24.1.18, v 0.4

Maakunnan järjestämisvastuulla oleva palvelutuotanto
Alueiden kehittämisen
palvelut

Alueiden käytön
palvelut

Kasvupalvelut

Liikennepalvelut

Luonnonsuojelun
palvelut

Maatalous- ja
elintarviketuotannon
sekä maaseudun
kehittämisen palvelut

Pelastus- ja
turvallisuuspalvelut

Sosiaali- ja
terveyspalvelut

Vesien ja
merenhoidon palvelut

Vesi- ja kalatalouden
palvelut

Ympäristöterveyden
palvelut

Maakunnan
mahdolliset
lisätehtäväalojen
palvelut

Kuntien kanssa
sovittavissa olevat
maakunnalliset
lisäpalvelut

Maakunnan palveluiden järjestäminen

Palveluiden
järjestämisen palvelut

Maakunnan omaa
toimintaa tukevat
palvelut

Maakuntien yhteiset
tukipalvelut

Valmius ja
varautuminen

Maakunnan palvelukartta

05.02.18, v 0.4.02

Alueiden käytön palvelut

Alueiden kehittämisen palvelut
Neuvonta

Luvat, ilmoitukset ja päätökset

Valvonta

Neuvonta

Aluekehitystehtävät / -tuotokset

Viestintä- ja tietopalvelut

Maakuntaohjelma

Strategian valmistelu

Maakuntaohjelman
toimeenpanosuunnitel
ma

Aluekehittämisen
suunnittelun
koordinointi

Rakennerahastojen
alueohjelman
suunnittelma

Rakennusperinnön
korjausneuvonta

Rakennusperinnön
korjausneuvonta

Maakuntakaavan
sisältöä ja prosessia
koskeva neuvonta

Maakuntakaavan
sisältöä ja prosessia
koskeva neuvonta

Valvonta

Liikennejärjestelmäsuu
nnittelu

Kuntakaavoitusta
koskeva neuvonta

Romaniasiat,
saamelaiskäräjät,
kotoutumis- ja
maahanmuuttoasiakkaat sekä muut
erityisasiakkuusryhmät

Kehittämis- ja edistämispalvelut

Maakuntakaavaa
koskevat päätökset ja
ilmoitukset
Viestintä- ja tietopalvelut

Viestintä
maakuntakaavan
laatimisesta ja
maakuntakaavaa
koskevista päätöksistä

Maakunnan
edunvalvonta

Ennakointi

Rahoituspalvelut

Luvat, ilmoitukset ja päätökset

Kuntakaavoitusta
koskeva neuvonta

Alueidenkäytön,
rakennetun ympäristön
ja kulttuuriympäristön
tilan ja kehityksen
seuranta

Kuntakaavoitusta
koskeva koulutus

Maakuntakaavoitus
-kaavan sisällön
suunnittelu
-selvitysten laatiminen
ja vaikutusten arviointi
- vuorovaikutus

Kunnan alueidenkäytön
suunnittelun ja
rakennusvalvontatoime
n järjestämisen
edistäminen
- asiantuntija-apu ja
viranomaisyhteistyö

Kunnan alueidenkäytön
suunnittelun ja
rakennusvalvontatoime
n järjestämisen
edistäminen

Kulttuuriympäristön
hoidon edistäminen
- kulttuuriympäristöjen
hyödyntäminen
elinkeinotoiminnassa

Kulttuuriympäristön
hoidon edistäminen
- strategiat, ohjelmat ja
selvitykset

Kulttuuriympäristön
hoidon edistäminen
- yhteistyöryhmät

Rahoituspalvelut
Avustukset
rakennusperinnön
hoitoon

Aluekehittäminen:
tilastot, tutkimukset ja
seuranta

Kasvupalvelut

Liikennepalvelut (palvelut (joukko)liikennettä varten)

Neuvonta

Viestintä- ja tietopalvelut

Luvat, ilmoitukset ja
päätökset

Yritysten
liiketoiminnan
kehittämisen sekä
kasvu- ja
kansainvälistymistavoit
teiden arvioiminen ja
edistäminen

Kansainvälistymisen
edistäminen

Työttömyysturvaan
liittyvät ilmoitukset ja
lausunnot

Kansainvälistymistietouden välittäminen

Rahoitusta koskeva
neuvonta

Työelämän laadun ja
tuottavuuden
edistäminen

Tiedotus verkostoissa
kotoutumiseen
liittyvissä asioissa
(viranomaisverkosto,
kunnat,
palveluntuottajat,
kouluttajat)

Työmarkkinatietouden
välittäminen

Toimialatietouden
välittäminen

Neuvonta ja ohjaus
rekrytointi- ja
osaamispalveluissa

Kasvupalveluiden muut peruspalvelut
Koulutustarpeiden
ennakointi

Kotoutujille Suomitietouden välittäminen

Kotoutumis/maahanmuuttajien erityispalvelut

Palvelutarpeen arviointi

Muut työllistymisen,
yrittäjyyden ja
työllistämisen palvelut
(Laki julkisista rekrytointi- ja osaamispalveluista, §10 kohta 4)

Starttiraha

Tuki toiminnan
käynnistämiseen

Ulkomaisten yritysten
sijoittumista alueelle ja
investointieja alueelle
edistävät toimet

Yhteisöjen neuvonta

Valvonta

Palkkatuki

Alueellinen kehittämisja investointituki

Tukiraha julkisten ja
yksityisten yhteisöjen
kehittämis- ja
investointihankkeisiin

Palkkatuki

Saariston
yhteysalusliikenne

Kehittämispalvelut
Liikennejärjestelmäsuu
nnittelu

Liikennejärjestelmäsuu
nnittelu

Liikenteen suunnittelu
(ml.
liikenneturvallisuus)

Liikenteen suunnittelu
(ml.
liikenneturvallisuus)

Tietojen tuottaminen
valtakunnalliseen
liikennejärjestelmäsuu
nnitteluun

Tienpidon suunnittelu

Tienpidon suunnittelu

Tietojen tuottaminen
liikenteen ja tienpidon
valtakunnallisiin
tietojärjestelmiin

Maakunnan
joukkoliikenteen
suunnittelu ja
järjestäminen

Maankäytön
suunnittelu

Saariston
yhteysalusliikennettä
sekä maakunnan
joukkoliikennepalveluita koskevan tiedon
tarjoaminen asiakkaille

Saariston
yhteysalusliikenne

Kotoutumisprosessi

Työkokeilu

Viestintä- ja tietopalvelut

Julkinen
henkilöliikenne

Alueellinen tienpito

Muutosturva
CBS, EAKR; ESR(ELY) +
kansallinen rahoitus,
maakuntarahasto

Tuki yrityksen analyysija asiantuntijapalveluihin sekä
koulutuspalveluihin

Tuki yrityksen kasvun,
kansainvälistymisen,
innovaatiotoiminnan ja
liiketoiminnan
edistämiseen

Luvat, ilmoitukset ja
päätökset

Julkinen
henkilöliikenne

Erillisiä
maahanmuuttajien
työllistämistä edistäviä
hankkeita

Kotoutumissuunnitelma (osa
palvelutarpeen
arviointia)

Uraohjaus
Rahoituspalvelut

Rahoituspalvelut

Kotoutumisen
osaamiskeskus

Rekrytointi

Neuvonta

Kotoutumista
edistävät palvelut

Kasvupalvelukoulutus

Koulutuksen
yhteishankinta

Rahoituspalvelut

Valvonta
Työttömyysetuudella tuettu
työnhakijan omaehtoinen
opiskelu

Yritysavustukset

Liikkumisen ohjausta
koskevat avustukset

Yksityisteiden
avustukset

Luonnonsuojelun palvelut
Neuvonta
Luonnonsuojelua ja
luonnonhoitoa koskeva yleinen
neuvonta

Luonnon monimuotoisuuden
kestävän käytön neuvonta,
Business&Biodiversity

Vesien hoitoon ja alueiden
käyttöön liittyvä
monimuotoisuuden
edistäminen ja neuvonta
Vapaaehtoisen
luonnonsuojelun
toteuttamisen
neuvontapalvelut ml.
suojeltavien kohteiden valinta
ja rajaaminen

Neuvonta ympäris tö- ja
vesilupa-asioissa

Maaseutuympäristöjen
luonnon monimuotoisuuden
edistämiseen ja maisen
hoitoon liittyvä yhteis työ,
neuvonta ja koulutus

Mets äteollisuus : metsien
monimuotoisuuteen liittyvä
neuvonta
Maatalous:
- Maaseutuympäristöjen
luonnon monimuotoisuuden
edistämiseen ja
maisemanhoitoon liittyvä
yhteistyö, neuvonta ja koulutus
- Rauhoitettujen lajien
aiheuttamia vahinkoja koskeva
neuvonta ja vahinkojen ennalta
ehkäis y

Luontotyyppien ja lajien
suojelun ja hoidon neuvonta
(esi m. ne uvonta suoje ltuje n ja muiden
uhana lai ste n la jie n huom ioon ottam ise ksi
ma ank äy tön suunni tte lussa ja rak enta mise n
luvi tuk sess a)

Rauhoitettujen lajien
aiheuttamia vahinkoja koskeva
neuvonta ja vahinkojen ennalta
ehkäis y

Maisemasuunnittelun ja
maisemahankkeiden
suunnittelun neu vonta

Matkailu: luontomatkailun ja
virkistyskäytön edistämisen
neuvonta

Mets äkeskus,
metsänhoitoyhdistykset:
- Osallistuminen alueellisen
metsäohjelman laadintaan

Ympäristökas vatuskysymyksiin
liittyvä neuvonta

Vapaaehtoisen
luonnonsuojelun korvausten ja
kauppasummien arviointi sekä
korvauss opimuksen tai
kauppakirjan laatiminen
Luonnonsuojeluohjelmien ,
Natura-alueiden ja
kaavakohteiden s uojelun
korvausten ja kauppasummien
arviointi ja korvaussopimuksen
tai kauppakirjan laadinta

Viestintä- ja tietopalvelut
Perinnebiotooppien hoitoohjeiden ja muun neuvontaaineiston tuottaminen
Ympäristön tilaa koskevien
tietojen kokoaminen ja
ympäristötietouden
edistäminen

Luonnon monimuotoisuutta
koskeva viestintä
Vapaaehtoisen
luonnonsuojelun viestintä ja
tietopalvelut, paikkatiedon
tuottaminen valtakunnalliseen
luonnonsuojelutietojärjes telmä
än

Matkailu:
- Luontomatkailuun ja
virkistyskäyttöön liittyvä
vies tintä

Mets äteollisuus :
- metsien monimuotoisuuden
edistämiseen liittyvät
vies tintähankkeet

Paikkatied on tuottaminen
valtakunnallis een
luonnonsuojelutietojärjes telmään

Saariston ympäristöhaittaavustukset

Maisemanhoitoalueita koskeva
vies tintä ja tiedotus

Ympäristökas vatussuunnitelma
sta ja ympäristöohjelmasta
vies timinen

Luontotyyppien ja lajien
seurantaan liittyvän aineiston
tuottaminen. Tied on
tuottaminen valtakunnallisiin
luonnonsuojelujärjestelmiin

ProAgria:
- Rauhoitettujen lajien
aiheuttamien vahinkojen
ennaltaehkäisy
- Perinnebiotooppien hoidon
neuvonta ja suunnittelu
- Perinnebiotooppien
päivitysinven tointi ja
hoitosuunnitelman päivitys

Ympäristökas vatuskysymyksiin
liittyvää neuvontaa

Kunnat: ulkoilulain
ulkoilureittisuunnitelmi
en vahvistaminen ja
ulkoilureittien
lakkauttamiseen
liittyvät tehtävät

Maastoliikennelain
yleinen valvonta

Kunnat:
- Vapaaehtoisen
luonnonsuojelun
toteuttamisen
neuvontapalvelut ml.
suojeltavien kohteiden valinta
ja rajaaminen
- Alueidenkäyttöön liittyvä
luonnon monimuotoisuuden
edistäminen

Maisemanhoitoalueiden
valmistelu ja neuvonta

Rahoituspalvelut

Valvonta

Maastoliikennelain
liikuntarajoitteisten
erityisluvat

Vesien hoitoon ja alueiden
käyttöön liittyvä
monimuotoisuuden
edistämisen neuvonta

Hankeavustuksiin liittyvää
neuvonta

Neuvonta suojelun
toteuttamisen vaihtoehdoista
ja prosesseista

Luvat, ilmoitukset ja
päätökset

Luonnonsuojelua ja
luonnonhoitoa koskeva yleinen
neuvonta.

Maatalous:
- Maaseutuympäristöjen
luonnon monimuotoisuuden
edistämiseen ja maiseman
hoitoon liittyvä viestintä ja
tietopalvelut

Ympäristökas vatuksen ja valistuksen hankeavus tukset

Kunnat:
- Vapaaehtoisen
luonnonsuojelun viestintä ja
tietopalvelut, paikkatiedon
tuottaminen valtakunnalliseen
luonnonsuojelutietojärjes telmä
än

Maisemanhoitoon ja
perinneympäristöihin liittyvien
hankkeiden rahoitus

ProAgria:
- Perinnebiotooppeja
koskevien tietojärjestelmien ja
-palveluiden ylläpito

Kunnat: Vapaaeh tois en
luonnonsuojelun korvausten ja
kauppasummien arviointi sekä
korvauss opimuksen tai
kauppakirjan laatiminen

Maisemanhoitoalueiden
valmistelun rahoitus

Maatalous- ja elintarviketuotannon sekä maaseudun kehittämisen palvelut
Neuvonta

Luvat, ilmoitukset ja
päätökset

Maatilojen
neuvontajärjestelmä:
Neuvo2020-palvelut

Lomituspalvelut

Rahoituspalveluiden
neuvonta

Toiminnanharjoittajien
rekisteröityminen

Koulutus ja valmennus
toiminnan ja
tuotteiden
lakisääteisistä
vaatimuksista

Täydentävät ehdot

ProAgria: Rauhoitettujen lajien
aiheuttamien vahinkojen
korvausasiat

Yliopistot, maakuntamuseot,
ammattikorkeakoulut ja muut
oppilaitoks et:
- Tutkimus- ja
kehittämishankkeiden
yhteisrahoitus
- Ympäristökas vatuksen ja valistuksen hankeavus tukset

Hankeyhteistyö METSOyhteistyöverkosto- ja
vies tintähankkeissa
Luontotyyppejä ja lajeja
koskevien selvitysten
tekeminen ja niiden
elinympäristöjen
hoitosuunnitelmien laatiminen
sekä hoidon järjestäminen
Ympäristötietouden
edistäminen osana
hanketoimintaa
Luonnon monimuotoisuuteen
liittyvä keh ittämishankkeet,
Business&Biodiversity

Ulkomaat (Ven äjä, Norja,
Ruots i, EU): Maakunnat
partnereina eri hankkeissa

Ympäristökas vatussuunnitelmi
en ja ympäristöohjelmien
tekeminen
Matkailu: luontomatkailun
virkistyskäytön edistämiseen
liittyvät yhteishankkeet

Maatalouden
rakennetuet (maatilat):
- Nuorten viljelijöiden
aloitustuki
-Investointituki

Luonnonmukainen
tuotantotapa

Viestintä- ja tietopalvelut
Toiminnan ja
Tietopalvelu valvonnan
tuotteiden
tuloksista
vaatimuksiin liittyvä
tiedontuotanto,
koulutus ja valmennus
Tietopalvelu lajike-,
siemen-, lannoite- ja
Seuraa
viljamarkkinoista
kasvitautitilannetta
alueellasi -palvelut

Tukijärjestelmät:
- EU:n suorat tuet
- EUn: osittain
rahoittamat
viljelijäkorvaukset

Riistavahinkolain
mukaiset korvaukset

Kansalliset maa- ja
puutarhatalouden tuet

Ympäristösopimukset
ja ei-tuotannolliset
investoinnit

Riistalain mukaiset
korvaukset

Maaseudun hanketuet
(maaseutuyritykset ja
sidosryhmät):
- Koulutus ja
tiedonvälitys
- Palveluiden ja kylien
kehittäminen
- Yhteistyö ja
verkostoituminen

Neuvonta (onnettomuuksien ehkäisy)

Maatalous- ja elintarviketuotannon sekä maaseudun
kehittämisen erityispalvelut
Siemen- ja
lannoitemarkkinoiden
toimivuus,
kasvinterveys, rehujen
turvallisuus ja laatu,
viljan
interventiotoiminta

Hukkakauran torjunta

Yritysten
yhteistyöhankkeiden
neuvonta

Mets äkeskus,
metsänhoitoyhdistykset:
Hankeyhteistyön rahoitus
METSO-yhteistyöverkosto- ja
vies tintähankkeissa

Maaseutuympäristön luonnon
monimuotoisuuden
edistämiseen ja
maisemanhoitoon liittyvät
yhteistyö-, neuvonta- ja
koulutushankkeet
Maisemanhoitohankkeiden
osallistavan suunnittelun
edistäminen ja kehittäminen
Alueellisten
ympäristötietouden
yhteistyöryhmien kokoaminen
ja niihin osallistuminen sekä
ympäristötietouden
edistäminen osana
hanketoimintaa
Kunnat: Yleiset neuvonta- ja
kehittämishankkeet luonnon
monimuotoisuuden
edistämisessä
Yliopistot, maakuntamuseot,
ammattikorkeakoulut ja muut
oppilaitoks et: yleiset tutkimusja kehittämisehankkeet

Mets äkeskus,
metsänhoitoyhdistykset:
- Hankeyhteistyö METSOyhteistyöverkosto- ja
vies tintähankkeissa
- Alueelliset METSOyhteistyöryhmät
- Soiden kestävän käytön
toimintatapojen kehittäminen
luonnon monimuotoisuus ja
vesiensuojelu huomioiden
Ulkomaat (Ven äjä ja N orja):
Vihreän vyöhykkeen toiminta
Ulkomaat (Ven äjä, Norja ja
Ruots i): Barentsin alueen
toiminta, arktiset
kehittämishankkeet,
rajavesistösopimuksiin liittyvät
luonnonsuojeluhankkeet
Ulkomaat (EU): Luonnon
monimuotoisuuden
edistämiseen liittyvät
yhteishankkeet mm. LIFE,
Fres habit, VELMU,
Merialuesuunnittelu, Vihreä
vyöhyke

Pelastus- ja turvallisuuspalvelut
Rahoituspalvelut

Valvonta

Vientiyritysten
erityispalvelut (mm.
ISPM15-merkin
käyttöoikeus,
vientitodistukset)

Kehittämis- ja edistämispalvelut
Yleiset neu vonta- ja
kehittämishankkeet luonnon
monimuotoisuuden
edistämisessä

Onnettomuuksien
ehkäisyyn,
omatoimiseen
varautumisen ja
hätätilanteissa
toimimiseen liittyvä
neuvonta

Lomittajapalvelu

Maakuntakonsernin
normaaliolojen,
häiriötilanteiden ja
poikkeusolojen
varautumisen
tukeminen

Turvallisuusviestintä,
ml.
turvallisuuskoulutus
mm. päiväkodeissa

Riskinarviointi ja
riskinhallinta
kasvintuotannon
laadunhallinnassa

Maaseudun yritystuet
(maaseutuyritykset):
- Perustamistuki
- Investointituki
- Investoinnin
toteutettavuustutkimus
- Yritysten
yhteistyöhankkeet

Yhteistyö paikallisessa
turvallisuussuunnittelu
ssa kuntien kanssa

Kuntakonsernin
normaaliolojen,
häiriötilanteiden ja
poikkeusolojen
varautumisen
tukeminen

Lannoitteiden
turvallinen käyttö

Asiantuntijana
toimiminen mm.
rakennusvalvonnalle ja
kaavoitukselle

Yhteistyö mm.
vanhuspalveluiden
kanssa

Palontutkinta ja
onnettomuuskehityksen seuranta

Luvat, ilmoitukset ja päätökset
Päätös ilotulitteiden
käytöstä

Ilmoitus tilapäisestä
koulumajoituksesta

Yleisötilaisuuden
pelastussuunnitelma

Päätös avotulen teon
kieltämisestä
pelastust oimen alueella

Vaarallisten
kemikaalien vähäinen
varastointi tai käsittely

Ilmoitus kulottamisen
suorittamisesta

Nestekaasun tilapäinen
käyttö
rakennustyömaalla
Pyroteknisten
välineiden varastointi
kaupan yhteydessä
Räjähteiden tai
vaarallisten
kemikaalien käyttö
erikoistehosteena

Pelastustoiminta ja väestön suojaaminen

Valvonta
Palotarkastukset ja
omatoiminen
palotarkastus

Palotarkastukset ja
asiakirjavalvonta

Väestön varoittaminen
vaaratilanteesta

Öljykeskuslämmityslaitt
eistojen katsastukset ja
tarkastukset

Nestekaasun
käyttölaitosten tai
varastojen tarkastukset

Pelastuslaitoksen
ensihoito

Vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden valvonta

Muiden viranomai sten
tekemät ilmoi tukset
pelastusv iranomaisellle

Vaarallisten
kemikaalien teollista
käsittelyä tai
varastointia
harjoittavien laitosten
tarkastukset

Nuohouksessa havaittujen
puutteiden ilmoittaminen
pelastusviranomaiselle

Päätös turvetuotannon
keskeyttämisestä
Pelastustoimintaan
liittyvät päätökset

Viestintä- ja tietopalvelut
Väestön
varoittamiseen
tarvittavan
hälytysjärjestelmän
ylläpitäminen

Poistumisturvallisuusse
lvityksen arviointi

Räjähdetarvikekauppaa
harjoittavien yritysten
tarkastukset
Räjähteiden tilapäisen
varastoinnin
käyttöönottotarkastus

Öljyvahinkojen torjunta
Yhteistoiminta
pelastustoiminnassa
naapurivaltioiden
lähialueilla

Pelastustoiminta:
hälytysten
vastaanottaminen,
uhkaavan
onnettomuuden
torjuminen,
onnettomuuden uhrien
ja vaarassa olevien
ihmisten, ympäristön ja
omaisuuden
suojaaminen ja
pelastaminen,
tulipalojen
sammuttaminen ja
vahinkojen
rajoittaminen

Yhteiset pelastusalan tukipalvelut

Rekisterinpidon
palvelut

Väestönsuojelun
palvelut
(P eL 10 luku)

Sosiaali- ja terveyspalvelut
Neuvonta

Rahoituspalvelut

Luvat, ilmoitukset ja
päätökset

Sote-palveluiden
ohjaus- ja
neuvontapalvelut

Terveyspalvelut

Sosiaalipalvelut
Kotisairaanhoito
Iäkkäiden palvelut

Viestintä- ja tietopalvelut

Terveysneuvonta ja
terveystarkastukset

Avosairaanhoito

Maakunnan asukkaat

Maakunnan asukkaat
sekä sidosryhmät ja
yhteistyökumppanit,
ulkomaat ja EU

Yritykset

Yritykset sekä
sidosryhmät ja
yhteistyökumppanit,
ulkomaat ja EU

Sidosryhmät ja
yhteistyökumppanit,
ulkomaat ja EU

Maakunnan asukkaat
sekä yritykset

Työikäisten palvelut

Lapsiperheiden
palvelut

Lastensuojelu

Valvonta

Palvelun
kohderyhmän värikoodaus

Perheoikeudelliset
palvelut

Vammaispalvelut

Lääkinnällinen
kuntoutus

Sairaalahoito

Suun terveydenhuolto

Neuvolapalvelut

Päivystys

Laboratorio- ja
kuvantamispalvelut

Kouluterveydenhuolto

Ensihoito

Seulonnat

Mielenterveystyö

Erikoissairaanhoito

Työterveyshuolto
Maakunnan asukkaan,
yri tykset sekä sidosry hmät
ja yhteistyökumppanit,
ulkomaat ja EU

Päihdehuolto
Opiskeluterveydenhuolto

Päihdetyö

Vesi- ja kalatalouden palvelut
Neuvonta
Aihepiirit:
- Vesistöjen käyttö
- Vesistöjen
säännöstely
- Ojitusyhteisön
toiminta
- Ojitus ja
peruskuivatus
- Pohjavesialueet ja selvitykset
- Tulva- ja kuivuusriskit
- Vesihuollon riskit ja
toimintavarmuus
- Vesihuollon
järjestäminen
- Biotalous
- Patoturvallisuus
- Kalastus ja
kalakantojen hoito
- Kalataloudellisten
velvoitteiden
toimeenpano
- Kalatalouden
rahoitusvälineet

Aihepiirit:
- Vesihuolto
- Ojitus ja
peruskuivatus
- Vesitilanne
- Pohjavesialueet ja selvitykset
- Vesistöjen
säännöstely ja sen
kehittäminen
- Pinta- ja
pohjavesivarojen
kestävä käyttö
- Tulva- ja
kuivuusriskien hallinta
- Kalastusluvat ja
säännökset
- Kalavarojen hoito

Luvat, ilmoitukset ja päätökset

Ai hepiirit:
- Vesihuol to
- Oji tus ja peruskuivat us
- Vesist öjen säännöstely ja
sen k ehittämi nen
- Vesist öjen
luonnostami nen
- Pohjav esial ueet
- Rajavesistötehtävät
(asianomaisissa
maak unnissa)
- Biotalous
- Tul va- ja kuivuusriskit
- Rakennettujen vesi en
huolto
- Käy tett ävyy den
parantaminen
- Kalastus ja kalakantojen
hoito
- Kalatalouden
rahoitusv älineet
- Kalatalousvelvoit teiden
toimeenpano
- Kalastuksenvalvonta

Aihepiirit kunnille ja
vesilaitoksille:
- Tulva- ja
kuivuusriskien hallinta
- Hulevesitulvariskien
hallinta
- Vesihuolto ja
pohjavedet
kaavoituksessa
- Pohjavesiselvitykset
- Vesihuollon
järjestäminen
- Vesihuollon riskit ja
toimintavarmuus
- Biotalous
- Kalastus- ja
kalakantojen hoito
- Kalatalousvelvoitteiden toimeenpano
- Kalatalouden
rahoitusvälineet

Uusien kalalajien
maahantuonti

Kalastuksen alueellinen
sääntely

Kalastuksen
säätelypäätökset
Kalataloudellisiin
velvoitteisiin liittyvät
päätökset
Patoturvallisuuspäätök
set (Kainuun
maakunnan vastuulla):
- Padon luokittelu
- Tarkkailuohjelman
hyväksyminen
- Vahingonvaraselvityksen hyväksyminen

Kaupallinen kalastus ja
kalastuskiintiöt

Kalastusalueen käyttöja hoitosuunnitelmien
hyväksyminen

Yleiskalastusoikeuksien
rajoittaminen

Kalastuksen
säätelypäätökset

Kalojenistutusluvat

Kalastuksen valvojien
hyväksyminen

Kalastusmatkailuyrittäjien luvat
Kalastuslain mukaiset
poikkeusluvat

Vesitalouden ja
kalatalouden yleinen
etu
Vesihuoltolain
valvonta: vesihuollon
järjestäminen ja
kehittäminen

Kalastuksen valvojien
valvonta (ei EU
kalastuksen valvonta)

Tuki tulvasuojeluun ja
vesistökunnostuksiin

Kalatalousalueiden
toiminnan valvonta

Euroopan meri- ja
kalatalousrahaston
(EMR)
ympäristöhankkeet

Vapaa-ajan kalastuksen
valvonta

Vesihuoltolain valvonta
kunnissa:
- Vesihuollon
järjestäminen
- Vesihuollon
kehittäminen
yhdyskuntarakenteen
mukaisesti
- Vesihuoltolaitosten
toiminta-alueet

Patoturvallisuus
(Kainuun maakunnan
vastuulla)

Alueellisten
kalatalouden
yhteistyöryhmien
nimittäminen

Kaupallinen kalastus
(EU)

Kalatalousvelvoitteiden päätökset

Ojitustoimitukset

Velvoitetarkkailusuunni
telmien toteuttamisen
valvonta (kalatalous)

Lupavelvoitteet

Kalataloudellisten
toimenpidevelvoitteide
n toteuttamisen
valvonta

Kalan maahantuonti

Viranomaisille
asetettujen
kalatalousvelvoitteiden
toteuttamisen valvonta
kunnissa

Vesien ja merenhoidon palvelut

Vesien- ja merenhoidon
suunnit telu
- vesistöjen perustietojen
yll äpito
- sisävesi en ja
meriy mpäristön tilan
arviointi
- pohjav esialueiden
määrittäminen ja
luokitt elu
- vesien ti lan seurannan
järjest äminen
- ihmistoiminnan
vaikutusten arvi oi nt i
- meriy mpäristön hyvän
tilan kri teerien arviointi
- Itämeren tilan
seurantaan osallistuminen
- vesienhoitosuunni tel man
ja toimenpideohjelman
valmistelu

Luvat, ilmoitukset ja
päätökset

Vesien- ja
merenhoidon
toimeenpanon
edistäminen
Vesien- ja
merenhoidon
asiantuntijapalvelut
- rehevöityminen ja
haitalliset aineetjätevedet
- vesistökunnostuksetpohjavedet
- yhdyskunnat ja hajaasutus
- maa- ja metsätalous
- kalankasvatus
- turvetuotanto
- teollisuus

Vesitiedon
hyödyntäminen
muiden viranomaisten
lupapalveluissa

Tuki kehittämis-,
kokeilu-, investointi- ja
vienninedistämishankk
eille
Tuki
peruskuivatustoimenpi
teille

Viestintä- ja tietopalvelut

Rahoituspalvelut
Vesienhoitosuunnitelmat

Avustukset vesien- ja
merenhoidon
toimenpiteiden
toteuttamiseen

Toimenpideohjelmat
Vesien- ja
merenhoidon
kuulemiset

Avustukset pohjavesien
suojelusuunnitelmien
laatimiseen

Valvonta
Vesitiedon
hyödyntäminen
muiden viranomaisten
valvontapalveluissa

Kaupallisen kalastuksen
vakuutustuki
Kehittämishankkeet
kalakantojen hoitoon ja
vapaa-ajankalastuspalveluihin. Ostot
kalatalousmaksuvaroill
a

Kehittämispalvelut
Tuki
peruskuivatustoimenpiteisiin
EMR:n tuet:
- EMR:n alueelliset
kalatalousryhmät
- EMR:n innovaatioohjelmat
- Kalastuksen
valvonnan rahoitus
- Tiedonkeruuohjelman
rahoitus
- Meripolitiikan
rahoitus

Korvausvarojen jako
(yleiskalastusoikeudet,
saimaannorppa)
EMR-kalasatamien
kehittämistuki, kunnat

Avustus hajaasutusalueiden
jätevesineuvontaan

Vesitiedon
karttapalvelu

Neuvonta
Vesitietojen raportointi
(kansallinen ja EU)

Vesistötietojärjestelmät
Toimenpiteiden
toteutuksen
seurantatieto

Maakunnan julkisen
henkilöliikenteen
suunnittelu,
järjestäminen ja
valtionavustusten
hallinta

EU-asiat ja -yhteydet

Saaristoliikenteen
suunnittelu ja
järjestäminen

Terveellinen
elinympäristö:
- terveydensuojelu
- elintarviketurvallisuus
- eläinten pito
- tupakoinnin
rajoitukset
Tupakka ja
nikotiinituotteet

Vesien ja merenhoidon
sidosryhmäyhteistyö

Viestintä- ja tietopalvelut
Vesitilanne- ja
tulvavaroitukset

Kalastuksen sääntely

Vesihuollon
tietopalvelu

Kalakantojen hoito

Tulvatietojärjestelmä

Kalakantojen tila

Vesirakenteet ja
patoturvallisuus
Kalastusluvat ja
kalastuskiellot
Tiedot kalakannoista ja
niiden hoidosta

Kehittämispalvelut

Luvat, ilmoitukset ja päätökset
Terveydensuojelu

Tupakkalaki

Elintarvikelaki ja
elintarviketurvallisuus

Vesi- ja ruokamyrkytysepidemiat, näihin
liittyvät kriisi- ja
erityistilanteiden
käyttösuositukset,
rajoituksen ja
takaisinvedot
Käyttösuositukset ja
yleinen ohjaus
epidemioihin liittyen

Toimenpideohjelmien
toteuttaminen

Maakunnan mahdolliset lisätehtäväalojen palvelut, pl. alueen kaikkien kuntien kanssa sovittavat
Maakunnan
liikennepalveluiden
kehittäminen

Kehittämishankkeet
kalakantojen hoitoon ja
vapaa-ajan
kalastuspalveluihin

EMR:n tuet:
- Kaupallisen
kalastuksen tuet
- Vesiviljelyn tuet
- Kalan jalostuksen ja
kaupan tuet
- Yritysten
kehittämishanketuet
- Innovaatio-ohjelmat

Ympäristöterveyden palvelut

Neuvonta
Toimenpiteiden
toteuttamisen
käytännön työn
aktivoiminen ja tuki

Rahoituspalvelut

Valvonta

Lupavelvoitteista
huolehtiminen

Eläinlääkärit

Eläinrekisterit

Löytöeläimet

Terveyshaitan
poistamiseksi tehtävät
määräykset, esim.
asumiskielto
Yksityishenkilöihin
kohdistuvat
eläinsuojelupäätökset
Vesi- ja ruokamyrkytysepidemiat, näihin
liittyvät kriisi- ja
erityistilanteiden
käyttösuositukset,
rajoitukset ja
takaisinvedot
- Päätökset ja
rajoitukset
Ilmoitukset
eläinrekistereihin:
- Eläinkuljetukset
- Eläinsuojelu

Elintarvikealan
ilmoitukset ja
hyväksynnät
Elintarvikehuoneistoilmoitukset, päätökset
ja hyväksynnät
Terveydensuojelulain
mukaiset ilmoitukset
(ja suurten
vesilaitosten
hyväksymispäätökset)
Terveyshaitan
poistamiseksi
annettavat määräykset
Tupakan ja
nikotiinituoteiden
myynti
- Tupakkalain mukaiset
kieltopäätökset
Alkoholijuomien
vähittäismyynnin ja
anniskelun luvat

Ympäristöterveyden erityispalvelut

Valvonta
Terveellisen
elinympäristön
turvaamiseen liittyvä
suunnitelmallinen ja
ilmoitusten johdosta
tehtävä valvonta
Asumisterveys,
eläinsuojelu,
yksityiskaivot
- Elintarvikkeiden
myynti ja valmistus
- Tupakan ja
nikotiinituotteiden
myynti
- Tupakointikielto
- Luomutuotanto
Kemikaalivalvonta

Eläinlääkäripalvelut,
kotieläimet
- lääkintä, eläintaudit,
zoonoosit, hyvinvointi,
jalostaminen
- merkintä ja
rekisteröinti
- sivutuotteet
Rehun tuotanto ja
kauppa
- Terveydensuojelulain
mukainen suunnitelmallinen valvonta
(ilmoituksenvaraiset
toiminnot)
- Terveyshaittaepäilyjen johdosta tehtävä
valvonta

Alkoholijuomien
vähittäismyynnin ja
anniskelun valvonta

Eläinlääkäripalvelut,
kotieläimet
- peruseläinlääkäripalvelu ja kiireellinen
eläinlääkäriapu

Kehittämispalvelut

Viestintä- ja tietopalvelut

Alkoholimainonnan valvonta

Kuntien kanssa sovittavissa olevat maakunnalliset lisäpalvelut

Rakennusvalvonnan
järjestäminen

Ympäristötoimen
järjestäminen

Muut kaikkien
maakunnan kuntien
kanssa sovittavat
palvelut

Maakunnan palveluiden järjestäminen
Palveluiden järjestämisen palvelut

Maakunnan omaa toimintaa tukevat palvelut

Hankinta

Palvelusalkun
johtaminen/hallinta ja
kehittäminen

Palvelutuotannon
mittaaminen (SLA-tasot
ja muu)

Palveluiden ohjaus

Asiakkuuden
kokonaishallinta
järjestetyissä
palveluissa

Palveluverkon
suunnittelu

Ulkopuolisten
palveluiden
mahdollistaminen

Palveluista
maksaminen

Maakunnan toiminnan
taloussuunnittelu ja
rahoitus

Tietohallinto ja ICT

Tuki luottamuselimille
ja maakuntavaaleille

Maakunnan talous- ja
henkilöstöhallinnon
palvelut

Maakuntien yhteiset palvelut
Keskitetty
neuvontapalvelu

Maakunnan toiminnan
muut tukipalvelut

Toimitila- ja
kiinteistöhallinnan
palvelu

Valmius- ja varautumispalvelut
ICT-palvelu

Maakunnan
varautuminen

Ympäristöterveyden
erityistilanteisiin
varautuminen

Alueellisen
varautumisen
yhteensovittaminen

