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Ympäristökeskuksen toiminta-ajatus, 
arvot ja visio



Toiminta-ajatus

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus huolehtii sopijakuntiensa ympäristöterveyden-
huollon ja ympäristönsuojelun viranomaistehtävistä asiakkaidensa ja ympäristön
parhaaksi tuottaen laadukkaita, taloudellisia ja tasapuolisia palveluita.



Arvot

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toimintaa ohjaavia arvoja ovat:
− oikeudenmukaisuus
− kestävä kehitys
− yhteistyökykyisyys ja avoimuus
− myönteisyys.



Arvot: Oikeudenmukaisuus

Ympäristökeskus noudattaa viranomaistehtävissään voimassa olevia säädöksiä ja
määräyksiä pyrkien toiminnassaan mahdollisimman laajaan asiantuntemukseen sekä
asiakkaidensa yhdenvertaiseen ja tasapuoliseen kohteluun. Ympäristökeskus on
viranomaistehtävissään itsenäinen ja riippumaton.



Arvot: Kestävä kehitys

Ympäristökeskuksen tavoitteena on ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävä
kehitys, joka ilmenee Keski-Uudenmaan luonnon monimuotoisuuden ja elin-
voimaisuuden säilymisenä, luonnonvarojen kestävänä käyttönä, elinympäristön
terveellisyyden ja viihtyisyyden parantumisena sekä kokonaistaloudellisesti ja
sosiaalisesti tasapainoisena ja oikeudenmukaisena kehityksenä.



Arvot: Yhteistyökykyisyys ja avoimuus

Tiedostaen ympäristövastuun laajuuden ympäristökeskus pyrkii toiminnassaan
kiinteään yhteistyöhön seudun kuntien ja kuntalaisten sekä yritysten ja muiden
toimijoiden kanssa. Ympäristökeskus noudattaa toiminnassaan julkisuussäännökset
huomioon ottaen mahdollisimman laajaa avoimuutta pyrkimyksenään asiakkaidensa
ja yhteistyökumppaneidensa luottamus.



Arvot: Myönteisyys

Ympäristökeskus pyrkii kaikessa toiminnassaan ratkaisemaan toimivaltaansa
kuuluvia asioita asiakkaitaan ja yhteistyökumppaneitaan kunnioittaen ja arvos-
taen sekä toimintaansa jatkuvasti kehittäen.



Visio

Kestävästi kehittyvä ja vetovoimainen Keski-Uusimaa

Ympäristökeskus tavoittelee kestävästi kehittyvää Keski-Uudenmaan seutukuntaa, jonka eri 
toimijat ottavat huomioon toimintansa ekologiset, taloudelliset ja sosiaaliset vaikutukset. 
Seutukunnan vetovoimaisuus tukeutuu luonnoltaan ja kulttuuriympäristöltään oma-
leimaisiin kunta- ja kaupunkikeskuksiin, joiden välillä on toimiva yhteistyö ja työnjako.



Päämäärien ja tavoitteiden 
asettaminen



Keskeiset päämäärät

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen strateginen tavoiteohjelma 2020 – 2023 tukeutuu sen sopijakuntien 
kaupunki- ja kuntastrategioihin sekä muihin strategisiin ohjelmiin. Niiden tavoitteista ja toimenpiteistä voidaan 
johtaa kaksi ympäristökeskuksen toimintaa ohjaavaa keskeistä päämäärää:

1. Hyvä ympäristön tila
2. Hyvä palveluiden laatu

Tässä tavoiteohjelmassa ympäristöllä tarkoitetaan ihmisten elinympäristöä laajasti ymmärrettynä. Se pitää 
sisällään luonnon ja rakennetun ympäristön lisäksi myös esimerkiksi turvalliset elintarvikkeet ja puhtaan 
talousveden.
Hyvää palveluiden laatua määrittelevät puolestaan sopijakuntien strategioissa esimerkiksi palveluiden saatavuus 
ja palvelutapahtuman helppous, palveluiden tehokkuus ja taloudellisuus, osallistaminen ja yhteistyön sujuvuus, 
asiakkuuksien kokonaisvaltainen hallinta sekä toiminnan läpinäkyvyys ja luotettavuus.



Perustehtävää tukevat tavoitteet

Sen lisäksi, että ympäristökeskuksen strategisilla tavoitteilla pyritään tukemaan sopijakuntien strategioissa 
ympäristön hyvää tilaa ja palveluiden hyvää laatua määritteleviä tavoitteita ja toimenpiteitä, tulee 
ympäristökeskuksen tavoitteiden pohjautua myös sen toiminta-ajatukseen ja perustehtäviin. Tavoitteiden 
tulee tämän vuoksi kohdistua ensisijaisesti ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon 
viranomaistoimintaan.



Strateginen tavoiteohjelma



1. Hyvä ympäristön tila / Ympäristövalvonta

Päämäärä HYVÄ YMPÄRISTÖN TILA

Tavoite 1.1 Lähtötaso 2018 Välitavoite 2021 Tavoitetaso 2023
Ympäristönsuojeluviranomaisen 
valvonta on vaikuttavaa.

Ympäristönsuojeluviran-
omaisen valvontaohjelman 
toteutumisaste 70 %.

Valvontaohjelman
toteutumisaste on yli 80 %.

Valvontaohjelman 
toteutumisaste on yli 90 %.

Vuositavoite 2020
Valvontaohjelman toteutumisastetta parannetaan priorisoimalla valvonnan resursoinnissa valvontaohjelman mukaista 
suunnitelmallista ja riskiperusteista valvontaa. 
Vastuutaho ympäristövalvontapäällikkö



Perustelut 1.1

Ympäristövalvonta on lain mukaan järjestettävä niin, että se on laadukasta, säännöllistä ja tehokasta. Valvonnan 
on lisäksi perustuttava ympäristöriskin arviointiin. Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttava toiminta ja 
ympäristöä voimakkaimmin muuttava toiminta on säädetty luvanvaraiseksi, ilmoitusvelvolliseksi tai 
rekisteröitäväksi. Ympäristön tilan kannalta on tärkeää, että ympäristövalvontaan käytettäviä resursseja 
kohdennetaan suunnitelmallisen valvonnan kohteisiin.  Tavoitteen onnistumista voidaan mitata valvontaohjelman 
toteutumisasteena.
Tavoite ympäristönsuojeluviranomaisen valvonnan vaikuttavuudesta toteuttaa seuraavia sopijakuntien 
strategioiden ympäristön hyvää tilaa koskevia tavoitteita. Tavoitteella on yhtymäkohtia myös asiakaslähtöisen 
palvelutuotannon ja elinkeinopolitiikan tavoitteisiin:
− Järvenpään kaupungin toiminta-ajatuksena on edistää yritysten ja yhteisöjen toimintamahdollisuuksia ja 

kantaa vastuuta ympäristön hyvinvoinnista. Tähän liittyen kaupungin tavoitteena on ympäristön laadun 
parantaminen ja ympäristön terveellisyyden hallinta.

− Keravan kaupungin asettaman Sydämessä keravalainen -päämäärän yksi tavoitteista on pitää hyvinvointi ja 
terveys ykkösasioina ja toimia ennaltaehkäisevästi. 



Perustelut 1.1

− Mäntsälän strategiassa ei ole suoraan ympäristön tilaa koskevia tavoitteita, mutta valvonnalla on keskeinen 
tehtävä myös kehitettäessä elinkeinorakennetta vahvaksi ja monipuoliseksi. Valvonnalla pyritään varmistamaan 
yritysten yhdenvertaiset kilpailuasemat ja torjutaan harmaata taloutta.

− Nurmijärvi on asettanut strategiseksi päämääräkseen luoda viihtyisä ja turvallinen Nurmijärvi. Tämän 
toteuttamiseksi on asetettu tavoite huolehtia alueiden ja ympäristön viihtyisyydestä sekä turvallisuudesta.

− Tuusulan kunnan päämääränä on, että Tuusulassa ihmiset, ympäristö, yhteisöt ja yritykset voivat hyvin ja 
luovat hyvinvointia ympärilleen. Tavoitteena on edistää turvallisuutta, hyvinvointia ja terveyttä.



1. Hyvä ympäristön tila / Elintarvike- ja 
terveysvalvonta

Päämäärä HYVÄ YMPÄRISTÖN TILA

Tavoite 1.2
Elintarvike- ja terveysvalvonta 
ovat riskiperusteista ja kattavaa.

Lähtötaso 2018 Välitavoite 2021 Tavoitetaso 2023
1. Elintarvikevalvonnan 

kattavuus on 100 %.
2. Terveydensuojelulain 

mukaisen valvonnan 
kattavuus on 80 %.

1. Elintarvikevalvonnan 
kattavuus on 100 %.

2. Terveydensuojelulain 
mukaisen valvonnan 
kattavuus on 85 %.

1. Elintarvikevalvonnan 
kattavuus on 100 %.

2. Terveydensuojelulain 
mukaisen valvonnan 
kattavuus on 90 %.

Vuositavoite 2020
Terveysvalvonnassa on riittävät resurssit valvontaan. Mitoitusarvona on, että 50 % elintarvikevalvonnan suunnitelmallisen valvonnan 
kohteista ja 33 % terveydensuojelulain perusteella säännöllisesti valvottavista kohteista tarkastetaan vuosittain. Terveysvalvonnan
valvontasuunnitelmassa käytetään kansallista riskiluokitusta ja valvonnan kohdetietoja.
Vastuutaho terveysvalvonnan päällikkö



Perustelut 1.2
Terveysvalvonnan palveluyksikön kaksi suurinta valvonta-aluetta ovat elintarvikevalvonta ja terveydensuojelulain 
mukainen valvonta. Vuosittain laadittavan valvontasuunnitelman tarkastusmäärät perustuvat keskusviran-
omaisten laatimiin kansallisiin riskiluokituksiin. Tarkastusmääriä voidaan kohdekohtaiseen riskinarviointiin 
perustuen joko nostaa tai laskea keskusviranomaisten ohjeistuksen mukaisesti.
Elintarvikevalvonnassa suunnitelmallinen valvonta on jo nyt kattavaa (yli 100 %) ja kohdentuu vuositasolla 
mitoitusarvoa (50 %) useampiin valvontakohteisiin. Suunnitelmalliseen elintarvikevalvontaan kuuluu viranomaisen 
tiedossa olevien sekä uusien elintarvikehuoneistojen tarkastukset. Vuonna 2018 tarkastettiin noin 54 % 
elintarvikevalvonnan 1 147 valvontakohteesta.
Terveydensuojelulain mukaisen valvonnan tulisi keskusviranomaisen ohjeen mukaan kattaa vuosittain 33 % 
säännöllisen valvonnan kohteista. Terveysvalvonnan tarkastuksia on tehty vuoden 2018 aikana noin 28 %. 
Terveydensuojelulain nojalla on tehty vuonna 2018 yhteensä 182 suunnitelman mukaista ja 159 suunnitelman 
ulkopuolista tarkastusta. Suunnitelmallisen valvonnan tehokkuutta voidaan parantaa tehtäviä tehokkaammin 
organisoimalla. 



1. Hyvä ympäristön tila / Vesistöjen hyvä 
ekologinen tila

Päämäärä HYVÄ YMPÄRISTÖN TILA

Tavoite 1.3 Lähtötaso 2018 Välitavoite 2021 Tavoitetaso 2023
Tuusulanjärven, Kilpijärven  ja 
Valkjärven hyvä ekologinen tila 
vuonna 2027 

Vesistöjen tila on välttävä tai 
tyydyttävä. Tuusulanjärvellä on 
käynnissä kunnostushanke,
mutta Kilpijärvellä ja Valkjärvellä 
ei ole kunnostussuunnitelmia.

Järvien valuma-alueilla ovat 
käynnissä kunnostushankkeet, 
joita toteutetaan yhteistyössä 
valuma-alueiden viljelijöiden ja 
asukkaiden kanssa.

Järvien ekologinen tila on 
parantunut ja on vähintään 
tasolla tyydyttävä. 

Vuositavoite 2020
Kilpijärven ja Valkjärven valuma-alueiden kunnostushankkeista on tehty  suunnitelmat. Tuusulanjärven kunnostushanke on 
laajentunut järven valuma-alueella tehtäviin vesiensuojelutoimiin.
Vastuutaho ympäristönsuojelupäällikkö



Perustelut 1.3 

Tuusulanjärvi, Nurmijärven Valkjärvi ja Mäntsälän Kilpijärvi ovat kuntiensa merkittävimpiä vesistöjä, joilla on suuri sosiaalinen, 
maisemallinen ja virkistyksellinen merkitys. Kaikki kolme järveä ovat vesistöseurannan piirissä.
Tuusulanjärven ja Kilpijärven ekologinen tila on välttävä, ja Valkjärven tila on tyydyttävä. Tavoite järvien hyvästä ekologisesta 
tilasta sekä siihen liittyvät kunnostushankkeet toteuttavat Vantaanjoen vesistöalueen toimenpideohjelmaa vuosille 2017-2027. 
Järvien valuma-alueiden kyläyhteisöt ja viljelijät ovat aktivoitavissa mukaan vesiensuojelutoimenpiteiden suunnitteluun ja 
toteuttamiseen.
Tavoite edistää Tuusulanjärvelle ja sen valuma-alueelle suunniteltuja toimenpiteitä ja niiden toteutusta. Tuusulanjärven 
seurantatulosten perusteella kunnostustoimenpiteet itse järvellä eivät yksin riitä hyvän tilan kestävään saavuttamiseen, vaan
tähän tarvitaan toimenpiteitä myös valuma-alueella.  Valuma-alueella tehdystä viljelijöiden aktivoinnista ja yhteistyöstä on saatu 
hyviä tuloksia VILKKU Plus -hankkeessa, jota nyt syvennetään ja laajennetaan myös Valkjärven ja Kilpijärven valuma-alueille.
Tavoite järvien hyvästä ekologisesta tilasta toteuttaa Tuusulan ja Järvenpään strategioissaan esitettyjä tavoitteita Tuusulanjärven 
tilasta ja Nurmijärven kyläsuunnitelmassa esitettyä tavoitetta Valkjärven tilan parantamisesta. Kunnostushankkeiden 
toteutustapa tukee lisäksi kuntien strategioissa esitettyä tavoitetta yhteisöllisyyden edistämisestä. 



1. Hyvä ympäristön tila / Ilmastonsuojelu

Päämäärä HYVÄ YMPÄRISTÖN TILA

Tavoite 1.4 Lähtötaso 2018 Välitavoite 2021 Tavoitetaso 2023
KUUMA-kunnissa on 
ilmastonsuojelua tukeva 
ekotukihenkilöverkosto.

KUUMA-kunnissa on noin 160 
ekotukihenkilön verkosto, joka 
koostuu kuntien palvelu-
kiinteistöjen käyttäjistä ja 
kiinteistönhoitajista.

Ekotukihenkilöverkosto säilyy ja 
sitä täydennetään.  

KUUMA-kunnissa toimii noin 
170 ekotukihenkilön aktiivinen 
verkosto.

Vuositavoite 2020
Ekotukihenkilöverkosto säilyy vähintään nykyisessä laajuudessa KUUMA-kuntien alueella.
Vastuutaho ympäristönsuojelupäällikkö



Perustelut 1.4

Ilmastomuutoksella on merkittäviä vaikutuksia kuntainfran toimivuuteen ja kuntatalouteen sekä kuntalaisten turvallisuuteen ja
hyvinvointiin. Ilmastonsuojelu ja ilmastonmuutoksen vaikutuksiin sopeutuminen ovat tämän vuoksi asioita, joita yhdelläkään 
strategisesti ja vastuullisesti toimivalla kunnalla ei ole varaa ohittaa. Ympäristökeskus on vuodesta 2013 alkaen kouluttanut 
KUUMA-seudun kuntien palvelukiinteistöjen käyttäjiä ja kiinteistönhoitajia ekotukihenkilöiksi. Tärkeimpänä päämääränä on ollut 
energiatehokkuuden edistäminen kuntakiinteistöissä. Toiminta on järjestetty Julkisten kiinteistöjen energiatehokkuuden 
parantaminen -hankkeen avulla, jota KUUMA-seutu rahoittaa. Toiminnassa on mukana noin 90 kuntakiinteistöä ja noin 160 
henkilön laajuinen ekotukihenkilöverkosto, jolle järjestetään vuosittain alan koulutusta, minkä lisäksi hankkeessa seurataan 
kuntakiinteistöjen energiankulutusta ja järjestetään kehittämistapaamisia. Seurannan perusteella toiminnalla saavutetut 
energiasäästöt kiinteistöissä ovat olleet keskimäärin 8 %, minkä lisäksi seurannalla on löydetty ja korjattu useita kiinteistöjen 
vesivuotoja. Ympäristökeskus pyrkii säilyttämään ekotukihenkilöverkoston vähintään nykyisen laajuisena, mikä mahdollistaisi 
käyttäjätoimilla ja teknisillä parannuksilla saavutettujen säästöjen säilymisen myös jatkossa. Henkilöstön vaihtuvuus edellyttää
uusien ekotukihenkilöiden kouluttamista, minkä lisäksi myös olemassa oleville ekotukihenkilöille annetaan koulutusta ja 
järjestetään yhteisiä tapahtumia.  



Perustelut 1.4

Energiatehokkuuden edistäminen ja samassa yhteydessä kunnille annettu energianeuvonta toteuttavat Keravan, Mäntsälän, 
Nurmijärven ja Tuusulan strategioissaan esittämiä tavoitteita energiatehokkuuden edistämisestä ja hiilidioksidipäästöjen 
vähentämisestä sekä Järvenpään visiossaan esittämää tavoitetta hiilineutraaliudesta vuoteen 2035 mennessä ja sitoutumista 
resurssiviisaustavoitteisiin (päästöttömyys, jätteettömyys ja kestävä kulutus vuoteen 2050 mennessä).  Tavoite ilmastonsuojelua 
tukevasta ekotukihenkilöverkostosta liittyy kiinteästi koulujen ja päiväkotien kasvatus- ja opetustehtävään ja on siten 
kerrannaisvaikutuksiltaan myös alkuperäistä tavoitetta laajempi.



2. Hyvä palveluiden laatu / Sujuvat lupapalvelut

Päämäärä HYVÄ PALVELUIDEN LAATU

Tavoite 2.1
Sujuvat ympäristö- ja maa-aines-
lupapalvelut

Lähtötaso 2018 Välitavoite 2021 Tavoitetaso 2023
Lupien keskimääräinen 
käsittelyaika on 16 kuukautta.

Lupien kesimääräinen 
käsittelyaika on 12 kuukautta.

Lupien keskimääräinen 
käsittelyaika on 8 kuukautta.

Vuositavoite 2020
Ympäristövalvonnan palvelukykyä on korotettu lisäämällä lupavalmistelun resursseja.
Vastuutaho ympäristövalvontapäällikkö, ympäristökeskuksen johtaja



Perustelut 2.1

Ympäristövalvonnassa lupien keskimääräistä käsittelyaikaa täytyy saada lyhennettyä, jotta toiminta olisi hyvän 
hallinnon periaatteiden mukaista eikä tarpeettomasti viivyttäisi toiminnanharjoittajien investointien toteuttamista 
ja toiminnan aloittamista.
Hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti vireille tulleet asiat käsitellään kohtuullisessa ajassa ja ilman aiheetonta 
viivytystä. Viranomaisen työ- tai henkilöstöresurssitilanne ei yleisesti ottaen ole riittävä perustelu kohtuullisten 
käsittelyaikojen ylittymiselle, vaan nämä tulee ottaa huomioon tehtävien organisoinnissa ja hallinnon resursseista 
päätettäessä.
Ympäristövalvonnan lupaprosessit ovat osa yhdyskuntarakentamisen palveluketjua. Lupien käsittelyaikojen 
kohtuullisuus on tärkeää yritysten toimintaedellytysten turvaamisen kannalta.  Uutta luvanvaraista toimintaa ei 
voi aloittaa tai olemassa olevaa toimintaa muuttaa olennaisesti ilman lainvoimaista ympäristö- tai maa-
aineslupaa. 



Perustelut 2.1

Tavoite sujuvista ympäristö- ja maa-aineslupapalveluista toteuttaa seuraavia sopijakuntien strategioiden hyvän 
ja asiakaslähtöisen palvelutuotannon ja elinkeinopolitiikan tavoitteita:
− Järvenpään kaupungin strategiassa on yhdeksi näkökulmaksi valittu yritysten kilpailukyvyn kehittäminen. 

Tähän näkökulmaan liittyvä strateginen päämäärä on rohkea ja menestymistä tukeva elinkeinopolitiikka. 
Kaupungissa on tunnistettu nykyiseksi tilannekuvaksi tarve kehittää elinkeinoelämän asiakkuuksien 
tunnistamista ja palvelukykyä.  

− Keravan kaupungin tasapainoinen talous päämäärän yksi strateginen tavoite on varmistaa kaupungin 
houkuttelevuutta aktiivisella elinkeinopolitiikalla. Lisäämme Keravan työpaikkaomavaraisuutta. Uusien 
ajatusten kärkikaupunki päämäärän alainen strateginen tavoite on puolestaan tehdä Keravasta Helsingin 
seudun yrittäjäystävällisin kunta. Sydämessä keravalainen päämäärä sisältää tavoitteen kehittää palveluita 
asiakaslähtöisesti ja laadukkaasti sekä toimia ennaltaehkäisevästi.

− Mäntsälän kunta on asettanut elinkeinoja ja työllisyyttä koskevaksi päämääräkseen kehittää 
elinkeinorakennetta vahvaksi ja monipuoliseksi.



Perustelut 2.1

Strateginen päämäärä toteuttaa seuraavia sopijakuntien strategioiden hyvän ja asiakaslähtöisen 
palvelutuotannon ja elinkeinopolitiikan tavoitteita:
− Nurmijärven kunnan tavoitteena on sujuva arki, jota varmistavat palveluiden saatavuus ja joustavuus. 

Toisena tavoitteena on olla yritysten kunta, jolle yritysten menestyminen on tärkeää.
− Tuusulan kunnan päämääränä on, että Tuusulassa asiat sujuvat olennaiseen keskittyen ja ihmisten ja 

yritysten tarpeet huomioiden. Tätä toteuttamaan on asetettu tavoite palveluiden laadukkuudesta ja 
saavutettavuudesta. Tavoitetta mitataan mm. yritysten tyytyväisyydellä kunnan palveluihin ja 
päätöksenteon sujuvuudella. Vireän Tuusulan päämääränä on vahvistaa yritystoiminnan edellytyksiä ja 
työpaikkojen syntymistä aktiivisella elinkeinopolitiikalla, kaavoituksella ja edistämällä liikennehankkeita. 



2. Hyvä palveluiden laatu / Hyvä sisäilma

Päämäärä HYVÄ PALVELUIDEN LAATU

Tavoite 2.2
Sisäilmaprosesseja kehitetään
yhteistyössä sopijakuntien kanssa.

Lähtötaso 2018 Välitavoite 2021 Tavoitetaso 2023
1. Terveysvalvonta osallistuu 

kaikissa sopijakunnissa 
sisäilmatyöryhmiin.

2. Kuntien tilapalveluiden 
kanssa ei järjestetä 
yhteistyöpalavereita.

1. Terveysvalvonta osallistuu 
kaikissa sopijakunnissa 
sisäilmatyöryhmiin.

2. Kuntien tilapalveluiden 
kanssa järjestetään 
vuosittain yhteistyöpalaveri.

1. Terveysvalvonta osallistuu 
kaikissa sopijakunnissa 
sisäilmatyöryhmiin.

2. Kuntien tilapalveluiden 
kanssa vuosittain 
järjestettävä yhteistyö-
palaveri on vakiintunut 
käytäntö.

Vuositavoite 2020
Terveysvalvonnan palveluyksikkö osallistuu kaikkien sopijakuntien sisäilmatyöryhmien työskentelyyn sekä tekee tiivistä yhteistyötä 
kuntien tilapalveluiden kanssa järjestämällä säännöllisesti yhteistyöpalavereita.
Vastuutaho terveysvalvonnan päällikkö



Perustelut 2.1

Kuntalaisten terveys on kaikilla sopijakunnilla mainittu strategisissa tavoitteissa. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi 
julkisten kiinteistöjen terveellisyys on merkittävä ja useissa sopijakunnissa hyvin tiedostettu tavoite. 

Erityisesti päiväkotien ja koulujen sisäilmaongelmien ennaltaehkäisy pienentää terveydellistä ja taloudellista riskiä. 
Ennaltaehkäiseviä toimia ovat rakennusten kunnon seuranta kattavilla kuntotutkimuksilla sekä kiinteistöjen 
korjausvelan vähentäminen riittävillä ja oikea-aikaisilla korjauksilla, jotka pohjautuvat perusteellisiin 
kuntotutkimuksiin ja korjaussuunnitelmiin. Tämän kuntien tekemän ennaltaehkäisevän työn tukemiseksi 
terveysvalvonta osallistuu aktiivisesti sisäilmatyöryhmien palavereihin kaikissa sopijakunnissa. Lisäksi 
terveysvalvonta järjestää sopijakuntien tilapalveluille yhteistyöpalavereja, joissa voidaan tiivistää yhteistyötä ja 
jakaa hyviä toimintatapoja kuntien ja terveysvalvonnan asiantuntijoiden kesken.



Perustelut 2.1

Sisäilmaprosessien kehittäminen yhteistyössä sopijakuntien kanssa toteuttaa seuraavia sopijakuntien 
strategioiden hyvän ja asiakaslähtöisen palvelutuotannon ja elinkeinopolitiikan tavoitteita:
− Järvenpään strategian yhtenä tavoitteena on ympäristön laadun ja terveellisyyden hallinta.
− Keravan strategian tavoitteina on erityinen huolenpito kaupungin rakennuksista ja muusta omaisuudesta sekä 

luoda kaupungista turvallinen paikka asua ja yrittää. Hyvinvointi ja terveys ovat kaupungille ykkösasioita, ja sen 
tavoitteena on toimia ennaltaehkäisevästi ja vuorovaikutteisesti.

− Mäntsälän strategiassa tavoitteiksi on nostettu kuntalaisten hyvinvoinnin edellytysten vahvistaminen sekä 
laadukkaat varhaiskasvatus- ja opetuspalvelut, joiden molempien mittariksi on mainittu kouluterveyskysely. 
Lisäksi Mäntsälä mainitsee strategisena tavoitteenaan yhteisöjen, verkostojen ja kumppanuuksien 
vahvistamisen ja hyödyntämisen.



Perustelut 2.1

− Nurmijärven strategiseksi tavoitteeksi on otettu kunnan omistamien kiinteistöjen rakennusteknisen kunnon 
systemaattinen kartoittaminen ja toimenpiteiden kohdistaminen investointiohjelmassa korjaustarpeen mukaisesti 

− Tuusulan kunnan strategisina tavoitteina on muun muassa edistää turvallisuutta, hyvinvointia ja terveyttä. Lisäksi 
Tuusula on nostanut vuoden 2019 riskienhallinnan keskiöön sietämättömänä riskinä sisäilmaongelmat ja niistä 
aiheutuvat seuraamukset.



2. Hyvä palveluiden laatu / Eläinlääkäripalvelut

Päämäärä HYVÄ PALVELUIDEN TASO

Tavoite 2.3
Kunnalliset eläinlääkäripalvelut 
ovat seudullisesti mahdollisimman 
yhdenmukaiset.

Lähtötaso 2018 Välitavoite 2021 Tavoitetaso 2023
Ympäristökeskuksella on 
toiminta-alueellaan kolme 
erillistä vastaanottoa, minkä 
lisäksi Mäntsälän eläinlääkäri-
palvelut hankitaan ostopalve-
luna.

Yhteisvastaanoton suunnittelu 
on käynnissä.

Ympäristökeskuksen toiminta-
alueella on yhteisvastaanotto.

Vuositavoite 2020
Selvitys yhteisvastaanoton tilatarpeesta ja sijainnista on tehty.
Vastuutaho eläinlääkintähuollon päällikkö, ympäristökeskuksen johtaja



Perustelut 2.3

Yhteisvastaanoton perustaminen edesauttaa nykyistä yhdenmukaisempien palvelujen luomista tarjoamalla 
ympäristökeskuksen kaikille eläinlääkäreille samanlaiset hoitovälineet ja laitteet. Yhteisvastaanotto järkevöittää 
samalla erilaisten hoitolaitteiden hankintaa sekä mahdollistaa joustavamman työnjaon ja resurssien tarkoituksen-
mukaisemman suuntaamisen. Yhteisvastaanotto parantaa myös virka-aikaista työsuojelua, koska eläinlääkärit 
eivät enää työskentelisi yksin.
Eläinlääkintäpalvelujen järjestämistä koko Uudenmaan maakunnan alueella suunniteltiin vuonna 2018. Vaikka 
silloinen maakuntahanke kaatui, tullaan eläinlääkintähuollon yhteistyötä jatkamaan ja toimintaa kehittämään 
myös maakunnan tasolla. Eläinlääkintäpalvelujen järjestämisen osalta on käynnissä myös erilaisia valtakunnallisia 
selvityksiä, jotka tulevat mahdollisesti vaikuttamaan myös Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen 
palvelutarjontaan. Tämän lisäksi Hyvinkään mahdollinen liittyminen Keski-Uudenmaan ympäristökeskukseen 
vaikuttaa eläinlääkintähuollon palvelutarjontaan ja resursseihin.



2. Hyvä palveluiden laatu / Eläinsuojelu

Päämäärä HYVÄ PALVELUIDEN TASO

Tavoite 2.4 Lähtötaso 2018 Välitavoite 2021 Tavoitetaso 2023
Ammattimaisen ja 
laajamittaisen toiminnan 
eläinsuojeluvalvonta on 
riskiperusteista ja 
suunnitelmallista

Ammattimaisen toiminnan
eläinsuojeluvalvonta on 
suunnittelematonta ja 
riittämätöntä.

Ammattimaisen toiminnan 
eläinsuojeluvalvonta on 
suunnitelmallista ja sen 
toteutumista arvioidaan 
vuosittain.

Ammattimaisen toiminnan 
eläinsuojeluvalvonta on 
suunnitelmallista ja riittävää.

Vuositavoite 2020
Valvontakohteita koskevat rekisteritiedot on päivitetty ja valvontasuunnitelma laadittu.
Vastuutaho eläinlääkintähuollon päällikkö, valvontaeläinlääkäri



Perustelut 2.4

Eläintenpitoon liittyviä eläinsuojeluepäilyilmoituksia tehdään ympäristökeskuksen toiminta-alueella niin runsaasti, 
etteivät eläinsuojelun nykyiset resurssit ole riittävät suunnitelmallisen ja kattavan ammattimaisen eläintenpidon 
valvontaan. Eläinsuojeluvalvonta on valtion kunnilta ostamaa ja rahoittamaa lakisääteistä toimintaa. 
Aluehallintoviraston vastuulla on rekisterin pitäminen ammattimaisista eläintenpitäjistä, mutta rekisteritiedot 
eivät ole aina ajan tasalla, koska eläintenpitäjät eivät tee ilmoitusta eläintenpidosta. Tämän johdosta paikallisella 
valvojalla ei ole tietoa kaikista ammattimaisen eläintenpidon paikoista. Valvonnan suunnitelmallisuutta tullaan 
kehittämään koko Etelä-Suomen aluehallintoviraston toiminta-alueella mahdollisesti saman sisältöisen 
valvontasuunnitelman avulla. Kunnallinen valvontasuunnitelma tullaan tekemään edellä mainitun pohjalta. 
Valvontaresurssin lisäämiseksi selvitetään aluehallintoviraston kantaa lisäresurssiin. Hyvinkään mahdollinen 
liittyminen Keski-Uudenmaan ympäristökeskukseen toisi mukanaan suoraan 0,5 htv:n lisäresurssin 
eläinsuojeluvalvontaan, minkä lisäksi aluehallintovirastolta haettaisiin rahoitusta lisäksi 0,5 htv:n verran. 



www.keskiuudenmaanymparistokeskus.fi

Kestävästi kehittyvä ja vetovoimainen 
Keski-Uusimaa
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