
 
 
 
 
 

                                                                                                                      

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan teema-aihioiden yhteiskehittäminen 2.6.2017 
 
Tilaisuuden tarkempi ohjelma: 
 
Aamukahvi klo 8 – 8.30 
 
TEEMA-AIHIO 1 
 
Vertailulaboratoriotoiminnan yhteiskunnallinen rooli klo 8.30 – 10 
Vertailulaboratoriotoimintaa hoidetaan useissa tutkimuslaitoksissa ja viranomaisorganisaatioissa. 
Tulevina vuosina ympäristöanalytiikan luonne on merkittävästi muuttumassa teknologisen 
kehityksen myötä. Mm. satelliittiteknologioiden kehittyminen mahdollistaa uudenlaisten, digitaalisten 
etäanalysointi- ja mallintamismenetelmien käyttöönoton ympäristötiedon seurannassa. Kansallisten 
hallintoreformien myötä myös mittaustiedon tuottamisen tapa muuttuu vahvasti aikaisempaa 
verkostomaisempaan, yhteistuotannollisempaan ja kansalaisosallistumista suosivampaan suuntaan. 
Vertailumittaustoiminnan tulee siis niin ikään kyetä uusiutumaan toimintaympäristön muutosten 
edellyttämällä tavalla. Vertailumittauksien yhteiskunnallista vaikutusta ja vertailumittaustoiminnan 
mukautumistarpeita suhteessa muuttuvaan toimintaympäristöön tulisikin siksi analysoida tarkemmin 
 
Klo 8.30 – n. 8.50 Taustoitusta 

 
Tilaisuuden tarkoitus & VN TEAS haku, Laura Höijer, ympäristöministeriö 
Vertailulaboratoriotoiminta ja muuttuva toimintaympäristö, Heidi Holkeri, ympäristöministeriö 
Tekniset ohjeet työpajaan, Tuomo Rissanen, Screen.io  
 
Klo n. 8.50 – 9.50 Yhteiskehittäminen: 

Alustavat kysymykset 
 

1. Vaikuttavuus (30 min):  

- Kansallisen vertailulaboratoriotoiminnan tulokset ja vaikutus suhteessa tavoitteisiin ja 
toimijoihin?  

- Toiminnan tiedostamattomat ja suunnittelemattomat positiiviset ja negatiiviset 
sivuvaikutukset?  

- Muuttuvan hallinnon / kansallisen hallintorakenteen muutoksen asettamat vaatimukset 
toiminnalle? Organisoinnin ja hallinnoinnin merkitys vaikuttavuuden synnyssä? 

- Miten vaikuttavuutta voisi lisätä? Jääkö nyt jotain vaikuttavuushyötyjä saamatta? 
 

2. Muutokset / uudet teknologiat ympäristömittauksissa (20 min): 
- Teknologian kehittyminen ja kehittymisen aikataulun aiheuttamat (satelliittiteknologiat, 

kaukomittaus) muutostarpeet toiminnalle?  
 

3. Tuleeko vielä mieleen oleellisia kysymyksiä (10 min)? 

 
Klo 9.50 – 10.00 Loppukeskustelu ja tilaisuuden arviointi 
 
Iltapäiväkahvi klo 10 – 10.15 
 
 
 
 
 
 
 



 

TEEMA-AIHIO 2 
 
Luontopohjaisten ratkaisujen vaikuttavuus ilmastonmuutokseen sopeutumisessa klo 10.15 – 
12 
Maakunnille siirtyy useita ympäristön, luonnonsuojelun, alueiden- ja luonnonvarojen käytön 
suunnittelu- kehittämis- ja viranomaistehtäviä. Tehtävät vaativat tarkkaa resursointia ja soveltuvin 
osin suunnittelujärjestelmien yhteensovittamista. Luontopohjaisten ratkaisujen avulla voidaan 
yhdistää toimialoja ja tavoitteita sekä löytää kustannustehokkaita toimenpideratkaisuja, koska 
luontopohjaisilla ratkaisuilla voidaan saavuttaa samanaikaisesti useita hyötyjä samalla alueella. Ne 
voivat liittyä esimerkiksi luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen, hule- ja jätevesiriskien 
hallintaan sekä kiinteistöjen arvon nousemiseen. Hankkeessa tehdään maakunnille ja kunnille 
toimintamalli, miten luontopohjaiset ratkaisut voidaan jalkauttaa osaksi maakuntien toiminnan 
suunnittelua ja mahdollisesti pilotoidaan muutaman maakunnan kanssa luontopohjaisten ratkaisujen 
käyttöönotolla saavutettavia hyötyjä. Hanke tukee maakuntien ja kuntien vastuulla olevaa 
ilmastonmuutokseen sopeutumista. 
 
Klo 10.15 – n. 10.50 Taustoitusta 

 
Tilaisuuden tarkoitus & VN TEAS haku, Laura Höijer, ympäristöministeriö 
Luontopohjaiset ratkaisut, maakuntauudistus, Suvi Borgström, ympäristöministeriö 
Ilmastonmuutokseen sopeutuminen, Saara Lilja-Rothsten, maa- ja metsätalousministeriö  
Tekniset ohjeet työpajaan, Tuomo Rissanen, Screen.io  
  
Klo n. 10.50 – 11.50 Yhteiskehittäminen 

Keskusteltavat kohdat / kysymykset: 
 

1. Luontopohjaiset ratkaisut (25 min) 

- Tulisiko mahdollisessa hankkeessa myös käydä läpi yleisemmin vaikuttavimpia 
luontopohjaisia ratkaisuja? Tietoaukot?  

- Ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja luontopohjaiset ratkaisut, mitä keinoja käytössä? 
Miten voidaan yhdistää erilaisia tavoitteita? 
 

2. Jalkauttaminen (25 min) 

- Miten saadaan jalkautettua eri tasoille / tahoille? Pullonkaulat, lainsäädäntö? 

- Maakunnille siirtyy useita ympäristön, luonnonsuojelun, alueiden- ja luonnonvarojen 
käytön suunnittelu- kehittämis- ja viranomaistehtäviä. Miten luontopohjaisia ratkaisuja 
voidaan tässä yhteydessä edistää? Toimintamallien luominen?  

- Kompensaatiomekanismien rooli luontopohjaisten ratkaisujen jalkauttamisessa 

- Pilotointi?  
 

3. Tuleeko vielä mieleen oleellisia kysymyksiä? (10 min) 
 
 
Klo 11.50 – 12 Loppukeskustelu ja tilaisuuden arviointi 

 

 


