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Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Hyvinvointia, kilpailukykyä, kestävää kehitystä
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ELY-keskus – yhteistyötä asiakkaiden ja 
alueiden hyväksi

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuk-
set (ELY-keskukset) hoitavat valtionhal-
linnon alueellisia toimeenpano- ja kehit-
tämistehtäviä. ELY-keskukset kehittävät 
ja tukevat taloudellisesti, sosiaalisesti 
ja ekologisesti kestävää hyvinvointia 
yhteistyössä muiden toimijoiden kans-
sa. ELY-keskusten yhteiset arvot ovat 
asiakaslähtöisyys, osaaminen, yhteistyö 
ja avoimuus.

Tehtävät

•	Yritysten rahoitus- ja kehittämis-
palvelut, työllisyysperusteiset tuet 
ja työvoimakoulutus, maatila- ja 
kalatalousasiat, maahanmuuttoasiat 
ja EU:n rakennerahastohankkeet

•	Maanteiden kunnossapito, tiehank-
keet, liikenteen lupa-asiat, liikenne-
turvallisuus, joukkoliikenne ja 
saaristoliikenne

•	Ympäristönsuojelu, alueiden käytön 
ja rakentamisen ohjaus, luonnon-
suojelu, ympäristön tilan seuranta, 
vesivarojen käyttö ja hoito.

ELY-keskus on merkittävä alueiden 
kehittäjä ja EU-rahoituksen myöntäjä. 
Yhteistyö on tiivistä maakunnan liittojen 
ja muiden tahojen kanssa. ELY-keskus 
ohjaa työ- ja elinkeinotoimistoja.

ELY-keskus haluaa palvella asiakkaitaan 
mahdollisimman sujuvasti ja laaduk-
kaasti. Palvelua saa henkilökohtaisesti, 
verkossa tai puhelimitse.

Vastuualueet

•	Elinkeinot, työvoima ja  
osaaminen

•	Liikenne ja infrastruktuuri
•	Ympäristö ja luonnonvarat

Ohjaavat ministeriöt  
ja virastot
•	Elintarviketurvallisuusvirasto
•	Liikenne- ja viestintäministeriö
•	Liikennevirasto
•	Maa- ja metsätalousministeriö
•	Maaseutuvirasto
•	Opetus- ja kulttuuriministeriö
•	Sisäasiainministeriö
•	Tekes – teknologian ja  

innovaatioiden kehittämiskeskus
•	Työ- ja elinkeinoministeriö
•	Ympäristöministeriö

Alueen elinvoimaisuus
•	Alueen vahvuuksien tunnistaminen ja  

hyödyntäminen
•	Tasapainoinen väestörakenne ja  

korkea työllisyys
•	Kestävä yhdyskuntarakenne ja  

toimiva liikennejärjestelmä
•	Luonnonvarojen kestävä käyttö
•	Monimuotoinen luonto ja puhtaat vedet

Väestön hyvinvointi
•	Terveellinen, turvallinen ja  

viihtyisä elinympäristö
•	Toimivat matkat
•	Turvallinen ruoka
•	Nuorten osallistaminen
•	Maahanmuuttajien kotouttaminen

Elinkeinoelämän  
menestystekijät
•	Hyvä saavutettavuus ja maankäyttö
•	Yritysten uudistumiskyky ja  

työelämän laatu
•	 Innovaatiot, kasvu ja kansainvälistyminen
•	Uusiutuva energia ja ekotehokkuus
•	Toimivat työmarkkinat ja osaava työvoima

Toiminnan tavoitteet
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Edellytyksiä kehittyvälle  
elinkeinoelämälle

ELY-keskus toteuttaa alueellista elinkeino-, innovaatio-, maa-
seutu- ja työvoimapolitiikkaa. Se edistää alueidensa osaamista, 
koulutusta ja kulttuuria. Keskus hoitaa myös maahanmuuttoon, 
kotouttamiseen ja hyviin etnisiin suhteisiin liittyviä tehtäviä.

Tehtävät ja palvelut

•	Yritysten neuvonta, rahoitus ja kehittäminen
•	Elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen
•	Alueellinen elinkeino- ja työvoimapolitiikka, TE-toimistojen 

ohjaus
•	Maaseudun ja maaseutuelinkeinojen kehittäminen
•	Elinkeinokalatalouden ja vapaa-ajan kalastuksen edistäminen 

sekä kalavesien hoito ja kunnostukset
•	Kalastuslain toimeenpano ja yleisen kalatalousedun valvonta
•	Erityislakien (porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslaki, 

kolttalaki) toimeenpano ja valvonta
•	Paliskuntain yhdistyksen tulosohjaus
•	Elinkeinojen ja työllisyyden kehityksen sekä osaamis- ja  

koulutustarpeiden ennakointi
•	Palkkaturva
•	Kulttuurin ja luovan talouden edistäminen
•	Työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen suunnittelu, hankinta ja 

seuranta
•	Opetushenkilöstön lyhytkestoinen täydennyskoulutus
•	Maahanmuuttajien kotouttaminen ja työllistäminen,  

pakolaisten kuntiin osoittaminen

Puusepän käsissä valmistuu yksilöllinen keittiötaso 
mittatilaustyönä. ELY-keskus tarjoaa yrittäjille 
neuvontaa, kehittämistä, koulutusta ja rahoitusta.
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Kehittämispalveluja 
yrityksille
Yritykset voivat hyödyntää ELY-keskuk-
sen palveluja ja rahoitusmahdollisuuksia 
kehittäessään ja kasvattaessaan toimin-
taansa.

Liiketoiminnan kehittämiskohteita
•	Kansainvälistyminen
•	Liiketoiminnan tehokkuus
•	Johtaminen
•	Teknologia ja innovaatiot
•	Henkilöstön ammattitaito
•	Uusien työntekijöiden kouluttaminen.

ELY-keskuksen teknologia-asiantuntijat 
neuvovat alueen yrityksiä ja tutkimus-
organisaatioita käynnistämään kansal-
lisia ja kansainvälisiä tutkimus- ja tuo-
tekehityshankkeita. He tuovat Tekesin 
rahoitus- ja asiantuntijapalvelut sekä 
tutkimuksen ja tuotekehityksen verkostot 
lähelle asiakasta.

Keksintöasiamiehet ja innovaatioasian-
tuntijat neuvovat yrityksiä ja yksityishen-
kilöitä arvioimaan keksinnön uutuutta 
ja sen teknisiä ja kaupallisia mahdolli-
suuksia.

Isäntä nojaa menneeseen ja katsoo 
tulevaisuuteen. ELY-keskus on mukana 
luomassa maaseudulle elinvoimaa.
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Työlinja

Työlinja palvelee työnhakijoita.

Työlinjan puhelinpalvelu  
henkilöasiakkaille  
0295 020 700
tyolinja@te-toimisto.fi

Yritys-Suomi

Erityisesti pienille ja keskisuurille  
yrityksille suunnattu Yritys-Suomi- 
verkkopalvelu kertoo millaista apua 
yritys tai yrittäjä voi saada yrityksen 
perustamiseen, kasvattamiseen ja 
kehittämiseen.

Yritys-Suomi-puhelinpalvelu alkaville 
yrittäjille ja yrityksille 0295 020 500

www.yrityssuomi.fi

Työtä työllisyyden 
parantamiseksi
ELY-keskus suunnittelee, kehittää ja 
koordinoi työvoimapalveluja ja työlli-
syyden hoitoa. Keskus vastaa yhdessä 
alueen työ- ja elinkeinotoimistojen eli 
TE-toimistojen kanssa työvoimapoliit-
tisen aikuiskoulutuksen suunnittelusta 
ja hankinnasta. TE-toimistot toimivat 
ELY-keskuksen ohjauksessa. Keskus 
tukee paikallista työllisyyttä ja parantaa 
työttömien työnhakijoiden työmarkkina-
valmiuksia jakamalla työllisyysperustei-
sia avustuksia.

Elinvoimaa maaseudulle

Suomalainen maaseutu halutaan säi-
lyttää elinvoimaisena ja vetovoimaisena 
asuinympäristönä.

ELY-keskus edistää maa- ja puutarhata-
loutta sekä niihin liittyvien elinkeinojen ja 
muiden maaseudulla toimivien yritysten 
kilpailukykyä. Maatilat ja muut maaseu-
tuyritykset saavat tukea investointeihin 
ja toimintansa kehittämiseen. Rahoitus-
ta saavat myös hankkeet, joilla paranne-
taan elinkeinojen toimintamahdollisuuk-
sia, kannustetaan yritysten perustamista 
ja kehitetään jo toimivia yrityksiä.

Keskus valvoo maatalouden tukia ja 
hoitaa luonnonmukaiseen tuotantoon, 
kasvinterveyteen ja elintarviketurvalli-
suuteen liittyviä tarkastustehtäviä. Ko-

timaista kalataloutta kehitetään elinvoi-
maiseksi toimialaksi. ELY-keskus valvoo 
kalatalouden etua ja ohjaa kalavesien 
hoitoa. Keskus edistää vapaa-ajan ka-
lastusta. Se myös tukee uusiutuvien 
luonnonvarojen kestävälle käytölle pe-
rustuvaa yritystoimintaa.

Ohjausta maaseudun erityistarpeisiin:
•	Elintarviketurvallisuus, elintarvikkei-

den puhtaus ja jäljitettävyys
•	Hygieeniset tuotanto-olosuhteet ja 

eläinten hyvinvointi
•	Tuotannon ohjaus
•	Ympäristöasiat
•	Tukien maksatusten oikeellisuuden 

varmistaminen.

Koulutuksen, kulttuurin ja 
luovan talouden asialla
ELY-keskus edistää aikuiskoulutuksen 
ohjaus- ja neuvontapalveluja sekä kan-
sainvälisyyttä tukemalla toimijoiden kes-
kinäistä verkottumista.

Kulttuuriyrittäjyys, luova talous sekä 
kulttuuritoimijoiden ja muiden aluekehit-
täjien yhteistyö saavat ELY-keskukselta 
tukea. Keskus edistää myös taide- ja 
kulttuuripalveluiden uusien muotojen 
kehittämistä.
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Teiden päivittäinen liikennöitävyys ja turvallinen 
liikkuminen vaativat kunnossapitoa.  
ELY-keskus on mukana huolehtimassa  
liikenteen turvallisuudesta.
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Tavoitteena toimiva ja turvallinen liikenne

ELY-keskuksen tehtävänä on yhdessä 
muiden toimijoiden kanssa taata päivit-
täisten matkojen ja kuljetusten toimivuus 
ja turvallisuus kestävällä tavalla. Liiken-
neturvallisuuden parantaminen ohjaa 
vahvasti hankkeiden ja toimenpiteiden 
valintaa.

Tehtävät ja palvelut

•	Liikennejärjestelmätyö
•	Liikenneturvallisuudesta  

huolehtiminen
•	Maanteiden kunnossapito
•	Tieverkon parantaminen ja  

kehittäminen
•	Julkisen liikenteen tuki
•	Liikenteen lupa-asiat
•	Liikenteen asiakaspalvelu
•	Saaristoliikenne

Yhteistyöllä turvallinen 
liikenne
Liikenteen turvallisuus on keskeistä 
kuntien, ELY-keskuksen, Liikennetur-
van, poliisin ja muiden alan toimijoiden 
yhteistyössä. Kevyen liikenteen sekä 

iäkkäiden ja nuorten tienkäyttäjien tur-
vallisuuteen kiinnitetään erityisesti huo-
miota.

Tieympäristön parantaminen, kuten 
esimerkiksi keskikaiteiden ja hirviai-
tojen rakentaminen, vähentää liiken-
neonnettomuuksien riskiä ja lieventää 
onnettomuuksien seurauksia. Nopeus-
rajoitusjärjestelmän avulla säädellään 
ajonopeuksia vallitsevien olosuhteiden 
mukaan.

Liikennejärjestelmätyötä tehdään yh-
dessä muiden liikennealan toimijoiden 
kanssa. Tehtävänä on liikennejärjestel-
män kokonaisuuden suunnittelu ja ke-
hittäminen sekä kytkentä maankäytön 
suunnitteluun. Tavoitteena ovat toimivat 
ja turvalliset matka- ja kuljetusketjut.

Maankäytön ja liikenteen yhteensovit-
taminen on tärkeää paitsi liikennetur-
vallisuuden myös liikenteen päästöjen 
kannalta. Tienpitäjän tavoitteena on 
vähentää myös liikenteen ympäristö-
haittoja meluntorjunnan ja pohjavesien 
suojauksen avulla.

Vastuuta maanteistä

Teiden päivittäinen liikennöitävyys ja 
turvallinen liikkuminen vaativat kun-
nossapitoa. Kyse on 15 miljardin euron 
arvoisesta omaisuudesta.

ELY-keskukset pitävät tiet kunnossa. 
Teiden kunnossapidossa noudatetaan 
valtakunnallisia linjauksia. Kunnossa-
pidon painopisteenä ovat päätiet, muilla 
teillä toimenpiteet kohdennetaan paikal-
listen olosuhteiden mukaan. Päivittäinen 
liikkuminen ja kuljetukset turvataan kai-
killa teillä.

ELY-keskus huolehtii esimerkiksi tie-
valaistuksesta, levähdysalueista, linja-
autopysäkeistä, losseista ja lautoista 
sekä telemaattisista laitteista kuten 
liikennevaloista, automaattisesti vaih-
tuvista liikennemerkeistä ja opasteista. 

ELY-keskus ylläpitää:
•	78 000 kilometriä maantieverkkoa
•	5 000 kilometriä pyöräteitä
•	14 600 siltaa.

Tarvitsemansa palvelut ELY-keskus 
hankkii avoimilla markkinoilla toimivilta 
tuottajilta.
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Liikenteen asiakaspalvelu 0295 020 600

Tienkäyttäjän linja 0200 2100 
ilmoitukset akuuteista tiestön ongelmista 24 h/vrk

Liikennevirasto www.liikennevirasto.fi

Tietoa Kaakkois-Suomen rajaliikenteestä  
www.rajaliikenne.fi

Tietoa saaristoliikenteestä 
www.ely-keskus.fi/saaristoliikenne

Toimintaedellytyksiä julkiselle liikenteelle

Julkisen liikenteen tarpeet otetaan huomioon kaikessa liikenteen 
suunnittelussa. ELY-keskus tukee julkisen liikenteen toimivuut-
ta ja asianmukaista saatavuutta. Se huolehtii julkisen liikenteen 
palvelutasosta ostamalla linjaliikennettä siellä, missä se ei ole 
kannattavaa.

Julkista liikennettä edistetään rahoittamalla kaupunki-, seutu- ja 
työmatkalippuja ja myöntämällä avustuksia paikallis- ja palvelulii-
kenteelle sekä joukkoliikenteen kehittämishankkeisiin.

Asiakaspalvelukeskus – linkki asiakkaan 
ja viranomaisen välillä
Valtakunnallinen liikenteen asiakaspalvelukeskus on keskeinen 
toimija tieliikenteen asiakkaiden ja liikenneviranomaisten välisessä 
kanssakäymisessä.

Liikenteen asiakaspalvelukeskus
•	Auttaa ja neuvoo lupa- ja sopimusasioissa
•	Opastaa asioiden vireillepanossa
•	Vastaa asiakkaiden palautteisiin ja kysymyksiin
•	Neuvoo Liikenneviraston ja ELY-keskusten internet-palvelujen 

käytössä.

Kun tielle tulee esteitä,  
Tienkäyttäjän linja auttaa.
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Aurinkopaneeleita asennetaan aurinkoisin mielin.  
ELY-keskuksen vastuulla on hyvän ympäristön ja kestävän 
kehityksen edistäminen sekä ilmastonmuutoksen hillitseminen.
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Vähemmän päästöjä, 
kestävämpiä 
kulutusratkaisuja
Ympäristönsuojelun ja -hoidon tavoittee-
na on ympäristön tilan parantaminen, 
päästöjen vähentäminen ja kestävä ku-
lutus. 

ELY-keskus suojelee ympäristöä:
•	Ympäristölakien mukainen ohjaus ja 

valvonta
•	Aluehallintoviraston ympäristö- ja 

vesilupapäätösten valvonta
•	Yleisen edun valvonta ympäristö- ja 

vesiasioissa
•	Päätökset pilaantuneiden maa- 

alueiden ilmoituksista
•	Ympäristövahinkojen ehkäisy ja 

asiantuntija-apu niiden torjunnassa
•	Yhteysviranomaisena ympäristö- 

vaikutusten arviointilain (YVA)  
mukaisissa arviointimenettelyissä

•	Lausunnon antajana suunnitelmien 
ja ohjelmien ympäristöarvioinnissa 
(SOVA).

Ympäristötietouden lisäämisen sekä 
jätesuunnitelmien avulla ELY-keskus 
kannustaa jätemäärän vähentämiseen 
ja kestävään kulutukseen.

ELY-keskus kehittää tasapainoista alue- 
ja yhdyskuntarakennetta. Sen vastuulla 
on hyvän ympäristön ja kestävän kehi-
tyksen edistäminen sekä ilmastonmuu-
toksen hillitseminen.

Tehtävät ja palvelut

•	Alueidenkäytön ja rakentamisen 
ohjaus

•	Kulttuuriympäristön hoito ja suojelu
•	Luonnon monimuotoisuuden suojelu
•	Luonnon virkistyskäyttö-

mahdollisuuksien parantaminen
•	Ympäristönsuojelu (maa, ilma, vesi)
•	Ympäristö-, vesihuolto- ja vesistö-

töiden toteuttaminen
•	Vesivarojen käyttö ja hoito 

Monimuotoinen luonto – 
elämän ehto
ELY-keskus kehittää luonnonsuojelu-
alueverkkoa ja huolehtii eliölajien suo-
jelusta. ELY-keskus suunnittelee Natura 
2000 -alueiden hoitoa ja käyttöä ja to-
teuttaa vapaaehtoista METSO-luonnon-
suojeluohjelmaa. Keskus edistää mai-
semansuojelua ja turvaa luontoarvoja 
maankäytön suunnittelussa.

Kestäviä rakenteita, 
laadukasta rakentamista
Kestävä yhdyskuntarakenne ja hyvä 
elinympäristö vaikuttavat voimakkaasti 
asukkaiden hyvinvointiin, elinkeinoelä-
män toimintaan ja alueiden kilpailuky-
kyyn. 

ELY-keskus edistää ja ohjaa alueiden 
käytön suunnittelua ja rakentamista. 
Alueiden käytön ohjauksessa koroste-
taan erityisesti yhdyskuntarakenteen toi-
mivuutta, taloudellisuutta ja ekologista 
kestävyyttä sekä rakentamisen laatua. 
Keskus osallistuu maakuntakaavojen 
laadintaan, ohjaa ja valvoo kuntien 
yleis- ja asemakaavoitusta ja päättää 
esimerkiksi rantarakentamisen poikkea-
misluvista.

ELY-keskus vaalii kulttuuriympäristöä ja 
kulttuuriperintöä:
•	Ohjaamalla kuntien maankäytön 

suunnittelua
•	Myöntämällä rakennusperinnön 

hoitoavustuksia
•	Päättämällä rakennussuojelulain 

mukaisesta rakennussuojelusta.

Hyvinvointia kestävästi
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Säännöllisillä vesinäytteenotoilla seurataan 
vesistöjemme tilaa. ELY-keskus on mukana 
huolehtimassa, että vesistöjen tila pysyy hyvänä.

Puhdasta vettä

ELY-keskus edistää vesienhoitosuunnitelmien alueellisia toimen-
piteitä pinta- ja pohjavesien hyvän tilan saavuttamiseksi ja tur-
vaamiseksi. Se edistää vesistöjen hyvää tilaa ja käytettävyyttä 
antamalla asiantuntija-apua vesistöjen ja valuma-alueiden kun-
nostuksessa. Se osallistuu myös hankkeiden suunnitteluun ja 
toteuttamiseen yhdessä kuntien, paikallisten toimijoiden ja muiden 
viranomaisten kanssa.

ELY-keskus ohjaa vesihuollon laaja-alaista kehittämistä ja vastaa 
vesihuollon valvonnasta, suunnittelun ohjauksesta ja valtion ra-
hoitustuen suuntaamisesta. ELY-keskus edistää pohjavesivarojen 
kestävää käyttöä määrittelemällä pohjavesialueet ja osallistumalla 
pohjaveden hankintaa ja suojelua koskeviin selvityksiin.

ELY-keskus huolehtii tulvariskeistä

•	Tulvavedenkorkeuksien ja tulvariskialueiden määrittely
•	Rakentamisen ohjaaminen tulva-alueiden ulkopuolelle
•	Tulvavahinkojen torjunta
•	Patojen turvallisuudesta huolehtiminen.

ELY-keskus kehittää vesistöjen säännöstelyjä, jotta vedenkorkeu-
det ja virtaamat vastaisivat tulevaisuudessa paremmin vesistön 
käytölle ja ympäristön tilalle asetettuja tavoitteita.

Ympäristöasioiden asiakaspalvelu
•	0295 020 900 asiakaspalvelu (ma – pe klo 9 – 16)
•	ympariston.asiakaspalvelu(at)ely-keskus.fi

www.ymparisto.fi
•	Tietoa ympäristövastuullisesta toiminnasta 
•	Oiva, ympäristö- ja paikkatietopalvelu 
•	Ympäristöhallinto

Rakennusperintöportaali www.rakennusperinto.fi

Yrityksen ympäristötieto www.yrityssuomi.fi
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ELY-keskus – Elinvoimaa alueelle    

Ota yhteyttä 

Lapin ELY-keskus
Rovaniemi, Kemi
Puhelin: 0295 037 000 

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Oulu, Ylivieska
Puhelin: 0295 038 000 

Kainuun ELY-keskus
Kajaani
Puhelin: 0295 023 500 

Pohjanmaan ELY-keskus
Vaasa, Kokkola
Puhelin: 0295 028 500

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
Seinäjoki, Vaasa, Kokkola
Puhelin: 0295 027 500 

Pohjois-Savon ELY-keskus
Kuopio
Puhelin: 0295 026 500

Pohjois-Karjalan ELY-keskus
Joensuu
Puhelin: 0295 026 000

Keski-Suomen ELY-keskus
Jyväskylä
Puhelin: 0295 024 500 

Etelä-Savon ELY-keskus
Mikkeli
Puhelin: 0295 024 000 

Satakunnan ELY-keskus
Pori
Puhelin: 0295 022 000

Varsinais-Suomen ELY-keskus
Turku, Pori
Puhelin: 0295 022 500 

Pirkanmaan, ELY-keskus
Tampere
Puhelin: 0295 036 000

Hämeen ELY-keskus
Lahti, Hämeenlinna
Puhelin: 0295 025 000

Kaakkois-Suomen ELY-keskus
Kouvola, Lappeenranta
Puhelin: 0295 029 000 

Uudenmaan ELY-keskus
Helsinki
Puhelin: 0295 021 000

www.ely-keskus.fi	
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