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Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen strategia 2015–2018 määrittelee seudullisesti toimivan ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojelun viranomaisorganisaation toiminnan päämäärät ja
palveluperiaatteet.
Strategiassa on asetettu visio kestävästi kehittyvälle Keski-Uudenmaan seutukunnalle, jota ympäristökeskus pyrkii omalla toiminnallaan edistämään. Kestävän kehityksen ohella ympäristökeskuksen toiminta tukeutuu oikeudenmukaisuudelle, yhteistyölle ja
avoimuudelle sekä myönteisyydelle.
Asuin- ja elinympäristönä terveellisen ja turvallisen Keski-Uudenmaan lisäksi ympäristökeskus tavoittelee muun muassa luonnon
monimuotoisuutta ja luonnonvarojen riittävyyttä sekä ympäristövastuullisuuden lisääntymistä.
Vuosille 2015–2018 tehtyä strategiaa täydentävät vuosittain laadittavien palvelusuunnitelmien tavoitteet ja palvelusopimukset.
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STRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus on seudullinen palvelukeskus, joka tuottaa
Järvenpään ja Keravan kaupunkien sekä Mäntsälän, Nurmijärven ja Tuusulan kuntien ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojelun viranomaispalvelut. Ympäristökeskus on aloittanut toimintansa 1.4.2009. Tuusula on ympäristökeskuksen isäntäkunta.
Ympäristökeskuksen perustamissuunnitelmaan (13.8.2008) sisältyy perustamisvaiheen strategia, jonka päämäärät ja tavoitteet liittyivät kiinteästi toiminnan käynnistämiseen ja alkuvuosien toimintaan.
Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan johtosäännön mukaan ympäristölautakunta päättää muun ohella ympäristökeskuksen strategisista päämääristä ja tavoitteista. Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen strategian tarkistaminen on tullut
ajankohtaiseksi ympäristölautakunnan uuden toimintakauden (2013–2016) myötä.
Ympäristökeskuksen vuoden 2013 palvelusuunnitelmassa yhtenä sitovana tavoitteena oli strategian tarkistaminen vuosille 2014–2017 ja sen hyväksyttäminen Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnassa vuoden 2013 aikana. Ympäristökeskuksen
strategian tarkistaminen on kuitenkin viivästynyt, minkä vuoksi se laaditaan vuosille
2015–2018. Näin strategia ulottuu valtuustokauden keskeltä seuraavan valtuustokauden keskelle.
Ympäristökeskuksen tehtävät
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus vastaa yhteistoimintasopimuksen mukaisesti
sopijakuntiensa ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojelun viranomaistehtävistä. Ympäristökeskuksen tehtäväkokonaisuus on järjestetty viiteen tulosyksikköön
jakamalla ympäristöterveydenhuolto terveysvalvontaan ja eläinlääkintähuoltoon sekä eriyttämällä ympäristönsuojelun viranomaistehtävät ympäristövalvontaan ja muut
lakisääteiset yleistehtävät ympäristönsuojeluun. Ympäristökeskuksen sisäiset tukipalvelut ovat hallinnon tulosyksikössä.
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Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojelun tehtävät
on järjestetty neljään tulosyksikköön. Hallinnon tulosyksikössä ovat ympäristökeskuksen sisäiset tukipalvelut. Eri tulosyksiköiden tehtävät on kuvattu vain suuntaa-antavasti.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksella on laaja tehtäväkenttä. Sen toiminta vaikuttaa muun muassa:
- kuntien maankäytön suunnitteluun
- kuntien palvelukiinteistöjen terveydellisiin olosuhteisiin ja asumisterveyteen
- yritysten sijoittumiseen, toimintaan ja talouteen
- ympäristön terveellisyyteen, turvallisuuteen ja viihtyisyyteen
- luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvarojen riittävyyteen
- ympäristön (maa, ilma, vesi) tilaan
- materiahuoltoon ja energiatehokkuuteen
- elintarvike- ja kuluttajaturvallisuuteen
- eläinten terveyteen ja hyvinvointiin
- kuntalaisten tietoisuuteen ympäristö- ja terveysasioista
- kuntien palveluyksiköiden (esim. tilapalvelut, ruokahuolto, rakennusvalvonta)
toimintaan.
Muuttuva toimintaympäristö
Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toimintaan kohdistuvat samat muutostekijät
kuin muihinkin kunnallisiin palveluihin. Kiristynyt kuntatalous ja muutokset väestörakenteessa tulevat vaikuttamaan kunnallisten palveluiden järjestämiseen. Yleisellä
tasolla tämä tarkoittaa kuntien palvelurakenteiden ja hallinnon virtaviivaistamista,
tehokkaampaa palveluiden priorisointia ja resurssien optimointia sekä kunnille kuuluvien tehtävien ja velvoitteiden vähentämistä. Samanaikaisesti kuntapalveluiden
kysyntä jatkaa kuitenkin kasvuaan, ja kiristyvä taloustilanne on omiaan polarisoi-
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maan asenneilmapiiriä. Välinpitämättömyys ympäristön tilasta ja terveellisyydestä
on vaarassa lisääntyä, mikä voi lisätä ympäristökeskuksen ohjeistuksen ja valvonnan tarvetta.
Kunta- ja palvelurakenneuudistukseen liittyvien muutostekijöiden ohella kunnallisen
ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojelun kehitykseen vaikuttavat oleellisesti myös toimialojen lainsäädäntömuutokset, kansainvälistyminen ja teknologian
kehittyminen sekä ilmastomuutos eri seurannaisvaikutuksineen. Lainsäädännön ja
normiohjauksen keventämispyrkimysten rinnalla on havaittavissa myös tarve vastakkaiselle kehitykselle, jonka seurauksena ympäristökeskuksen tehtävät saattavat
tosiasiallisesti lisääntyä. Tällaisen kehitysnäkymän seurauksena ympäristökeskuksen toimintaa tulee painottaa ennaltaehkäisevään neuvontaan ja ohjaukseen varsinaisen viranomaisvalvonnan kohdistuessa vakavimpiin ympäristö- ja terveysuhkiin.
Toimintaympäristön
kansainvälistyminen ja tietotekniikan nopea kehittyminen
ovat haaste ympäristökeskuksen asiakaslähtöisten ja eri kulttuuritaustat huomioon ottavien palveluiden kehittämiselle. Palveluiden saavutettavuuden ja niiden laadun sekä henkilöstön osaamisen
jatkuva kehittäminen ovat keskeisessä
asemassa ympäristökeskuksen toiminnassa.
Poikkeuksellisista sääolosuhteista sekä
erilaisista onnettomuus- ja laiminlyöntitilanteista aiheutuvat ympäristö- ja terveysuhat ovat yleistyneet, mikä yhdessä
ympäristökeskuksen laajentuneen toiminta-alueen kanssa edellyttää siltä aiempaa parempaa toimintavalmiutta.
Kiinteä yhteistyö ympäristökeskuksen
sopijakuntien palveluyksiköiden sekä muiden seudullisten toimijoiden kanssa on
tärkeätä tällaisten erityistilanteiden hallinnassa ja niihin varautumisessa. Yhtenä
seudullisena toimijana Keski-Uudenmaan ympäristökeskus tunnistaa vastuunsa
pyrkiä ennaltaehkäisemään ympäristö- ja terveysuhkien muodostumista sekä osaltaan ohjeistaa ja koordinoida erityistilanteisiin varautumista.
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Keski-Uudenmaan ympäristökeskus varautuu kunta- ja palvelurakenneuudistukseen, joka tulee mahdollisesti muuttamaan sekä sen toiminta-aluetta että tehtäviä.
Samalla ympäristökeskus kehittää toimintansa joustavuutta ja palveluidensa laatua
kyetäkseen vastaamaan mahdollisimman hyvin toimintaympäristön muutoksiin.

STRATEGIA 2015–2018
Toiminta-ajatus
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus huolehtii sopijakuntiensa ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojelun tehtävistä 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.
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.
Kestävä kehitys
Ympäristökeskuksen tavoitteena on ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävä kehitys, joka ilmenee Keski-Uudenmaan luonnon monimuotoisuuden ja elinvoimaisuuden säilymisenä, luonnonvarojen kestävänä käyttönä, elinympäristön terveellisyyden ja viihtyisyyden parantumisena sekä kokonaistaloudellisesti ja sosiaalisesti tasapainoisena ja oikeudenmukaisena kehityksenä.
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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.
Myönteisyys
Ympäristökeskus pyrkii kaikessa toiminnassaan ratkaisemaan toimivaltaansa kuuluvia asioita asiakkaitaan ja yhteistyökumppaneitaan kunnioittaen ja arvostaen sekä
toimintaansa jatkuvasti kehittäen.
Visio
Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen visiona on:

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 omaleimaisiin kunta- ja kaupunkikeskuksiin, joiden välillä on toimiva yhteistyö ja työnjako.
Palvelulupaus
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus tuottaa asiakkailleen ja sopijakunnille laadukkaita palveluita. Tämän palvelulupauksen sitoumuksia ovat:
1. Ympäristökeskuksen toiminta on oikea-aikaista, oikeudenmukaista ja tasapuolista.
2. Ympäristökeskus toimii joustavasti ottaen huomioon asiakkaidensa ja sopijakuntien tarpeet. Ympäristökeskus on seudullisesti tunnettu ja siellä on helppo asioida.
3. Ympäristökeskus toimii ratkaisukeskeisesti ja yhteistyöhakuisesti.
4. Ympäristökeskus kehittää aktiivisesti toimintaansa ja eritystilannevalmiuttaan
sekä työntekijöiden osaamista muuttuvissa olosuhteissa.
5. Ympäristökeskus tuottaa palvelunsa taloudellisesti ja tehokkaasti.
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Ympäristökeskus pyrkii järjestämään toimintansa asiakkaiden ja sopijakuntien prosessien kannalta oikea-aikaiseksi ottamalla kuitenkin huomioon myös muiden asianosaisten tarpeet ja kestävän kehityksen periaatteet. Ympäristökeskus kehittää
palveluitaan ja niiden saatavuutta pyrkimyksenään tehdä se mahdollisimman tehokkaasti ja taloudellisesti.
Päämäärät
Ympäristökeskuksen visiota tukevat seuraavat toiminnalliset päämäärät:
1. Keski-Uusimaa on vetovoimainen, ympäristövastuullisten asukkaiden ja yritysten kotiseutu.
2. Keski-Uudenmaan ympäristön tila ei heikkene, ja monella osa-alueella ympäristön tila on parantunut.
3. Keski-Uusimaa on terveellinen ja turvallinen asuin- ja elinympäristö.
4. Keski-Uudenmaan luonnon monimuotoisuus, kulttuuriympäristöjen omaleimaisuus ja luonnonvarojen riittävyys on turvattu.
5. Keski-Uudenmaan elintarvikkeet ovat turvallisia ja täyttävät niille asetetut laatuvaatimukset.
6. Keski-Uudellamaalla toimitaan vastuullisesti ilmastomuutoksen hillitsemiseksi ja
siihen sopeutumiseksi.
Edellä asetettujen päämäärien tavoittelussa korostuu ympäristökeskuksen ja muiden toimijoiden välinen yhteistyö. Toiminnallisten päämäärien saavuttaminen edellyttää erityisesti sopijakunnilta vastuullista ja aktiivista otetta laadukkaan ja terveellisen ympäristön turvaamisessa.
Vuosittain laadittavassa ympäristökeskuksen palvelusuunnitelmassa asetetaan
vuositavoitteet ja mittarit strategiassa määriteltyjen palvelusitoumusten ja toiminnallisten päämäärien saavuttamiseksi.
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Toiminnan painopistealueet 2015–2018
Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toiminnan painopistealueita nelivuotiskaudella 2015–2018 ovat:
-

YMPÄRISTÖKESKUKSEN PALVELUIDEN SAATAVUUS JA TALOUDELLISUUS
YHTEISTYÖ SOPIJAKUNTIEN KANSSA
KUNTIEN PALVELUKIINTEISTÖJEN TERVEELLISYYS
VESIHUOLTO, VESISTÖT JA POHJAVESI
LUONNON MONIMUOTOISUUS JA ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET
ILMASTOMUUTOS JA ENERGIATEHOKKUUS
MELUNTORJUNTA
YMPÄRISTÖKASVATUS JA -VALISTUS, VIESTINTÄ
ASIAKASLÄHTÖISET PALVELUT
ILMANSUOJELU
OSAAMISEN KEHITTÄMINEN
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