
ELYt: mahdollisuus kestävän kehityksen 
ankkuroimiseen aluehallintoon

Suomen kestävän kehityksen toimikunta
13.10.2010

Ulla Koivusaari
Johtaja

Pirkanmaan ELY -keskus



Aluehallinto uudistui 1.1.2010

 Valtion aluehallinnon viranomaisten rooleja, tehtäviä, 
ohjausta ja aluejakoa selkeytettiin kokoamalla entistenohjausta ja aluejakoa selkeytettiin kokoamalla entisten 
kuuden viranomaisen (lääninhallitukset, TE-keskukset, 
alueelliset ympäristökeskukset, ympäristölupavirastot,alueelliset ympäristökeskukset, ympäristölupavirastot, 
tiepiirit ja työsuojelupiirit) tehtävät kahteen uuteen 
viranomaiseen: 
– elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksiin (ELY)
– aluehallintovirastoihin (AVI). 
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Lääninhallitukset (6)
TE-keskukset (15)

Al lli t ä i tök k k t (13)Alueelliset ympäristökeskukset (13)
Ympäristölupavirastot (3)

Tiepiirit (9)
Työsuojelupiirit (8)

Aluehallintovirastot Elinkeino-, liikenne-Aluehallintovirastot 
(6) ja ympäristökeskukset

(15)
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Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
19.5.2010
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Valtion aluehallinnon ohjaus
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Kestävä kehitys näkyy strategia-asiakirjan ja 
strategisten tulossopimusten tavoitteissa:strategisten tulossopimusten tavoitteissa:

A. Alueellisen kilpailukyvyn ja väestön hyvinvoinnin 
edistäminen

B. Ilmastonmuutoksen hillintä ja kestävän kehityksen 
edistäminenedistäminen

C. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten 
toiminnan kehittäminen
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Käytännön esimerkkejä:Käytännön esimerkkejä:
•Alueelliset ympäristöohjelmat (Sanoista tekoihin – Keski –
S ä i tö hj l 2015Suomen ympäristöohjelma 2015
•Maakunnalliset suunnitteluasiakirjat (maakuntastrategia,
maakuntasuunnitelma maakuntaohjelma TOTSU maa-maakuntasuunnitelma, maakuntaohjelma, TOTSU, maa-
kuntakaava) 

•Sektorikohtaiset suunnitelmat ja ohjelmatj j

•Haasteena kestävän kehityksen näkökulmien toteutuminen 
ELYj äätök i ä j hj k j kä tä ö t t t kELYjen päätöksissä ja ohjauksessa ja käytännön toteutuksessa
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Vaikuttavuuden arviointi Ekologisesti kestävä kehitys

Ilmastonmuutoksen hillintä ja sopeutuminen

Luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen pysäyttäminen

Ohjauskeinojen 
vaikuttavuuden 

Ympäristön tilan 
muutoksen ennakointi

Kestävä yhdyskuntakehitys 
ja laadukas elinympäristö

Ympäristöriskit

Kestävä materiaalitalous 

Luonnonvarojen kestävä käyttö

arviointi

Ympäristötiedon 
lisääminen

”Oikeudenmukainen yhteiskunta"

”Yleinen ympäristöetu" Ympäristöriskit 

Taloudellisesti kestävä
kehitysSosiaalisesti kestävä kehitys
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