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Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskus on 1.1.2010 toimintansa aloittanut kehit-
tämisvirasto. Hoidamme valtionhallinnon kehittä-
mis- ja toimeenpanotehtäviä Etelä-Savon alueella.              
Palvelemme asiakkaitamme elinkeinoihin, työllisyy-
teen, osaamiseen, kulttuuriin,  ympäristöön ja  luon-
nonvaroihin liittyvissä  aluehallinnnon  tehtävissä.                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Toimintaa ohjaavia ministeriöitä ovat työ- ja          
elinkeinoministeriö (TEM), opetus- ja kulttuuri-
ministeriö (OKM), maa- ja metsätalousministeriö 
(MMM), ympäristöministeriö (YM) sekä sisäasiain-
ministeriö (SM). ELY-keskus toimeenpanee ja ke-
hittää myös Liikenneviraston, Elintarvikeviraston,                               
Maaseutuviraston, Maahanmuuttoviraston ja                      
Tekesin strategioita yhteistyössä kumppaneiden ja 
sidosryhmien kanssa.                                    
                                                                                                                                                        
Maakunnan parhaaksi tiiviillä yhteistyöllä                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                             
Etelä-Savon  ELY-keskus  toimii  kiinteässä                                                  
yhteistyössä maakuntaliiton kanssa. Maakunnan                                                     
kehittämisen keskeiset haasteet ovat                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                 
1)   Ekotehokas ja kilpailukykyinen Etelä-Savo                                                                                                                                      
2)  Uusiutuva ja osaava työvoima     sekä                                                                                   
3)   Saimaan   vetovoima  ja  hyvä  ympäristö                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Tehtäväkenttämme on laaja. Näiden yllä mainit-
tujen tavoitteiden toteuttamiseksi Etelä-Savon  

Elinkeino-, Liikenne- ja ympäristökeskus mm.                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
• edistää  yrittäjyyttä, elinkeinotoimintaa,                                                       
innovaatioita ja kansainvälistyvää liiketoimintaa                                                                                                                                   
• turvaa työmarkkinoiden toimivuutta,                             
työvoiman saatavuutta  ja työllisyyttä                                                                                                                   
• edistää osaamista, koulutusta ja kulttuuria                                                  
sekä liikunta-, nuoriso- ja kirjastoalaa                                                         
• hoitaa maahanmuuttoon, kotouttamiseen 
ja hyviin etnisiin suhteisiin liittyviä tehtäviä                                                                         
• kehittää maaseutua, maaseudun                                                                          
yritystoimintaa sekä kalataloutta                                                                                       
• tukee uusiutuvan energian tuotantoa sekä                                                         
energiatehokkuutta                                                                                  
• ehkäisee ja vähentää ympäristöhaittoja ja 
edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä                                                                      
• edistää ympäristön suojelua ja valvoo                                  
ympäristölakien noudattamista                                                                              
• ohjaa alueiden käytön suunnittelua                                                                                         
ja rakentamista                                                                             
• vaalii ja hoitaa kulttuuriympäristöä                                                                  
• turvaa luonnon monimuotoisuutta                                                                                     
• suojelee ja hoitaa arvokkaita luontotyyppejä                                                                                                                                 
ja uhanalaisia eliölajeja                                                                     
• edistää vesien hyvää tilaa ja vesistöjen                                                         
kunnostusta                                                                              
• ohjaa ja kehittää vesivarojen käyttöä ja hoitoa                                                                 
• hoitaa palkka-turva asioita                                                                      
• myöntää ESR- ja EAKR-rahoitusta aluekehityk-
sen tukemiseen. 

Yritysten neuvonta-,                              
rahoitus- ja                                                              
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Etelä-Savon ELY-keskus on maakunnallinen 
kehittämis- ja palvelukeskus
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Tarjoamme asiakaspalvelua henkilökohtaisen                                                                                         
palvelun lisäksi eri asiakasryhmille suunnat-
tuina verkko- ja puhelinpalveluina. Valtakun-
nallisesti palvelevat mm. seuraavat palvelut.                                                                                                                                        

Asiantuntemusta ja palvelua 

 

HENKILÖT                   
Etsitkö työtä?                                                                                                       

Haluatko kehittää osaamistasi?                                                                                        
Oletko perustamassa yritystä?                                                                                                               

Tunnetko ympäristösi ja sen tilan?                                                                         
Haluatko parantaa lähiympäristösi laatua?

 

Toimintaympäristöä lukuina 

Pinta-ala                                                               18 768  km2                                                                                                                           
Metsäalueet                                                          15 014 km2                                                                                                                               
Vesialueet                                                                4785 km2                          
Rantaviivan pituus                                              n. 30 000 km                                                                                                                                   
Kesämökkien määrä (2009)                                    45 550 kpl                                                                                                                                              
                                                                                             
Väestö (31.12.2009)                                    155 568  henkilöä                                                                                                                               
Työllisten määrä (keskim. v. 2009)                 62 000 henkilöä
Työllisyysaste (keskim. v. 2009)                                 62,30 %                                                                                                                       
Työttömyysaste (keskim. v. 2009)                               11,50 %                                                                                                                                           
Ammatillisen tutkinnon suorittaneita                             40,1 %                                                                                                                                            
Korkeakoulututkinnon suorittaneita                              21,4 %                                                                                                                                                
                                                                                                                               
Yritysten kokonaismäärä (2008)                               9045 kpl 
Tukea hakeneiden maatilojen määrä (2009)             3048 kpl
Perustettujen yritysten määrä (2008)                          814 kpl                                                                                                     
                                                                                                                                               
Työllistämis-, koulutus- ja erityistoimien                                                                                                                
rahoitus  (2010)                                                  18 838 000 €                                                                                                                                                
Yritysrahoitus, TEM (2009)                                 13 999 000 €                                                                                                                                                
Maaseuturahoitus, MMM (2009)                         11 538 000 €                                                                                                                                
Ympäristörahoitus (2010)                                      7 155 000 €                                                                                                                                                
     

Yritys-Suomi -verkko- ja puhelinpalvelujen                                                                             
kautta (yrityssuomi.fi) saa tietoa yrityksen                                                            
perustamiseen, kasvattamiseen ja kehittämi-
seen.                                                                                                                                                                                                                 

Etsitkö osaavaa työvoimaa? Henkilöstökoulutusta?                                                                                                    
Kiinnostaako kasvu ja kansainvälistyminen?                                                                                

Tarvitsetko tietoa tuotteiden palveluiden suojaamisesta?                                                                                                                                   
Tarvitsetko kehittämispalveluja tai -rahoitusta?                                                                                      

Hallitsetko yrityksesi ympäristövaikutukset?                                                       
Tiedätkö mitä lupia yrityksesi toiminta tarvitsee?                                                                                                                                       

Tarvitsetko tukea kehittämishankkeeseen?                                                                           
Tarvitsetko monialaisen kumppanin                                                                                                  

alueidenkäytön suunnitteluun?                                                                                                                                   

                                                                                             

Kuinka voimme auttaa? Esimerkkitilanteita. 

www.ely-keskus.fi/etela-savo

YRITYKSET

YHTEISÖT                                

Etelä-       
Savon         

ELY-keskus

Työlinja-puhelinpalvelu (mol.fi) palvelee sekä                                                  
työnhakijoita että työnantajia. Tietoa on saatavilla                                   
myös osaamisesta tai sen kehittämisestä                                                                     
sekä työyhteisön muutosturvasta.                                                                                                                                  

Minä ja ympäristö (ymparisto.fi) on palvelu, 
joka antaa kansalaiselle tietoa ympäristövas-
tuullisesta toiminnasta liittyen mm. lähiympäris-
tön suojeluun, juomaveteen, kaivoihin ja jäteve-
siin.                                                                                                                                      
Oiva (ymparisto.fi) on ympäristö- ja paikkatie-
topalvelu. Palvelusta saa tietoa vesivaroista,                       
pintaveden tilasta, pohjavesistä, eliölajeista, ym-
päristön kuormituksesta ja alueiden käytöstä 
sekä ympäristöön  liittyviä paikkatietoaineistoja. 



YMPÄRISTÖ JA                                            
LUONNONVARAT  -vastuualue                                                                           
Jääkärinkatu 14                                                              
50100 Mikkeli                                                                                                                                          
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                   
Työ- ja elinkeinotoimistot Etelä-Savossa:                                                                                                                                   
                                                                       
•Mikkeli  010 60 40158                                         
(Kangasniemi  ja Mäntyharju 010  60 41655)                                                                      
•Savonlinna  010 19 4163                                           
(Kerimäki 010 19 4351 ja Heinävesi 010 19 4352)                                                                    
•Pieksämäki  010 19 4162                                                                                 
•Juva 010 60 41734 (Joroinen 010 60 41900)                                                                                                                                           
                                                                                                                                                      
                                                                                    
Liikenne ja infrastruktuuri-, maahanmuutto-, kirjas-
to-, liikunta- ja nuoriso- sekä koulurakentamisasiat 
hoidetaan Pohjois-Savon ELY-keskuksessa:
Vaihde 020 63 60080
www.ely-keskus.fi/pohjois-savo

ELINKEINOT, TYÖVOIMA,                                    
OSAAMINEN JA KULTTUURI -vastuualue                                                                                                                                      
Mikonkatu 5                                                    
50100 Mikkeli
                                                                                                                                         
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                     
Valtakunnalliset palvelupuhelimet:                                                                                                                                
                                                                              
Yritys-Suomi-puhelinpalvelu                                                                  
alkaville yrittäjille 010 19 4680                                                                                                                                             
                                                                                
Työlinja-puhelinpalvelu:                                                                     
henkilöasiakkaat 010 19 4904                                                                                                                        
Yritys-, yhteisö- ja työnantaja                                                
-asiakkaat  010 19 4907                                                                                                                                             
sähköposti:                                                           
tyolinja@te-toimisto.fi                                                                                                                                               
Koulutusneuvonta                                                                                                                                      
010 19 4901                                                                                                                                             
Muutosturvaneuvonta                                                                         
010 19 4910                                                                                                                                             
Työttömyysturvaneuvonta                                                                    
010 19 4911                                                                                                                                             
                                                                            

Yhteystiedot - Etelä-Savon ELY-keskus

www.ely-keskus.fi

Avoinna arkisin klo 8.00-16.15                                                  
Puhelinvaihde 020 6360 120                                                                  
Postiosoite: PL 164, 50101 Mikkeli                                                                            
www.ely-keskus.fi/etela-savo


