
Elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskukset 
palveluksessanne



Elinkeino-, liikenne- ja  
ympäristökeskusten tehtäviä 

• Yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämis-
palvelut, työllisyysperusteiset tuet ja työvoima-
koulutus, maatila- ja kalatalousasiat, maahan-
muuttoasiat ja EU-rakennerahastohankkeet.
• Ympäristönsuojelu, alueidenkäytön ja raken-
tamisen ohjaus, luonnonsuojelu, ympäristön 
tilan seuranta sekä vesivarojen käyttö ja hoito.
• Maanteiden kunnossapito, tiehankkeet, lii-
kenteen lupa-asiat, liikenneturvallisuus, jouk-
koliikenne ja saaristoliikenne.
• Ammatillinen koulutus sekä kirjasto-, liikunta-, 
opetus- ja nuorisotoimen tehtävät.
• Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset 
ohjaavat ja valvovat työ- ja elinkeinotoimisto-
jen toimintaa. Lisäksi ne valvovat yleistä etua 
ympäristö- ja vesiasioissa. 

Erilaiset keskukset  
tekevät yhteistyötä

ELY-keskukset ovat tehtäviltään keskenään 
erilaisia ja ne ovat osittain erikoistuneet joihinkin 
tehtäviin. Jokaisella alueella tehtävät kuitenkin 
hoituvat tasapuolisesti, sillä keskukset hoitavat 
monia tehtäviä toistensa puolesta.

ELY-keskuksissa on kolme vastuualuetta
• Elinkeinot, työvoima, osaaminen ja kulttuuri
• Liikenne ja infrastruktuuri 
• Ympäristö ja luonnonvarat.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuk-
set (ELY-keskukset) on perustettu 1.1.2010 
osana valtion aluehallinnon uudistusta.  ELY-
keskuksiin on koottu entisten TE-keskusten, 
alueellisten ympäristökeskusten, tiepiirien sekä 
lääninhallitusten liikenne- ja sivistysosastojen 
tehtäviä ja palveluita. Elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksia on yhteensä 15 ja niissä 
työskentelee noin 4300 henkilöä.

Asiakas etusijalla 
– maakunnat kehittyvät

Uudistunut valtion aluehallinto toimii tehokkaasti 
ja tuloksellisesti asiakkaiden ja maakuntien 
hyväksi. Yhteistyö toimijoiden välillä tiivistyy, 
kun aiemmin usean viranomaisen hoitamat 
tehtävät hoituvat nyt yhdessä paikassa. 

Laaja-alaisen osaamisensa avulla elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskukset luovat edel-
lytyksiä kehittyvälle elinkeinoelämälle, toimi-
valle ja turvalliselle liikenteelle sekä hyvälle 
elinympäristölle ja kestävälle kehitykselle. Ta-
voitteidensa saavuttamiseksi keskukset tekevät 
tiivistä yhteistyötä maakunnan liittojen ja muiden 
kehittäjäorganisaatioiden kanssa.    

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus edistää hyvän elin-
ympäristön ja yhdyskuntarakenteen kehittymistä ja tukee 
kansalaisten hyvinvointia ja elinkeinoelämän kilpailukykyä 
maakunnissa.

ELY-keskus avaa mahdollisuuksia



Kolmen vastuualueen ELY-keskukset: Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, 
Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pirkanmaa, Varsinais-Suomi, Uusimaa, 
Pohjois-Savo ja Kaakkois-Suomi.
Kahden vastuualueen ELY-keskukset (Elinkeinot, työvoima, osaaminen 
ja kulttuuri -vastuualue sekä ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue): 
Häme, Kainuu, Pohjois-Karjala ja Etelä-Savo. 
Yhden vastuualueen ELY-keskukset (Elinkeinot, työvoima, osaaminen 
ja kulttuuri -vastuualue): Pohjanmaa ja Satakunta.  

Aluejako
15 toimialuetta

Lappi
Kainuu
Pohjois-Pohjanmaa
Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa
Etelä-Pohjanmaa
Keski-Suomi
Pohjois-Savo
Pohjois-Karjala
Etelä-Savo
Pirkanmaa
Satakunta
Varsinais-Suomi
Etelä-Karjala ja Kymenlaakso
Kanta-Häme ja Päijät-Häme
Uusimaa ja Itä-Uusimaa

KouvolaHämeenlinnaTurku

Rovaniemi

Kemi

Oulu

KajaaniYlivieska

Kuopio

Joensuu

Jyväskylä

Tampere Mikkeli

Lahti

Pori

Turku

Helsinki

Aluejaot ja toimipaikat

Päätoimipaikka

Kaikki kolme vastuualuetta

Elinkeinot, työvoima, osaaminen ja   
kulttuuri -vastuualue, Ympäristö ja  
luonnonvarat -vastuualue sekä tarvittava
määrä liikenne ja infrastruktuuri   
-vastuualueen palveluja

Elinkeinot, työvoima, 
osaaminen ja kulttuuri 
-vastuualueen tehtävät sekä   
tarvittava määrä muiden 
vastuualueiden palveluja 

Toimipaikka

Laajempi aluejako
9 toimialuetta

1.  Lappi

2.  Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu

3.  Etelä-Pohjanmaa,
 Pohjanmaa ja
 Keski-Pohjanmaa

4.  Keski-Suomi

5.  Pohjois-Savo,
 Pohjois-Karjala ja 
 Etelä-Savo

6.  Pirkanmaa

7.  Satakunta ja 
 Varsinais-Suomi

8.  Etelä-Karjala ja Kymenlaakso

9.  Uusimaa, Itä-Uusimaa, 
 Kanta-Häme ja Päijät-Häme

Seinäjoki

Vaasa

Kokkola

Hämeenlinna

Kouvola

Lappeenranta



.

Monta yhteistyötahoa

ELY-keskusten yleishallinnollisesta ohjauk-
sesta vastaa työ- ja elinkeinoministeriö.  
Keskusten toimintaa ohjaavat työ- ja 
elinkeinoministeriön lisäksi sisäasiainmi-
nisteriö, maa- ja metsätalousministeriö, 
ympäristöministeriö, liikenne- ja vies-
tintäministeriö sekä opetus- ja kulttuuri-
ministeriö. Keskukset toteuttavat myös 
Elintarviketurvallisuusviraston (Evira), 
Liikenneviraston, Maahanmuuttoviraston, 
Maaseutuviraston (Mavi) sekä Teknolo-
gian ja innovaatioiden kehittämiskeskus 
Tekesin tavoitteita.

Lisätietoja:
www.ely-keskus.fi
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

ELY-keskus avaa mahdollisuuksia
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