
Maisematyölupamenettelyn 
sujuvoittaminen käytäntöön

Kuntaliiton näkökulma tulosten jalkauttamiseen

Metsät ja kaavoitus loppuseminaari 18.11.2020, Anne Jarva



Kuntaliiton strategia
Toiminnan painopisteet 2021
Hyvän hallinnon periaatteet
Mitä voisimme tehdä?
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• Työ 

• Talous

• Sosiaaliset vaikutukset

• Teknologia

• Valta

• Kaupunki, liikenne, ympäristö

• Tulevaisuuden kunta: rahoitus, tehtävät, 
yhteistyö, rakenteet, eri kokoisten kuntien 
rooli

• Sote-uudistus

• Kunnat työllisyyden edistäjinä

• Perusopetuksen kestävät rakenteet

• Kunnat, markkinat ja elinvoima

• Sosiaalisesti kestävät kunnat

• Kestävät yhdyskunnat, ilmastonmuutoksen 
hillintä ja siihen varautuminen

• Kuntien digikyvykkyys

• Kuntavaalit ja uuden valtuustokauden tuki

• Kestävä kuntatalous: kuntatalouden 
kestävyysohjelma & Kestävän kuntatalouden 
komponentit -hanke

Muutosilmiöt: koronakriisin vaikutukset kuntiin 
keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä**

Ratkaistavat kuntakentän haasteet / 
prioriteetit 2021*

Strategiset painopisteet 2020-

1. Vaikuttavuus on kuntien kestävyyttä

2. Vaikuttavuus on suunnan näyttämistä

3. Vaikuttavuus tehdään erilaistuville kunnille

4. Vaikuttavuus tehdään verkostoissa

5. Vaikuttavuus vaatii uudenlaista osaamista

6. Vaikuttavuus vaatii vakaata taloutta
→ Edunvalvonta ja      

vaikuttaminen
→ Kuntakehitys ja 

innovaatiot
→ Neuvontapalvelut
→ Tieto ja 

tietopalvelut

*) Haasteiden kuvaaminen, vaikutus- ja vaikuttavuustavoitteiden 
asettaminen, ratkaisutiimit ja/tai strategiset projektit tavoitteiden edistäjinä

**) Ks. tarkemmin Kuntaliiton toteuttaman korona-
ennakoinnin aineistot



Vaikuttavuus on kuntien kestävyyttä
Kestävyydellä tarkoitamme sosiaalisesti, taloudellisesti, ekologisesti ja teknologisesti kestäviä 
kuntia ja palvelurakenteita. Poimintoja:

Sosiaalinen kestävyys:
• Painotetaan mm. riittävän toimeentulon, yhdenvertaisuuden, tasa-arvon, turvallisuuden ja palveluiden 

sosiaalista kestävyyttä YK:n Agenda2030-tavoitteisiin pohjautuen. Kokonaisuuteen kytkeytyvät myös mm. 
kulttuurisen kestävyyden, hyvinvoinnin edistämisen, monikulttuurisuuden sekä esteettömyyden näkökulmat. 

Taloudellinen kestävyys: 
• Tuetaan kuntien talouden kestävyyttä ja tasapainottamista sekä tähän liittyvää paikallista päätökentekoa

tiedolla johtamisen välinein ja yhteiskehittämisen keinoin. 
Ekologinen kestävyys: 
• Tuetaan kuntien työtä kestävien yhdyskuntien rakentamisessa sekä ilmastonmuutoksen hillinnässä ja siihen 

varautumisessa. Työ tehdään vaikuttamalla lainsäädäntöön (kärkihankkeina MRL-uudistukseen ja 
valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmisteluun vaikuttaminen) ja rahoitukseen sekä tukemalla 
ekologisen kestävyyden huomioon ottamista kuntien johtamisessa ja päätöksenteossa. 

Teknologinen kestävyys: 
• Nostetaan digitalisaatioon liittyvää osaamista ja ymmärrystä teknologian mahdollisuuksista, 

yhteentoimivuudesta ja sen merkityksestä, asiakaslähtöisyyden ja osallisuuden merkityksestä kunnan 
digitalisaatiossa sekä ymmärrystä digitalisaatiosta osana kunnan normaalia kehittämistä ja johtamista. 

• Tuetaan erilaistuvien kuntien yhteiskehittämistä ja sen tuotosten levittämistä uusien toimintamallien, 
verkostojen ja projektien kautta.

Kestävän kehityksen kokonaisuus
• Kannustetaan kuntia pitkäjänteiseen päätöksentekoon ja kestävään kehitykseen, levitetään Kestävä kunta -

visiota sekä jalostetaan sisäinen, horisontaalisen toimintamallimme.
• Kehitetään ja sparrataan kuntia kestäviin kokonaisratkaisuihin erilaisissa toimintaympäristöissä ja panostetaan

kumppanuuteen edelläkävijäkaupunkien ja –kuntien kanssa.
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Oikeusvaltioperiaate ja hallinnon 
lainalaisuus

• Julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin
• Kunnallinen viranomaistoiminta on julkisen vallan käyttämistä
• Päätöksenteko, valmistelu, palvelu, neuvonta

• Hallinnon lainalaisuus: ”kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin 
lakia”
• Päätöksen tekee toimivaltainen viranomainen
• Noudatetaan aineellisia ja menettelyllisiä säännöksiä ja –määräyksiä
• Jos ei noudateta, seurauksena voi olla päätöksen pätemättömyys ja oikeudellinen 

vastuu
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Hyvä hallinto

Hallintolaissa on määritelty hyvän hallinnon perusteet:
• Hallinnon oikeusperiaatteet

• Tasapuolisuus
• Tarkoitussidonnaisuus
• Puolueettomuus
• Suhteellisuus
• Luottamuksensuoja

• Hallinnon palveluperiaate ja palvelun asianmukaisuus
• Neuvonta
• Hyvä kielenkäyttö
• Viranomaisten välinen yhteistyö
• Käsittelyn viivytyksettömyys
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Sujuvoittamisen kuusi keinoa käyttöön
- oikeusvaltioperiaate, hallinnon lainalaisuus ja hyvän hallinnon periaatteet 
huomioon ottaen

1. Lisää yhteistyötä ja vuorovaikutusta 

2. Tarvitaanko lupaa? Laaditaan arviointikriteerit 
vaikutuksiltaan vähäisille metsätalouden toimenpiteille 

3. Selkeytetään maisematyölupamenettelyä

4. Maisematyöluvan hakeminen 10 vuodeksi

5. Metsätalousosaamisen varmistaminen

6. Tilannearvio kaavamuutoksen yhteydessä
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www.kuntaliitto.fi

anne.jarva@kuntaliitto.fi

http://www.kuntaliitto.fi/
https://www.facebook.com/kuntaliitto
https://twitter.com/kuntaliitto
https://www.linkedin.com/company/association-of-finnish-local-and-regional-authorities-kuntaliitto-
https://www.instagram.com/kuntaliitto/



