sekä yksittäisen organisaation että koko hallinnonalan tasolla on perusteltua arvioida 
ulkopuolisen toimesta vain toimintatapoja, joilla taataan tehokas ympäristövaikutusten 
arviointi- ja seuraamismenettely.   
 
Toimintatapojen arvioimisessa on lähtökohdaksi otettu ympäristöjärjestelmäajattelu ISO 
14001 -standardin mukaisesti. Ympäristöjärjestelmän päävaatimuksina ovat seuraavat 
osa-alueet (ks. myös luku 2).  

• Ympäristöpolitiikka. Ympäristöpolitiikassa tulee määritellä ympäristötyön 
päämäärät ja tavoitteet ja siinä tulee ottaa huomioon kunkin organisaation 
toiminnan luonne, laajuus ja ympäristövaikutukset.  

• Suunnittelu. Suunnittelussa keskeisiä huomioitavia asioita ovat organisaation 
kannalta olennaisten ympäristönäkökohtien sisällyttäminen, lakisääteiset ja muut 
vaatimukset, päämäärät ja tavoitteet sekä ympäristöasioiden hallintaohjelmat. 

• Järjestelmän toteuttaminen ja toiminnot. Toteuttamiseen ja toimintoihin 
sisältyvät ympäristöasioiden hoidon organisointi ja vastuutus, koulutus, 
tietoisuus ja pätevyys, tiedonkulku, ympäristöjärjestelmän dokumentointi, 
asiakirjojen valvonta, toimintojen ohjaus sekä valmius ja toimiminen 
hätätilanteissa. 

• Seuranta ja korjaavat toimenpiteet. Näihin kuuluvat muun muassa 
seurantatiedon kokoaminen, korjaavat ja ehkäisevät toimenpiteet sekä  
ympäristöjärjestelmän auditoinnit. 

• Johdon katselmus. Säännöllisesti toteutettavien johdon katselmuksien tulisi 
hyödyntää seurantatietoa ja auditointituloksia, päämäärien ja tavoitteiden 
saavuttamiseen liittyvää tietoa, sidosryhmien palautetta sekä analysoida 
ympäristöjärjestelmän soveltuvuutta ja.antaa suuntaviivoja kehittämistyölle. 

 
Kunkin hallinnonalan organisaation ympäristötyön ja organisaatiokohtaisten 
ympäristöjärjestelmien toimintatapojen arviointi on raportoitu organisaatiokohtaisissa 
palauteraporteissa ja näiden tulosten yhteenveto on esitetty tässä synteesiraportissa.  
Tähän lukuun on koottu yhteen suosituksia, jotka tähtäävät koko hallinnonalan yhteisen 
ympäristöjärjestelmän kehittämiseen. Hallinnonalan yhteinen ympäristöjärjestelmä on 
nähtävä virtuaalisena järjestelmänä, joka perustuu kaikkien hallinnonalan 
organisaatioiden verkostomaiseen yhteistyöhön. Tällainen järjestelmä sisältää kaikki 
yllä mainitut ympäristöjärjestelmän osa-alueet, mutta järjestelmän toteutus pohjautuu 
olemassaoleviin organisaatiokohtaisiin järjestelmiin, niiden tuottaman tiedon 
hyödyntämiseen ja huomioi olemassaolevat erilaiset ohjausrakenteet hallinnonalan eri 
organisaatioiden välillä. Koko hallinnonalan ympäristöjärjestelmän kehittämisessä 
lähtökohtana tulee olla tähän mennessä tehdyn työn suurimpien vahvuuksien – 
verkostomaisuuteen pohjautuvan tiedonvaihdon ja jo pitkään tehdyn yhteisen 
ympäristötyön – hyödyntäminen. Koko hallinnonalan ympäristöjärjestelmän 
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kehittämisellä ei tähdätä erillisen järjestelmän rakentamiseen, vaan  olemassaolevien 
rakenteiden vahvistamiseen tarkoituksenmukaisella tavalla. Olemassa olevat 
ohjausrakenteet ovat reunaehtoja koko hallinnonalan ympäristöjärjestelmälle. Näihin 
ohjausrakenteisiin liittyvät kehittämissuositukset on koottu lukuun 6.2.   
 

6.1 Hallinnonalan yhteisen ympäristöjärjestelmän kehittäminen 
 

1. Hallinnonala tarvitsee koko liikennejärjestelmän kattavan ympäristöstrategian, 
jotta koko liikennejärjestelmälle kansallisesti ja kansainvälisesti asetetut 
tavoitteet voidaan saavuttaa. Ministeriöllä on keskeinen rooli strategiatyössä, 
koska se on ainoana vastuussa liikennejärjestelmästä kokonaisuutena kattaen 
kaikki liikennemuodot. Julkisten resurssien jako eri liikennemuotojen välillä on 
sen vastuulla. Koko hallinnonalan yhteiselle ympäristötyölle on tarvetta. Tämän 
työn johdonmukainen koordinointi ministeriön toimesta on ollut hallinnonalan 
ympäristöjärjestelmätyön vahvuus. LVM:n tulee edelleen jatkaa tätä työtä ja 
koordinoida hallinnonalan kattavan ympäristöstrategian rakentamista 
yhteistyössä hallinnonalan virastojen, laitosten, liikelaitosten ja 
valtionyhtiöiden kanssa.  

 
2. LVM:n hallinnonalan organisaatioiden kyky hahmottaa ympäristövaikutusten 

vaikutusketjuja on osin kehittymätöntä ja puutteellista. Hallinnonalan jokaisen 
organisaation roolia osana koko liikennejärjestelmää ja järjestelmän yhteisten 
ympäristövaikutusten syntyä on selkiytettävä. Uutta yhteistä 
ympäristöstrategiaa rakennettaessa on selkeämmin huomioitava 
hallinnonalan organisaatioiden erilainen rooli. Samoin organisaatioiden on 
omassa ympäristötyössään selkeämmin hahmotettava toimintansa merkitys 
osana hallinnonalan kokonaisuutta. Erityisesti on otettava huomioon jo 
ennakoivasti tulevat organisaatio- ja ohjausmuutokset ja näiden johdosta tehtävä 
ympäristöasioiden vastuutuksen tarvittava täsmentäminen. 

 
3. Hallinnonalalla ei ole olemassa yksittäistä ympäristöjärjestelmää, vaan se 

koostuu eri organisaatioiden omista järjestelmistä, joissa on huomioitu LVM:n 
ohjelman tavoitteet. Organisaatioita ei voida eikä ole edes tarkoituksenmukaista 
pakottaa samanlaiseen muottiin. Organisaatiokohtaisten ympäristöjärjestelmien 
erilaisuus on rikkaus, joka on hyödynnettävä siten, että  

 
• Eri organisaatioilla on selkeä näkemys siitä mikä on heidän oma roolinsa 

osana koko liikennejärjestelmän ympäristövaikutusten minimointia 
• Tietoa jaetaan tehokkaasti organisaatioiden kesken  
• Koko hallinnonalan ympäristöjärjestelmää kehitetään yhteistyössä  
• Parhaita käytäntöjä organisaatioiden välillä siirretään tehokkaasti  

 
Nykyisen työn vahvuutena on ollut erityisesti tehokas tiedonvaihto ja toimiva 
yhteistyö eri organisaatioiden välillä. Yllä mainittujen kohtien osalta 
kehittämistarpeet kohdistuvat erityisesti eri organisaatioiden roolin 
selkiyttämiseen ja parhaiden käytäntöjen tunnistamiseen ja tehokkaaseen 
siirtämiseen. 
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4. Hallinnonalan ympäristöohjelma on kehittynyt viiden vuoden aikana 
yksittäisestä ohjelmasta kohti hallinnonalan ympäristöjärjestelmää, joka sisältää 
yhteisen ympäristöohjelman lisäksi myös toimenpiteiden suunnittelua, 
toimeenpanoa ja seurantatoimia. Tämä kehityssuunta on kiitettävä. 
Hallinnonalan organisaatioissa on tunnistettu tarve yhteiselle systemaattiselle 
ympäristöjärjestelmätyölle, joka on yksittäistä ympäristöohjelmaa laajempaa. 
Samalla on tiedostettava, että tämä kehityssuunta kasvattaa koko hallinnonalan 
ympäristöjärjestelmän kehittämistyölle asetetettavia vaatimuksia sekä 
ministeriössä että kussakin hallinnonalan organisaatiossa. Yhteisen 
ympäristöjärjestelmän kehittämisessä on hyödynnettävä kunkin organisaation 
omaa työtä sekä tiedostettava hallinnonalan ohjausrakenteiden asettamat 
reunaehdot. Hallinnonalan yhteistä ympäristöjärjestelmää ei tulisi kehittää 
irralliseksi kokonaisuudeksi, vaan se olisi nähtävä yhtenä osana kaikkien 
organisaatioiden ympäristötyön muodostamassa kokonaisuudessa. Nykyisessä 
ympäristöjärjestelmässä on katettu hyvin ympäristöpolitiikka, suunnitteluun ja 
toteutukseen liittyvät osa-alueet. Systemaattisen yhteisen 
ympäristöjärjestelmätyön ensisijaisia kehittämisen kohteita jatkossa ovat 
toimintatapojen seuranta- ja arviointijärjestelmien sekä johdon 
katselmustoiminnan vahvistaminen.  

 
5. Huolimatta ympäristöasioiden hoidon erilaisuudesta, jokaisessa organisaatiossa 

tulee varmistaa johdon sitoutuminen ja ympäristöasioiden hoidon sisäistäminen 
organisaation suoritus- ja kilpailukyvyn kriittisenä kehittämistekijänä. 
Onnistuneen ympäristöasioiden integroinnin taustalla parhaissa organisaatioissa 
on ollut säännöllinen johdon osallistuminen ja selkeä vastuutus sekä 
toimintatapojen koordinointi. LVM:n kokonaisstrategiassa ympäristöasioita ei 
ole kuitenkaan vastuutettu hallinnonalan organisaatioita silmällä pitäen riittävän 
korkealle tasolle. Ministeriön ja hallinnonalan organisaatioiden ylimmän 
johdon tulee yhdessä muodostaa selkeä käsitys sitoutumisesta 
ympäristöasioiden huomioimiseen toimiminnassaan. Osana hallinnonalan 
ympäristöjärjestelmätyötä on kehitettävä säännöllistä johdon 
katselmustoimintaa. Johdon katselmustoiminnalla ei tarkoiteta raskasta 
raportointia tai uusien monimutkaisten toimenpiteiden suunnittelua. Tavoitteena 
on ylimmän johdon säännöllinen strateginen pohdinta yhteisen 
ympäristöjärjestelmätyön suuntaamiseksi ja siihen sitoutumiseksi hyödyntäen 
sitä tietoa mitä olemassaolevat ympäristöjärjestelmät tuottavat. Käytännössä 
johdon katselmustoimintaa voidaan vahvistaa esimerkiksi tulosneuvottelujen ja 
–raportoinnin yhteydessä sekä erityyppisillä ympäristöasioihin liittyvillä 
”johdon ympäristöpäivillä” tai ”johdon ympäristökatselmuksella”, jotka 
kohdennetaan vuorottain esimerkiksi erityyppisiin organisaatioihin, 
liikennemuotoihin tai erityisiin ympäristöteemoihin. 

  
6. Hallinnonalan ympäristötyö on ensijaisesti kohdistettu ekologisiin 

ympäristövaikutuksiin (melu, ilman laatu, kasvihuonekaasupäästöt, päästöt 
vesiin ja maaperään, luonnonvarojen ja tilan käyttö, jätteet, biodiversiteetti). 
Työssä on tunnistettu olennaisimmat ympäristöongelmat ja keskitytty niiden 
hoitoon sekä ennaltaehkäisyyn. Ympäristöohjelmassa on myös sivuttu 
liikennejärjestelmän kehittämistä siten, että ympäristövaikutukset 
minimoituisivat ja niitä ennaltaehkäistäisiin. Ympäristöjärjestelmäajatteluun 
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voidaan liittää monia laajentavia aihepiirejä, kuten esimerkiksi turvallisuuteen, 
terveyteen, yhteiskuntarakenteeseen ja ihmisten liikkumiseen sekä 
yhteiskuntavastuuseen liittyviä aiheita.  Monissa organisaatioissa ympäristön 
käsitettä onkin perustellusti laajennettu. Kussakin hallinnonalan organisaatiossa 
ympäristötyön rajauksien jatkuva seuraaminen ja tarkentaminen on osa toimivaa 
ympäristöjärjestelmätyötä. Koko hallinnonalaa koskeva yhteisen 
ympäristöstrategian ja siihen liittyvien toimenpiteiden tulisi kuitenkin vielä 
seuraavassa vaiheessa keskittyä ensisijaisesti ympäristöasioihin. Strategiaa ei 
ole tarpeen laajentaa kestävän kehityksen kaikki kolme pilaria (taloudellinen, 
ympäristöllinen ja sosiaalinen) kattavaksi laajaksi ”kestävän kehityksen – 
strategiaksi”. Yhteisen strategian rajaaminen kysymyksiin, joilla on selkeä 
ympäristöllinen linkki, on tärkeää ympäristöstrategian selkeyden, 
johdonmukaisuuden ja ymmärrettävyyden vuoksi. Osassa organisaatioita on 
edelleen hankaluuksia hahmottaa organisaation omaa roolia 
ympäristövaikutusten suhteen erityisesti tilanteissa, joissa organisaatioilla on 
vain välillinen rooli ympäristövaikutusten syntymisessä.  Yhteinen selkeästi 
ympäristöasioihin rajattu strategia täsmentää näiden hallintaa. 
Ympäristöasioihin läheisesti liittyvistä laajemmista aiheista tulee kuitenkin 
ehdottomasti keskustella yhteisesti hallinnonalan organisaatioiden kesken. 
Lisäksi ensisijaisesti ministeriön vastuulla on tiedonjako ja ympäristöohjelman 
koordinointi suhteessa muihin hallinnonalan, kansallisen ja kansainvälisen tason 
ohjelmiin ja linjauksiin.  

 
7. Koko hallinnonalan ympäristöjärjestelmätyön vahvuutena on ollut tiedonvaihto 

erityisesti organisaatioiden ympäristöasioista vastaavien tahojen kesken. Koko 
hallinnonalan ympäristöjärjestelmän tukijalka tulee jatkossakin olemaan 
verkostomainen tiedonvaihto. Yllä esitetyt kehittämissuositukset kohdistuvat 
koordinaation ja tiedonvaihdon vahvistamiseen entisestään niin organisaatioiden 
eri tasojen välillä (ylimmän johdon katselmukset, tavoitteiden seurannan 
vahvistaminen) kuin myös eri hallinnonalojen välillä (LVM:n ympäristöohjelma 
suhteessa muihin ohjelmiin) ja kansainvälisesti (toimintaympäristön muutosten 
seuranta). Kehityksen pullonkaulaksi tulee nousemaan ministeriön 
ympäristötyölle asettamat resurssit koko hallinnonalan ympäristöjärjestelmän 
kehittämiseksi. Koko hallinnonalan yhteisen ympäristöjärjestelmän 
kehittämiseksi ministeriön on osoitettava tälle työlle riittävät resurssit 
tarvittavan tiedonvaihdon ja verkostoitumisen tukemiseksi ja työn 
koordinoimiseksi. Avoimuuteen ja tiedon jakamiseen pohjautuvan 
järjestelmätyön edellytyksenä on myös kaikkien hallinnonalan 
organisaatioiden oman panostuksen ylläpitäminen ja sitoutuminen 
kehitystyöhön. 
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6.2 Ohjausmekanismien kehittäminen 
 

8. Hallinnonalan ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi ohjausmekanismeissa ei 
huomioida tarpeeksi selkeästi eri organisaatioiden ominaispiirteitä. 
Tulosohjauksen piirissä olevilta tulee edellyttää ministeriön tavoitteiden 
toteuttamista ja ympäristöasioiden sisällyttämistä tulosohjaukseen selkeinä 
tavoitteina. Tulosohjauksen piirissä olevat organisaatiot toivoivat osin 
selkeämpää ministeriön ohjausta ympäristöasioissa. Valtionyhtiöiden ja 
liikelaitosten kanssa ministeriön tulisi vahvistaa ympäristöasioiden 
huomioimista osana omistajaohjaukseen liittyvää yhteistä toimintaa ja tavoitteita 
suuntaavaa keskustelua. Hallinnonalan ympäristöohjelman ja –järjestelmän 
on paremmin heijasteltava organisaatioiden erilaisuutta eri 
ohjausmekanismien suhteen. Ministeriön tulee tehdä selkeä ero 
omistajaohjauksen ja tulosohjauksen piirissä olevien organisaatioiden 
välille ympäristöasioiden ohjauksessa ja täsmentää vastuutusta tältä osin. 

 
9. Hallinnonalan ohjausmekanismit, erityisesti tulosohjauksen piirissä olevissa 

virastoissa ja laitoksissa, eivät välitä hallinnonalan ympäristöasioiden hoitoon 
liittyviä tavoitteita ministeriötasolta organisaatioiden tasolle ja siitä edelleen 
alihankkijoille ja muille sopimuskumppaneille. Ympäristöasioiden hoitoon 
liittyvät tavoitteet ja niiden seuranta pitää ottaa erityisesti huomioon 
ministeriön ja hallinnonalan organisaatioiden tulosohjausmenettelyä 
kehitettäessä. 

 
10. Sopimusohjauksen rooli tulee korostumaan ja sen merkitys on tähän mennessä 

jäänyt huomioimatta hallinnonalan ympäristöjärjestelmätyössä. 
Tilausmenettelyjen roolia tulee täsmentää suhteessa ympäristöohjelmassa 
asetettuihin tavoitteisiin ja tunnistaa osa-alueet, joilla toimintaa kehittämällä 
voidaan parantaa ympäristöasioiden huomioimista. Pelisääntöjä 
tilausmenettelyissä tulisi edelleen kehittää hallinnonalan organisaatioiden 
yhteistyönä. Kilpailuasemassa olevien organisaatioiden (Tieliikelaitos, VR, 
Finnair, Posti, osin ehkä myös Ilmailulaitos) osalta ei todennäköisesti ole 
kuitenkaan mahdollisuutta siihen, että ne voisivat osallistua näiden pelisääntöjen 
laatimiseen liian syvällisesti kilpailutusnäkökulmat huomioon ottaen.  
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Liite A: Arvioinnin ohjaus- ja tukiryhmä 
 
Arvioinnin ohjausryhmä 
 
Ajomaa Harri  Suomen Posti Oyj 
Antila Raimo  Tieliikelaitos 
Hovi Arto  Ratahallintokeskus 
Karhula Mervi  Tiehallinto 
Lehtipuu Otto  VR-Yhtymä Oy 
Merivirta Raija Liikenne- ja viestintäministeriö 
Mutanen Erja  Tieliikelaitos 
Säämänen Tuula Tiehallinto 
Valli Raisa  Liikenne- ja viestintäministeriö 
Viinikainen Mikko Ilmailulaitos 
  
Arvioinnin tukiryhmään ovat kuuluneet ohjausryhmään kuuluneiden lisäksi 
 
Asikainen Anu Oy VR-Rata Ab 
Holm Olli  Merenkulkulaitos 
Hänninen Tuija Ilmailulaitos 
Ikonen Mirja  Merenkulkulaitos 
Jansson Anders Tiehallinto 
Kämäräinen Jorma Merenkulkulaitos 
Laulaja Marja-Leena Tieliikelaitos 
Mäkelä Kaisa  Ilmailulaitos 
Perttilä Matti  Merentutkimuslaitos 
Pitkänen Pertti  Finnair Oyj 
Reilimo Marko Merenkulkulaitos 
Rusko Niina  Ilmailulaitos 
Varhimo Aino  Ajoneuvohallintokeskus 
Viljanen Marko Ilmatieteen laitos 
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Liite B: Sähköinen kysely 

 
 

Vastaajan taustatiedot   
 
Vastaajan etunimi AVOIN TEKSTIKENTTÄ  

Vastaajan sukunimi AVOIN TEKSTIKENTTÄ  

Organisaatio  o Ajoneuvohallintokeskus 

o Finnair Oyj 

o Ilmatieteen laitos 

o Ilmailulaitos 

o Liikenne- ja viestintäministeriö  

o Merenkulkulaitos 

o Merentutkimuslaitos 

o Ratahallintokeskus  

o Suomen Posti Oyj 

o Tiehallinto 

o Tieliikelaitos 

o VR-konserni  

Virkanimike  AVOIN TEKSTIKENTTÄ 

Mitä henkilöstöryhmää edustat?  
   

o Ylin johto 

o Keskijohto  

o Ympäristöasiantuntija  

o Muu asiantuntija  

o Operatiivinen taso  

o Jokin muu, mikä? ___________________ 

Millä tavoin ympäristöasiat liittyvät 
omaan työnkuvaasi?   

AVOIN TEKSTIKENTTÄ 
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Pyydämme nyt ottamaan kantaa alla oleviin ympäristöasioita koskeviin 
väittämiin.  
 

Minulla on selkeä käsitys siitä, mitkä ympäristöasiat 
ovat organisaatiomme toiminnan kannalta tärkeitä.  

Täysin eri mieltä 1 – 7 
Täysin samaa mieltä  

En osaa sanoa  

Minulla on selkeä käsitys siitä, miten ympäristöasioita 
ohjataan organisaatiossamme.  

Täysin eri mieltä 1 – 7 
Täysin samaa mieltä  

En osaa sanoa  

Organisaatiomme ympäristöasioiden hoito on 
selkeästi hahmottuva kokonaisuus.  

Täysin eri mieltä 1 – 7 
Täysin samaa mieltä  

En osaa sanoa  

Saan riittävästi ajantasaista tietoa omaa toimintaani 
ohjaavista ympäristöasioita koskevasta 
lainsäädännöstä, toimintaohjeista ja velvoitteista. 

Täysin eri mieltä 1 – 7 
Täysin samaa mieltä  

En osaa sanoa  

Perusteellinen ympäristöasioista huolehtiminen 
nähdään organisaatiossamme toiminnan keskeisenä 
vahvuustekijänä.  

Täysin eri mieltä 1 – 7 
Täysin samaa mieltä  

En osaa sanoa  

 

Ympäristötehtävät ja vastuut on määritelty mielestäni 
selkeästi.  

Täysin eri mieltä 1 – 7 
Täysin samaa mieltä  

En osaa sanoa  

Ympäristötyön resurssit ovat riittävät suhteessa 
asetettuihin tavoitteisiin.  

Täysin eri mieltä 1 – 7 
Täysin samaa mieltä  

En osaa sanoa  

Ympäristöasioiden osaaminen on organisaatiossamme 
riittävää.  

Täysin eri mieltä 1 – 7 
Täysin samaa mieltä  

En osaa sanoa  

Ympäristöasioiden huomioon ottaminen on luonteva 
osa jokapäiväistä työskentelyä.  

Täysin eri mieltä 1 – 7 
Täysin samaa mieltä  

En osaa sanoa  

 

 

Ympäristötavoitteiden toteutumista seurataan 
huolellisesti. 

Täysin eri mieltä 1 – 7 
Täysin samaa mieltä  

En osaa sanoa  

Olen itse osallistunut organisaationi toiminnan 
ympäristövaikutusten raportointiin. 

Täysin eri mieltä 1 – 7 
Täysin samaa mieltä  

En osaa sanoa  

Ympäristötavoitteista ja niiden toteutumisesta sekä 
vaikutuksista tiedotetaan riittävästi organisaationi 
henkilökuntaa. 

Täysin eri mieltä 1 – 7 
Täysin samaa mieltä  

En osaa sanoa  



   59

Ympäristöasioihin liittyviin riskeihin ja mahdollisiin 
epäkohtiin puututaan organisaatiossamme 
tehokkaasti. 

Täysin eri mieltä 1 – 7 
Täysin samaa mieltä  

En osaa sanoa  

 

Ympäristöjärjestelmän kehittäminen perustuu 
organisaatiossamme mielestäni määrätietoiseen ja 
systemaattiseen kehittämistyöhön.  

Täysin eri mieltä 1 – 7 
Täysin samaa mieltä  

En osaa sanoa  

Organisaatiomme hyödyntää ympäristöasioita 
koskevaa sisäistä ja ulkoista palautetta 
perusteellisesti.  

Täysin eri mieltä 1 – 7 
Täysin samaa mieltä  

En osaa sanoa  

Organisaatiomme hyödyntää ympäristöasioiden 
kehittämisessä tehokkaasti tutkimus- ja 
kehittämistoimintaa ja sen tuloksia.  

Täysin eri mieltä 1 – 7 
Täysin samaa mieltä  

En osaa sanoa  

Organisaatiomme tiedottaa ympäristöasioistaan 
sidosryhmille ja ulkopuolisille tarkoituksenmukaisella 
laajuudella.  

Täysin eri mieltä 1 – 7 
Täysin samaa mieltä  

En osaa sanoa  

 
Lopuksi pyydämme vielä vapaamuotoisia vastauksia seuraaviin avoimiin 
kysymyksiin.  
 

Vahvuudet ja kehittämisalueet   

Mitkä ovat mielestäsi organisaationne keskeisimmät 
saavutukset ympäristöasioiden kehittämisessä tähän 
mennessä?  

AVOIN TEKSTIKENTTÄ 

Mitkä ovat organisaationne selkeimmät vahvuudet 
ympäristöasioiden hoitamisessa?  AVOIN TEKSTIKENTTÄ 

Entä kehittämistä vaativat asiat?  AVOIN TEKSTIKENTTÄ 

 

Terveisiä arviointiryhmälle  
 
Olemme kiinnostuneita myös muista 
ympäristöasioiden hoitamiseen liittyvistä 
näkemyksistänne. Toivomme tähän kohtaan 
vapaamuotoisia huomioita tai muita mahdollisia 
terveisiä arviointiryhmälle.   

AVOIN TEKSTIKENTTÄ 

 
 


