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Ilmastolaki

1 § Lain tarkoitus ja tavoitteet

Tämän lain tarkoituksena on

2) tehostaa ja sovittaa yhteen valtion 
viranomaisten toimintaa ilmastonmuutoksen 
hillitsemiseen ja siihen sopeutumiseen 
tähtäävien toimenpiteiden suunnittelussa ja 
täytäntöönpanon seurannassa;

4 § Ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja siihen 
sopeutumista edistävät toimet

Valtion viranomaisen on edistettävä 
toiminnassaan mahdollisuuksien mukaan tämän 
lain mukaisten suunnitelmien toteutumista.



AVI-ELY-strategia antaa suunnan valtion aluehallinnon toiminnalle

Ilmastonmuutos läpileikkaavasti 
ELY-keskuksen toimintaa 
ohjaavana teemana

▪ Kierto- ja biotalousratkaisut 
lisääntyvät ja luonnonvaroja 
käytetään kestävästi

▪ Luonnon monimuotoisuus ja 
vesien tila paranee

▪ Ilmastonmuutosta hillitään ja 
siihen sopeutumista tuetaan

▪ Yhdyskunnat kehittyvät 
kestävästi 
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Ilmastoasian huomioiminen virkatyössä

”Mitä tarkoittaa ilmastolaki suhteessa muuhun lainsäädäntöön, esim. YSL - turvelausunto?”

”Mahdollisuudet ottaa ilmasto huomioon tiehankkeissa?”

”Vesiasioiden kytkös sopeutumisen lisäksi myös hillintään?”

” Miten jo tuemme/voisimme paremmin tukea yrityksiä/toimijoita päästövähennystyössä?”

Aluehallinnon ilmastotyön vauhdittaminen 

▪ Työ käsittelee sisäisen työn kehittämistä

▪ Työssä on mukana hillintä ja sopeutuminen

▪ Työssä on käyty läpi ELY-tehtävien ilmastorajapinnat 

▪ Työssä huomioidaan rajapinta alueen muuhun ilmastotyöhön ja 
sidosryhmiin 



Ilmasto ELY-
keskuksen 
virkatyössä

nyt



Ilmastotyössä tehdään jo nyt: 
maaseutu, elinkeinot, rahoitus

▪ Neuvonnan ja muun yhteyden pidon aikana viestitään viljelijälle luotettavaa 
ilmastokestävyystietoa

▪ ELY-keskus rahoittaa luomusitoumuksia sekä muita ympäristösopimuksia 
osana viljelyä. Luomutuotanto on ollut järjestelmänä toimiva ja sen avulla 
on voitu edistää erilaisia ympäristötavoitteita. 

▪ Biokaasun tuottamista myytäväksi (energiayrittäjyys) voidaan tukea 
maaseuturahaston yritystuella. Hankerahoituksella mahdollisuus lisätä 
esim. tietotaitoa biokaasun mahdollisuuksien hyödyntämiseen 
maaseudulla. 

▪ Yrityskohtaisissa henkilöstökoulutuksissa ja yritysten kehittämispalveluissa 
kestävä kehitys ja toimintojen  ympäristö- tai ilmastovastuullisuus otetaan 
huomioon eräänä hanketta kannattavana kriteerinä.

▪ Vähähiilisyyttä, kiertotaloutta ja digitalisaatiota edistetään yritystukien ja 
erilaisten hankkeiden rahoittamisella: EU-rakennerahaston (EAKR ja ESR), 
EU:n maaseuturahaston ja nyt näihin liittyvien korona-elpymisvälineen 
(React EU) kautta. 



Ilmastotyössä tehdään jo nyt: 
alueidenkäyttö ja liikenne

▪ Ilmastoasioita nostetaan esiin kaavaneuvotteluissa sekä kaavoihin liittyvässä 
muussa edistämistyössä. 

▪ Kaavalausunnoissa huomioitavia, ilmastoon liittyviä näkökulmia ovat esim. 
Yhdyskuntarakenne, aluetehokkuus, liikenne (kävely, pyöräily), palvelut, 
ilmastovaikutukset ja –tavoitteet, materiaalit, energia, hiilinielut

▪ MRL:n mukaisissa kuntien kehittämiskeskusteluissa otetaan esille 
monipuolisesti erilaisia teemoja ja ilmasto on ollut luontevaa kytkeä tähän 
menettelyyn. 

▪ Liikenteen lupatehtäviin kuuluu liikenteen poikkeusjärjestelyjen hyväksyminen. 
Näissä järjestelyissä kävelyn ja pyöräilyn reittien toimivuus tulee turvata yhtä 
lailla kuin autoliikenteenkin.

▪ Polkupyörien liityntäpysäköinnit joukkoliikenteen (solmu)pysäkeille

▪ Teiden talvihoitoluokat määrittävät, miten hyväkuntoisina tiet pysyvät talvisin, 
millä voidaan vaikuttaa joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn olosuhteisiin.



Ilmastotyössä tehdään jo nyt:  
luonnonsuojelu, ympäristönsuojelu 
ja jätehuollon tuottajavastuu

▪ Ympäristökasvatus ja ympäristötietoisuustyö

▪ Sähköautojen yleistyminen vaatii yhteistyötä, jotta voidaan 
varautua lisääntyvään käytettyjen akkujen määrään ja löytää 
niille uudelleenkäyttömahdollisuuksia. Tätä edistetään akkujen 
ja paristojen tuottajavastuutehtävissä eri tavoin. 

▪ PIMA-kunnostusten päästöjä otettu huomioon jo pitkään – eri 
kunnostusmenetelmien päästövaikutukset hyvin tiedossa.

▪ Jätelakityö 

▪ METSO-ohjelman metsien suojelutyöllä  turvataan luonnon 
monimuotoisuutta ja sitä kautta vahvistetaan metsien 
hiilinieluja ja hiilivarastoja. 

▪ Jätevedenpuhdistamojen valvonnassa huomioidaan lisääntyvät 
hulevedet ja tulvariski. 



ELY-keskuksen ilmastotyö käytännössä

▪ Sisäinen työ 
▪ ELY-keskuksen oma ilmastoasiantuntijoiden verkosto

▪ Virkatehtäviin jo sisältyviä ilmastotavoitteita
▪ Esim. YVA, MRL, tulvariskit, liikenne 

▪ Tiekarttahankkeessa käyty läpi kaikkien tehtävien 
ilmastorajapinnat 

▪ Ulospäin suuntautuva työ ja yhteistyö alueella
▪ Kuntayhteistyö 

▪ Maakunnalliset foorumit, verkostot, yhteistyöryhmät 

▪ Canemure ja muut ilmastohankkeet 
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ELY-keskuksen rooli ilmastotyössä

▪ Asiantuntija 
▪ Viranomaisprosesseissa vahva substanssiasiantuntemus kaikilla 

vastuualueilla 
▪ Luottamus asiantuntemukseen korkealla tasolla myös sidosryhmien 

näkökulmasta
▪ Tietotarpeiden tunnistaminen ja tiedon tuottaminen

▪ Välittäjä
▪ Tiedon välittäminen ylätasolta alueelle ja suoraan kunnille ja muille 

sidosryhmille 
▪ Tiedon välittäminen alueelta ylätasolle 

▪ Rahoittaja
▪ Vähähiilisyyttä, kiertotaloutta ja digitalisaatiota edistävien 

yritystukien ja –avustusten sekä erilaisten hankkeiden rahoittaminen
▪ Yrityksen kehittämispalvelut 
▪ EU-rakennerahasto (EAKR ja ESR), EU:n maaseuturahasto ja 

kansallinen rahoitus ja korona-elpymisväline (React EU)
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Systeeminen muutos 
jatkukoon!
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Toimivimmat 
ratkaisut syntyvät 

usein yhdessä 
tekemällä!



Kiitos


