Närings-, trafik- och
miljöcentralerna till er tjänst

ELY-centralen öppnar möjligheter

Närings-, trafik- och
miljöcentralernas uppgifter

Närings-, trafik- och miljöcentralerna (ELYcentralerna) inrättades 1.1.2010 som ett led
i den statliga regionförvaltningsreformen. Till
närings-, trafik- och miljöcentralerna har man
sammanfört de uppgifter och tjänster som
tidigare sköttes av TE-centralerna, de regionala miljöcentralerna, vägdistrikten samt länsstyrelsernas trafik- och bildningsavdelningar.
Det finns sammanlagt 15 närings-, trafik- och
miljöcentraler och de har ca 4 300 anställda.

Kunderna i centrum
– landskapen utvecklas
Statens omorganiserade regionförvaltning arbetar effektivt och resultatinriktat för kundernas
och landskapens bästa. Samarbetet mellan
aktörerna intensifieras, eftersom de uppgifter
som tidigare sköttes av flera olika myndigheter
nu sköts på ett enda ställe.
Tack vare sitt mångsidiga kunnande skapar
närings-, trafik- och miljöcentralerna förutsättningar för ett näringsliv i utveckling, en fungerande och trygg trafik samt en god livsmiljö och
hållbar utveckling. För att de uppsatta målen
ska nås samarbetar centralerna intensivt med
landskapsförbunden och andra utvecklingsorganisationer.

• Rådgivnings-, finansierings- och utvecklingstjänster för företag, stöd i sysselsättningsfrämjande syfte och arbetskraftsutbildning, gårdsbruks- och fiskeriärenden, invandringsärenden
samt EU:s strukturfondsprojekt.
• Miljövård, styrning av markanvändningen och
byggandet, naturvård, uppföljning av miljöns
tillstånd, nyttjande och vård av vattentillgångarna.
• Landsvägshållning, vägprojekt, trafiktillståndsärenden, trafiksäkerhet, kollektivtrafik
och skärgårdstrafik.
• Yrkesutbildning, uppgifter inom biblioteks-,
idrotts-, undervisnings- och ungdomsväsendet.
• Närings-, trafik- och miljöcentralerna styr
och övervakar arbets- och näringsbyråernas
verksamhet. De bevakar dessutom allmänt
intresse i miljö- och vattenärenden.

Centralerna samarbetar
De enskilda närings-, trafik- och miljöcentralerna skiljer sig något från varandra i fråga om
uppgifter eftersom de delvis har specialiserat sig
på vissa uppgifter. Alla uppgifter blir dock skötta
för varje region, eftersom centralerna sköter
många uppgifter för andra centralers räkning.
Närings-, trafik- och miljöcentralerna har tre
ansvarsområden:
• Näringar, arbetskraft, kompetens och kultur
• Trafik och infrastruktur
• Miljö och naturresurser.

Närings-, trafik- och miljöcentralen främjar utvecklingen av en
god livsmiljö och samhällsstruktur samt stöder medborgarnas välfärd och näringslivets konkurrenskraft i landskapen.

Verksamhetsområden och kontor
Verksamhetsområden

Utvidgade
verksamhetsområden

15 verksamhetsområden
Lappland
Kajanaland
Norra Österbotten
Österbotten och Mellersta Österbotten
Södra Österbotten
Mellersta Finland
Norra Savolax
Norra Karelen
Södra Savolax
Birkaland
Satakunta
Egentliga Finland
Södra Karelen och Kymmenedalen
Egentliga Tavastland och PäijänneTavastland
Nyland och Östra Nyland

9 verksamhetsområden

Rovaniemi

Lappland

2.

Norra Österbotten
Kajanaland

3.

Södra Österbotten
Österbotten
Mellersta Österbotten

4. Mellersta Finland
5.

Norra Savolax
Norra Karelen
Södra Savolax

6.

Birkaland

7.

Satakunta
Egentliga Finland

8.

Södra Karelen
Kymmenedalen

9.

Nyland, Östra Nyland
Egentliga Tavastland
Päijänne-Tavastland

Kemi

Huvudkontor
Uleåborg

Alla tre ansvarsområden
Ansvarsområdena näringar,
arbetskraft, kompetens och kultur
samt miljö och resurser och de
tjänster som behövs inom
ansvarsområdet trafik
och infrastruktur

Kajana

Ylivieska
Karleby
Vasa

Ansvarsområdet näringar,
arbetskraft, kompetens och
kultur samt de tjänster som
behövs inom de övriga
ansvarsområdena

Kontor

1.

Kuopio
Joensuu

Seinäjoki
Jyväskylä
S:t Michel

Björneborg Tammerfors
Lahtis
Åbo

Tavastehus

Villmanstrand
Kouvola

Helsingfors

Centraler med tre ansvarsområden: Lappland, Norra Österbotten, Södra
Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland, Egentliga Finland, Nyland, Norra
Savolax och Sydöstra Finland.
Centraler med två ansvarsområden (näringar, arbetskraft, kompetens
och kultur samt miljö och naturresurser): Tavastland, Kajanaland, Norra
Karelen och Södra Savolax
Centraler med ett ansvarsområde (näringar, arbetskraft, kompetens och
kultur): Österbotten och Satakunta

Många aktörer
Arbets- och näringsministeriet svarar för
den allmänna administrativa styrningen
av närings-, trafik- och miljöcentralerna.
Centralernas verksamhet styrs förutom av
arbets- och näringsministeriet dessutom av
inrikesministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet, kommunikationsministeriet samt undervisnings- och kulturministeriet. Centralerna arbetar också för
att uppnå de mål som har ställts för Livsmedelssäkerhetsverket (Evira), Trafikverket,
Migrationsverket, Landsbygdsverket (Mavi)
och Utvecklingscentralen för teknologi och
innovationer Tekes.

Ytterligare upplysningar:
www.ely-centralen.fi
fornamn.efternamn@ely-centralen.fi
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