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Varsinais-Suomen ELY-keskus on monipuolinen ja laaja-

alainen aluehallintouudistuksessa rakennettu kehittämis- 

ja palvelukeskus. Tavoitteenamme on vahvistaa kestävää 

hyvinvointia Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa. Toimin-

tamme lähtökohtana on verkostomainen yhteistyö alueen 

muiden toimijoiden kanssa. Paras vaikuttavuus ja tavoitteet 

saavutetaan hyvällä yhteistyöllä sekä suuntaamalla ja yhteen 

sovittamalla resurssit tehokkaasti.

Kestävä hyvinvointi edellyttää vireää elinkeinoelämää, vetovoi-

maista maakuntaa ja ympäristöä sekä tyytyväisiä asukkaita.  Ih-

misten hyvinvointi ja alueen vetovoima edellyttävät puolestaan 

terveellä pohjalla olevaa taloutta - sekä julkista että yksityistä.

 

Koko Suomen ja erityisesti Varsinais-Suomen ELY-keskuksen toi-

minta-alueen hyvinvointi perustuu vahvasti myös kansainväliseen 

kauppaan. Erityisen tärkeää onkin vahvistaa yritysten osaamista, 

kilpailukykyä ja kasvua myös kansainvälisesti.  Menestyvien yri-

tysten toimesta kyetään luomaan uusia työpaikkoja ja sitä vauraut-

ta, jolla erilaiset hyvinvointipalvelut, liikenneratkaisut ja ympäristön 

sekä kestävän kehityksen arvot pystytään toteuttamaan myös 

tulevaisuudessa. Kun talous ja perusasiat ovat kunnossa, on 

helpompi panostaa myös muihin tärkeisiin asioihin kuten puhdas 

luonto, monimuotoinen ympäristö, toimivat liikenneyhteydet jne. 

Kehittäjäorganisaationa Varsinais-Suomen ELY-keskus edistää 

omalla toiminnallaan yritysten toimintaedellytyksiä, mm. kehittä-

mällä, rahoittamalla, kouluttamalla ja tarjoamalla osaavaa työvoi-

maa, ylläpitämällä ja kehittämällä liikennejärjestelmiä ja edistä-

mällä puhtaan luonnon ja monimuotoisen ympäristön säilymistä. 

Varsinais-Suomen ELY-keskus on mukana monella elämänalu-

eella. Erityisiä tehtäviämme ovat jatkuvasti muuttuvan maailman 

haasteiden ennakointi ja asiakkaiden tarpeiden tunnistaminen. 

Tavoitteenamme on tarjota laajan asiakaskuntamme tarpeiden 

mukaisia palveluja joustavasti ja kustannustehokkaasti. Me seu-

raamme aikaamme ja muutumme ja muokkaudumme tarpeiden 

mukaan.  Olemme asiakkaitamme varten ja haluamme palvella 

Sinua ja organisaatiotanne.  Rakennetaan yhdessä vetovoimaisia 

maakuntia!

Tervetuloa asiakkaaksemme!

  Ylijohtaja Pekka Sundman

Varsinais-Suomen ELY-keskus 
palveluksessanne
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Maakuntien kehittämiseen suunnatusta valtion rahoituksesta mer-

kittävä osa kanavoituu alueelle ELY-keskuksen kautta. Toimin-

nassa otetaan huomioon valtakunnalliset tavoitteet ja sovitetaan 

ne yhteen maakunnallisten ja paikallisten tavoitteiden kanssa. 

Tavoitteenamme on hyödyntää erilaisia rahoitusvälineitä mah-

dollisimman tehokkaasti Varsinais-Suomen ja osin Satakunnan 

aluekehitystyössä. 

Lounaisrannikon satamien kautta kulkee neljännes Suomen me-

rikuljetuksista. Alueen kautta kulkevat ulkomaanyhteydet ovat 

elintärkeitä niin alueen omalle elinkeinoelämälle kuin koko maan 

ulkomaankaupalle. Parannamme elinkeinoelämälle ja työmat-

kaliikenteelle tärkeimpien tieyhteyksien turvallisuutta, kuntoa ja 

toimivuutta. Tärkeimpiä kehittämistoimiamme ovat länsirannikon 

kaupungit yhdistävän valtatie 8:n parantaminen. Edistämme yh-

teistyössä muiden toimijoiden kanssa myös alueen juna- ja lento-

yhteyksien kehittämistä.

Laivanrakennusalan rakennemuutoksen hallinta koskettaa erityi-

sesti Varsinais-Suomea ja Satakuntaa. Innovaatiotoimintamme on 

alueen elinkeinoelämän uusiutumisen kannalta ratkaisevaa. Rahoi-

tamme mm. Tekesin rahoituksella edelläkävijöiden tutkimus-, kehi-

tys- ja innovaatioprojekteja ja tuemme siten kasvua ja hyvinvointia.

Alueen toimijat panostavat Saaristo- ja Selkämereen sekä sisävesi-

en tilan parantamiseen ja esim. kalastuselinkeinon jatkumiseen, ja 

samalla taataan kaikille kotimaista kalaa ruokapöytään. Me teem-

me kaikkemme, että Itämeri-sitoumuksen mukaisesti alueellamme 

ryhdytään kokonaisvaltaisesti tehostettuihin toimiin Saaristomeren 

tilan parantamiseksi vuoteen 2020 mennessä.

Varsinais-Suomi on maan johtava elintarviketuotannon alue monilla 

tuotannon aloilla. Haluamme kehittää maaseutua ja tukea sen 

elinvoimaisuutta. Panostamme erityisesti elintarviketurvallisuu-

den, lähiruoan, bioenergian ja maaseutumatkailun tukemiseen 

unohtamatta vesiensuojelua Saaristomeren tilan parantamiseksi.

Toimiva ja edullinen julkinen liikenne on perusedellytys. Työpaik-

kaliikenteen turvaamiseksi ja ruuhkautumisen ja ympäristöhaittojen 

ehkäisemiseksi ohjaamme liikenteen kasvua kestäviin kulkutapoihin. 

Osaavat ja hyvinvoivat työntekijät ovat alueemme kehittämisen 

kannalta oleellinen voimavara. Varmistamme osaavan työvoiman 

saatavuuden turvaamalla monipuoliset työvoima- ja sivistyspalvelut 

alueellamme. Nostamme työllisyysastetta yritysten kasvua ja kan-

sainvälistymistä tukemalla ja tuemme yritystoiminnan uudistumista.

ELY-keskus ohjaa kuntien yleis- ja asemakaavoitusta ja neuvoo 

kuntia maankäytön suunnitteluun liittyvissä kysymyksissä. Tehtä-

vämme on edistää kestävän alue- ja yhdyskuntarakenteen toteu-

mista Lounais-Suomen kaupunki- ja kuntakeskuksissa.

Myönteinen aluekehitys ja elinvoimainen elinkeinoelämä säteilevät 

hyvinvointia alueen väestölle. Hyvinvointia lisäävillä toimenpiteillä 

varmistetaan mm. nuorten ja maahanmuuttajien kiinnittymistä 

yhteiskuntaan ja työelämään. Rahoitamme hankkeita ja toimen-

piteitä, joilla edistetään terveellisen, turvallisen ja viihtyisän elin-

ympäristön rakentamista.

Strategia- ja EU-rakennerahastoyksikkö

Strategisen suunnittelun avulla parannamme ELY-keskuksen toi-

minnan vaikuttavuutta ja tehokkuutta. Ajantasaisella ja tulevai-

suussuuntautuneilla tietopalveluilla me seuraamme toimintaym-

päristön muuttumista ja tuemme maakunnallista kehittämistä ja 

päätöksentekoa. Osallistumme EU-ohjelmien 2014+ valmisteluun 

yhdessä maakunnanliittojen kanssa.

Tehtävämme on myös kehittää ja rakentaa ELY- keskuksen yh-

teistä toimintakulttuuria ja työyhteisöä. Hyödyntämällä monialaista 

asiantuntemustamme ja yhdistämällä osaamistamme saamme 

enemmän vaikuttavuutta toiminnallamme. 

Kestävää kasvua kanssamme!

  Aluekehityspäällikkö Kirsi Kärpijoki

  Strategia- ja EU-rakennerahastoyksikkö

Strategiatyöllä vaikuttavuutta ja tehokkuutta
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Kestävä hyvinvointi edellyttää uusiutuvia ja menestyviä yrityksiä, jotka luovat 
sekä työpaikkoja että taloudellista menestystä. ELY-keskus tukee monin eri tavoin 
liiketoiminnan kannattavuutta.

Kestävä hyvinvointi edellyttää uusiutuvia ja 
menestyviä yrityksiä, jotka luovat sekä työpaikkoja 
että taloudellista menestystä. Yritysten perustarve 
on kannattava liiketoiminta ja ELY-keskukset tukevat 
liiketoiminnan kannattavuutta esimerkiksi tilanteissa, 
joissa yritykset tarvitsevat osaavaa työvoimaa tai 
tukea yrityksen käynnistämiselle, kehittymiselle ja 
kansainvälistymiselle.

Viennin ja kansainvälisen kaupan merkitys Varsinais-Suomen 

hyvinvoinnille on muuta maata suurempi. Globaali talous on 

osoittautunut ennalta arvaamattomaksi ja kaikkeen toimintaan 

vaikuttavaksi ilmiöksi. Menestyminen alueella edellyttää kullois-

tenkin haasteiden ja mahdollisuuksien tunnistamista ja niihin vas-

taamista. Toimintamme perustana on vahva näkemys alueen 

elinkeinoelämän ja toimijoiden vahvuuksista, kilpailukyvystä ja 

tarpeista. ELY-keskus auttaa palvelujensa kautta yritysten perus-

tamisessa, olemassa olevien yritysten kehittymisessä ja kasva-

misessa kilpailukykyisiksi ja innovatiivisiksi yrityksiksi jatkuvasti 

muuttuvassa maailmassa. 

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen elinkeinot -vastuualueen 

toiminta on laaja-alaista ja yrityspalveluiden lisäksi tarjoamme 

monipuolista neuvontaa ja koulutusta. Ohjaamme myös Varsi-

nais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistoja, turvaamme maatalouden 

kannattavuutta ja toimintaedellytyksiä ja myönnämme maata-

loustukia. Aluehallintouudistuksen myötä toimintamme laajeni 

myös sivistyksen, aikuiskoulutuksen ja koulurakentamisen saralle. 

ELY-keskuksemme yhteensovittaa valtion ja kuntien tavoitteita ja 

toimii osana alueellista verkostoa ja tekee aktiivista yhteistyötä 

sidosryhmien ja asiakkaiden kanssa. 

Toimintaamme ohjaavat hallitusohjelmaan perustuva ja hallitus-

kaudeksi laadittava ohjaavien ministeriöiden välinen strategia-

asiakirja sekä ELY-keskuskohtaiset strategiset tulossopimukset. 

Toiminnan painopisteitä tarkastellaan vuosittain ja toimintaa mu-

kautetaan nopeastikin muuttuviin tilanteisiin. Varsinais-Suomessa 

kestävää hyvinvointia vahvistamme yhteistyössä ELY-keskuksem-

me liikenne- ja ympäristö -vastuualueiden kanssa.

  Johtaja Pekka Sundman

  Elinkeinot, työvoima, osaaminen ja kulttuuri

Kestävä hyvinvointi - menestyvät yritykset
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Elinvoimainen maaseutu

Varsinais-Suomi on monessa mielessä Suomen elintarvikeaitta. Elintarvikkeita tuotetaan alueellamme koko maan tarpeisiin 
ja tuotanto-osuutemme valtakunnan tuotannosta ovat merkittävät. Edellisestä johtuen tuotantoon liittyvät rahavirrat ovat 
myös maan suurimmat. Kaikkiaan erilaisia tukia maksetaan maaseutusektorilla maakuntaamme noin 280 milj. euroa, josta 
rahoituksesta EU-osuutta on noin 110 milj. euroa. Suurin osa ns. EU-jäsenmaksusta palautuukin Suomeen maatalouden 
tukijärjestelmien kautta. 
Varsinais-Suomen ELY-keskuksen maaseutu ja energia -yksikön tehtävänä on EU:n yhteisen ja kansallisen maaseutu-, 
maatalous- ja kalatalouspolitiikan toimeenpano sekä energia-asioiden hoitaminen. Yksikkömme edistää maatilatalouden 
ja kalatalouden kilpailukykyä, kehittää maaseutua ja ympäristön tilaa sekä uusiutuvaan energiaan pohjautuvia ratkaisuja ja 
energiatehokkuutta. 

Turvataan maatalouden kannattavuutta

Maatalouden tukiasiain ryhmän tehtäviin kuuluvat EU:n ja kansal-

lisen maatalouden tukijärjestelmien toimeenpano- ja valvontateh-

tävät, koulutus- ja neuvontatehtävät ja kuntien toiminnan ohjaus, 

valvonta ja koordinointi. Näiden lisäksi tehtäviin kuuluvat tilatuki-

järjestelmä, maidon ja kansallisten tukien viitemäärät, rakenne-

muutoskorvaukset, ympäristötuen koulutusasiat sekä uuhikiintiöt. 

Keskeisin tavoitteemme on maatalouden kannattavuuden ja toi-

meentulomahdollisuuksien turvaaminen oikeudenmukaisin pe-

rustein. Osaltaan toimintamme ylläpitää ja kehittää laadukasta 

elintarviketuotantoa, ympäristön- ja eläinsuojelua sekä maise-

mallisia arvoja. Keskeisimmät tehtävät mm.

• EU- ja kansallisten maataloustukien valvonta 
• koulutus- ja neuvontatehtävät 
• erilaisten tuotanto-oikeuksien hallinnointi 
• täydentävät ehdot (hyvän maatalouden ja ympäristön 

vaatimukset sekä lakisääteiset hoitovaatimukset)
• kuntien maataloushallinnon toiminnan ohjaus, valvonta ja 

koordinointi

Edistetään maatalouden ympäristöasioita

Ympäristöasiain ryhmän tehtäviin kuuluvat maatalouden ympä-

ristötukijärjestelmään liittyvät toimet, etenkin erityisympäristötuki-

asiat. Kansallisista tukimuodoista käsittelemme kasvihuonetukia 

ja puutarhatalouden varastointitukia sekä useita erikoistukia (mm. 

mehiläistuki). Lisäksi teemme Eviran ohjaamana kasvi- ja eläin-

terveyteen liittyviä valvontoja. 

Toimintamme tavoitteena on edistää maatalouden ympäristö-

asioita ja tärkeimpänä toimeenpanovälineenä ovat maatalouden 

ympäristötuen erityistuet.  Varmistamme elintarviketurvallisuutta 

ja kasvinterveyttä tekemällä erilaisia tarkastuksia. Luonnonmu-

kaisen tuotannon valvonnalla varmistamme, että markkinoitavat 

luomutuotteet täyttävät luomutuotannon vaatimukset. Edesau-

tamme myös kotimaisen kasvihuone- ja avomaan vihannestuo-

tannon edellytysten säilyttämistä toimeenpanemalla niihin liittyviä 

tukijärjestelmiä. Keskeisimmät tehtävät mm.

• maatalouden ympäristötuen erityistukien käsittely
• kasvihuonetuen ja eräiden muiden kansallisten tukien 

käsittely
• luonnonmukaisen tuotannon valvonta
• Eviran ohjaamana tehtävät kasvi- ja eläinterveyteen liittyvät 

valvonnat
• erilaiset vahinkojen (esim. sato, hirvi) korvaamiseen liittyvät 

asiat

Vuonna 2010
•	 Varsinais-Suomessa 6 595 toimivaa maatilaa
•	 Varsinais-Suomen peltopinta-ala 294 802 

hehtaaria
•	 Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa 640 

ammattikalastajaa

Vireä elinkeinoelämä - hyvinvoinnin perusta
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Edistetään kalakantojen kestävää ja 
monipuolista hyödyntämistä

Kalatalouspalvelut ryhmän tehtävänä on edistää uusiutuvien 

kalavarojen kestävälle käytölle perustuvaa yritystoimintaa ja 

vapaa-ajan kalastusta. Lisäksi valvomme yleistä kalatalouse-

tua ja ohjaamme kalavesien hoitoa. Huolehdimme EU:n yhtei-

sen kalastuspolitiikan täytäntöönpanosta ja valvonnasta sekä 

kansallisen kalatalouspolitiikan toimeenpanosta. Tehtäväalu-

eemme kattaa Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakunnat. 

Keskeisimpänä yhteiskunnallisena vaikuttavuustavoitteenamme 

on kalakantojen kestävä ja monipuolinen hyödyntäminen. Elin-

keinokalataloudessa pyrimme kilpailukyvyn ja kannattavuuden 

parantamiseen. Vapaa-ajankalastuksen avulla tuotetaan sosi-

aalista ja taloudellista hyötyä ja lisätään ihmisten viihtyvyyttä ja 

hyvinvointia. Keskeisimpiä tehtäviä ovat mm.

• elinkeinokalatalouden rahoitus- ja tukiasiat 
• ammattikalastuksen ja kalakaupan valvonta
• elinkeinokalatalouden rekisteriasiat
• yleisen kalatalouden valvonta
• kalastuslainsäädännöstä johdettavat toimeenpanotehtävät

Lisätään maaseudun elinvoimaisuutta

Maaseudun kehittämis- ja rahoituspalvelut ryhmän tehtäviin kuulu-

vat EU-osarahoitteisten ja kansallisten maatalouden investointitu-

kien käsittely, sukupolvenvaihdosasiat ja muut rahoitukseen liitty-

vät tehtävät. Lisäksi tehtäviin kuuluvat maaseudun kehittämisasiat, 

Leader-toiminta sekä uusiutuva energia ja energiatehokkuus.

Toimintamme tavoitteena on maa- ja puutarhatalouden toiminta-

edellytysten ja kilpailukyvyn parantaminen ja rakenteen kehittä-

minen, maataloustuotannon tehokkuuden ja laadun edistäminen, 

maaseudun elinvoimaisuuden ja kylätoiminnan kehittäminen sekä 

maaseudun vetovoimaisuuden lisääminen.  Keskeisimmät teh-

tävät mm.

• EU-osarahoitteisten ja kansallisten maatalouden ja 
puutarhatalouden investointien rahoitus

• maatilojen sukupolvenvaihdosten rahoitus
• maaseudun kehittämiseen liittyvät hankeasiat
• Leader-toimintaryhmäasiat
• maaseuturakentamisen ohjausasiat

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Ammattikalastuksen saaliit **, 36%

Kalanviljely ruoaksi *, 26%
Kasvihuoneala yht., 25%

Avomaan vihannekset yht., 29%
Leipäviljat, 37%

Sokerijuurikas, 47%
Siat, 26%

Munivat kanat, 60%

% koko maan tuotannosta

Varsinais-Suomen osuudet koko maan 
alkutuotannon eräistä sektoreista vuonna 2009 
( *sis. myös satakunnan, **2008) 

Kansallinen rahoitusosuus EU-rahoitusosuus

Varsinais-Suomen maatalouden ja maaseudun 
julkinen rahoitus 280,5 milj. euroa (v. 2010)

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Muu  4,3
Kehittämishankkeet ja pienyritystuet  8,5

Kalatalouden rahoitus ja tuet  4,3
Rahoitus, lainat ja avustukset  39,8

Kasvihuonetuki  8,5
Ympäristötuet  50,5

Eläinperusteiset tuet  28,2
Peltoalaperusteiset tuet  63,7

Tilatuki  72,7

Milj. €

Milj. €



Osaamisen kehittämisellä uuteen nousuun

Osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen ja työmarkkinoi-

den toimivuuden parantaminen ovat osaamisen kehittämis- ja 

koulutuspalveluiden tavoitteita. Toiminnalla vahvistetaan ja kehi-

tetään yritysten ja organisaatioiden valmiuksia vastata työelämän 

muutoksiin sekä edistetään työssä pysymistä ja työhyvinvointia, 

lisätään yrittäjyyttä ja luodaan yrittäjyydelle myönteistä ilmapiiriä.

• hankkimamme  ennakointitiedon perusteella suunnitellaan  
työvoimapoliittista ammatillista aikuiskoulutusta ja ohjaavaa 
koulutusta sekä yhteishankintakoulutusta

• kehitämme pk-yrittäjien liiketoimintaosaamista
• tarjoamme valmentavaa yrittäjyyskoulutusta

Koulutus ja työllisyyden parantaminen

Työttömyyden torjunta, osaavan työvoiman saatavuus, yritysten henkilöstön osaamisen jatkuva kehittäminen, yritysjohdon 
liiketoimintaosaamisen parantaminen ja uusien yritysten perustaminen ovat alueen hyvinvoinnin ja menestymisen kannal-
ta tärkeitä asioita. Varsinais-Suomen elinkeinorakenne on voimakkaasti riippuvainen kansainvälisistä asiakkaista ja sen 
kautta myös globaaleista suhdanteista. ELY-keskuksen työllisyys- yrittäjyys ja sivistysyksikkö vastaa haasteisiin aktiivisella 
työvoimapolitiikalla ja erittäin monipuolisilla neuvonta-, koulutus- ja rahoituspalveluilla yhteistyössä TE-toimistoverkoston 
ja Yrityspalvelukeskus Potkurin kanssa. Tehtäviin kuuluu myös työ- ja elinkeinotoimistojen toiminnan ohjaus ja palveluiden 
kehittäminen sekä henkilöstön koulutusasiat. Sivistys- ja maahanmuuttopalveluiden osalta tehtäväkenttämme kattaa Varsinais-
Suomen lisäksi myös Satakunnan. 

Työ- ja elinkeinotoimisto (TE-toimisto) palvelee kaikkia 
työnhakijoita - työssä olevia, työttömiä ja työelämään 
tulossa olevia työnhaussa ja -välityksessä (www.mol.fi).  
Antaa tietoa työmarkkinoista, koulutuksesta,  amma-
teista sekä yrittäjyydestä. Neuvoo työttömyydenaikaisiin 
etuuksiin liittyvissä kysymyksissä. Työnantaja-asiakkaille 
TE-toimiston tärkein tehtävä on työvoiman välittäminen 
rekrytointitilanteissa. Lisäksi tarvittaessa koulutusta 
henkilöstön kehittämiseen, tai vähentämistilanteissa 
muutosturvaneuvontaa ja koulutuspalveluita. 

Työllisyyttä tukevat palvelut

Keskeisin tehtävä on  työ- ja elinkeinotoimistojen tulos- , resurssi- ja 

informaatio-ohjaus, neuvonta  ja  valvonta  sekä  palveluprosessien 

kehittäminen. Erityinen painopiste on työllisyyttä tukevien palve-

luiden rahoitus ja ns. välityömarkkinapalvelut.
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Maahanmuuttajat alueen voimavaraksi

Maahanmuuttajapalvelut vastaa maahanmuuttoon, maahan-

muuttajien kotouttamiseen ja hyviin etnisiin suhteisiin liittyvien 

tehtävien koordinoinnista Satakunnan ja Varsinais-Suomen alu-

eilla. Maahanmuuttopalveluiden tehtävänä on maahanmuuttajien 

kotouttamiseen liittyen mm.

• alueellisen strategian kehittäminen, yhteistyö ja seuranta
• kuntien tukeminen, neuvonta ja korvausten maksaminen 

sekä pakolaisten kuntiin osoittaminen
• kotoutumiskoulutuksen suunnittelu, hankinta ja valvonta
• hyvien etnisten suhteiden ja kulttuurien välisen 

vuoropuhelun edistäminen 
 

Laatua ja tuloksellisuutta sivistyspalveluilla

Sivistyspalvelut kehittää opetus- ja kulttuuriministeriön alaisten 

sektoriensa laatua ja tuloksellisuutta Varsinais-Suomessa ja Sata-

kunnassa sekä osallistuu aluekehittämiseen sivistyshallinnon asian-

tuntijana. Asiakkaitamme ovat kunnat, kuntayhtymät, koulutuksen 

järjestäjät, järjestöt ja kolmas sektori. Toiminnassamme korostuu 

yhteistyö aluehallintovirastojen ja maakuntien liittojen kanssa mm.

• oppilaitosrakentamisen tukeminen ja ohjaus
• nuorisotoimen, liikuntatoimen, kirjastotoimen sekä 

kulttuuritoimen kehittäminen
• Varsinais-Suomen ammatillisen koulutuksen koordinoiminen

Vuosittain Varsinais-Suomessa 

•	 alkaa noin 80 000 uutta työttömyysjaksoa
•	 avautuu noin 40 000 uutta työpaikkaa
•	 noin 70% työttömyyksistä päättyy alle 3 kk:n

Vuonna 2010 osallistui

•	 työvoimapoliittiseen koulutukseen yhteensä 
8754 henkilöä

•	 muihin työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin 
7688 henkilöä

Maahanmuuttopalvelut sisältää kunnille maksetut korvaukset pakolaisten 
vastaanotosta ja paluumuuttajista. Vuonna 2010 vastaanottokeskusten 
rahoitus siirtyi Maahanmuuttovirastolle (Migri). *) 
Sivistyspalvelut sisältää valtion avut kunnille oppilaitos-, kirjasto- ja 
liikuntapaikkarakentamiseen sekä nuorisotoimen rahoituksen ml. työpa-
jat ja etsivä nuorisotyö. *)
Elinkeinopalvelut sisältää pk-yritysten osaamisen kehittämispalvelut, 
yritysjohdon koulutusohjelmat ja asiantuntijapalvelut.
Työllistäminen ja erityistoimet sisältää palkkaperusteisen rahoituksen ml. 
palkkatuki- ja starttiraha sekä erityistoimet ml. ammatinvalinnanohjauk-
sen, työnhakuvalmennuksen ja eläkeselvitysten rahoituksen.
Työvoimakoulutus sisältää työvoimapoliittisen ammatillisen ja ohjaavan 
koulutuksen rahoituksen.
*) Koskee Varsinais-Suomea ja Satakuntaa

Maahanmuuttopalvelut

Sivistyspalvelut

Elinkeinopalvelut

Työllistäminen ja erityistoimet 

Työvoimakoulutus

Työllisyys- yrittäjyys- ja sivistyspalveluiden rahoitus
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Palkkaturva

Palkkaturva turvaa työntekijän työsuhteesta johtuvien saatavien 

maksamisen työnantajan konkurssin tai muun maksukyvyttömyy-

den varalta. Annamme neuvontaa ja ohjeistusta palkkaturva-asioi-

hin liittyen. Palkkaturvan puoleen voi kääntyä, mikäli työnantajalla 

on ongelmia palkanmaksun kanssa.

Tarjoamme neuvonta-, kehittämis- ja rahoituspalveluita yritysten 

kansainvälistämiseen ja kilpailukyvyn turvaamiseen ja kehittä-

miseen sekä asiantuntemusta yrityskannan uudistamiseen ja 

tutkimusosaamisen kaupallistamiseen.

Turun Seudun yrityspalvelukeskus Potkuri

Potkuri on Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ja Turun seudun ke-

hittämiskeskuksen perustama palveluyhteenliittymä seudun yrit-

täjille. Potkurissa tarjoamme yritysneuvontaa aloittaville yrittäjille 

ja pienyrittäjille sekä pk-yrityksille niiden elinkaaren eri vaiheissa. 

Yritysneuvonnan lisäksi Potkuri järjestää kumppaneidensa kanssa 

useita kymmeniä info- ja tiedotustilaisuuksia seudun yrittäjille ja 

yritystoimintaa suunnitteleville henkilöille. 

ELY-keskuksen muita palveluita

Yritysrahoitus, pois lukien tutkimusrahoitus, on tarkoitettu  
yritysten haastavien kehityshankkeiden osarahoitukseen.  
Tukien haku on jatkuvaa.

Rahoitusta yritysten toiminnan kehittämiseen

Varsinais-Suomi profiloituu alueena, jonka kilpailukyky perustuu monialaiseen osaamiseen, koulutukseen ja innovaatioihin. 
Kymmenesosa suomalaisesta elinkeinoelämästä toteutuu ja sijoittuu Varsinais-Suomeen. Alueen erityispiirteenä on kan-
sainvälinen toiminta meri-, sähkö- ja elektroniikka-, kone- ja laite- sekä lääke- ja diagnostiikkateollisuudessa sekä logistiikka-
toimialalla. Erityistä kehityspotentiaalia sisältyy mm. matkailu- ja kulttuuripalveluihin sekä tulevaisuuden tutkimuspalvelu- ja 
hyvinvointikonsepteihin.
Varsinais-Suomen ELY-keskuksen innovaatiot ja yritysrahoitusyksikkö tarjoaa rahoitusta ja asiantuntemusta yrityksille ja kor-
keakouluille toiminnan kehittämiseen. Tarjoamme rahoitusta ELY-keskuksen ja Tekesin palveluilla.  Kansainvälistymispalvelut 
tarjoavat elinkeinoelämälle ja yrityksille neuvontaa, valmennusta verkottamalla ja verkottumalla. Enterprise Europe Network 
tarjoaa yrityksille eurooppalaista verkottumista. Tavoitteena on asiakkaiden kansainvälisen kilpailukyvyn parantaminen ja 
sen pohjalta kasvun mahdollistaminen.

Vuonna 2010 
•	 palkkaturvaa maksettu 2.2 milj.euroa
•	 uusia palkkaturvahakemuksia 624 kpl
•	 palkkaturvapäätöksiä 470 kpl

Vuonna 2010 Turun seudun yrityspalvelu-
keskus Potkurin asiakkaat perustivat  
yhteensä 908 yritystä

Yritysrahoitus 2010

Kansallinen rahoitus 8,3 milj. euroa

EU-rahoitus 2,6 milj. euroa

Tekes rahoitus 28 milj. euroa

21%

7%

72%
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Lounais-Suomen liikennestrategia konkretisoi Varsinais-Suomen ja Satakunnan 
elinkeinoelämän ja kaupunkiseutujen menestymisen liikenteelliset edellytykset.

Keskeistä alueemme menestymiselle ovat 
elinkeinoelämän kilpailukyky ja kaupunkiseutujen 
kestävä kasvu. Näistä lähtökohdista valitut 
li ikennehankkeet palvelevat aluettamme 
kokonaisuutena. Varsinais-Suomen ELY-keskus 
on laatinut yhteistyössä maakuntien ja alueen 
muiden toimijoiden kanssa Lounais-Suomen 
liikennestrategian, jossa linjataan ja priorisoidaan 
alueen tärkeimmät liikenteelliset kehittämistarpeet. 
Strategia on hyväksytty marraskuussa 2010 Varsinais-
Suomen ja Satakunnan maakuntahallituksissa.

Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa vallitsee laaja yksimie-

lisyys, että valtatie 8:n parantaminen Turun ja Porin välillä on 

alueemme ykköshanke. Yhteys on maakuntiemme liikenneverkon 

runko ja Suomen länsirannikon pääväylä, jolla on keskeinen mer-

kitys myös ulkomaankaupan kuljetusten kannalta. Tien ongelmia 

ovat heikko liikenneturvallisuus ja sujuvuus. Liikennemääriinsä 

nähden tie on kapea ja ohitusmahdollisuudet ovat heikot, minkä 

seurauksena tiellä tapahtuu paljon kohtaamisonnettomuuksia. 

Kasitien parantaminen lisäisi elinkeinoelämän kuljetusaikojen 

ennustettavuutta sekä joukkoliikenteen sujuvuutta, helpottaisi 

päivittäisen työmatkaliikenteen ruuhkia, parantaisi liikenneturval-

lisuutta ja vähentäisi pohjavesialueiden likaantumisriskiä.

Elinkeinoelämän kuljetusketjujen toimivuus edellyttää koko liiken-

nejärjestelmän tarkastelua. Siksi kärkihankkeita ovat alueellamme 

myös Rauman sataman meriväylän syventäminen ja Kokemäki 

- Tampere -radan perusparantaminen. Lisäksi on huolehdittava 

hyvistä henkilöliikenneyhteyksistä muualle maahan ja ulkomaille 

sekä kaupunkiseutujen nopeista liikenneyhteyksistä, jotka kytke-

vät kaupunkiseudut toisiinsa laajemmiksi kehitysalueiksi. Ruuh-

kautumisen ja ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi liikenteen kas-

vua on ohjattava kestäviin kulkutapoihin. Tätä kehitystä tukemalla 

muodostuu entistä vahvempia työssäkäynti- ja markkina-alueita. 

Alueellisen kehittämisen ohessa tehtävänämme on huolehtia 

maanteiden päivittäisestä liikennöitävyydestä ja kunnosta. Käy-

tettävissä olevan rahoituksen niukkeneminen edellyttää tiukkaa 

priorisointia. Hyvä palvelu pystyttäneen jatkossakin säilyttämään 

pääteillä, mutta vähäliikenteisten teiden kunnossapidosta joudu-

taan tinkimään.

  Johtaja Matti Vehviläinen

  Liikenne ja infrastruktuuri

Liikennestrategia konkretisoi liikennetarpeet
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Liikenneasioissa toimialueenamme ovat Varsinais-Suomi ja Satakunta. Vastuullamme on 8 000 km yleisiä teitä ja niihin 
liittyvää infrastruktuuria. Tehtävänämme on huolehtia tieverkon kunnosta sekä liikenteen turvallisuudesta ja sujuvuudesta 
ympäristöasiat huomioon ottaen. Turvaamme myös joukkoliikenteen peruspalvelut, vastaamme saaristoliikenteestä 
koko maan osalta ja toimimme viranomaisena toimialamme lupa-asioissa.

Liikenneturvallisuus etusijalle

Alueemme erityispiirteenä on taajamien suuri määrä, sillä ne 

ovat haasteellisia liikenneturvallisuuden kannalta. Alueellamme 

tapahtuu väestö- ja liikennemääriin suhteutettuna enemmän 

onnettomuuksia kuin muualla. Etenkin taajamaonnettomuuksia 

ja kohtaamisonnettomuuksia pääteillä tapahtuu paljon. Kohtaa-

misonnettomuuksia voitaisiin ehkäistä parhaiten keskikaiteilla. 

Voimme kuitenkin parantaa liikenneturvallisuutta lähinnä pienillä 

toimenpiteillä. Näitä ovat mm. kevyen liikenteen ja liittymien tur-

vallisuutta parantavat järjestelyt sekä nopeusrajoitusten alenta-

minen. Kevyen liikenteen väyliä rakennamme vuosittain 10–15 

km ja hankkeet toteutetaan pääosin yhteistyössä kuntien kanssa. 

Myös päivittäisillä kunnossapidon toimenpiteillä varmistetaan 

liikenneturvallisuus. 

Suurten väylien rakentaminen saa yleensä eniten huomiota, mutta 

valtaosa tienpidosta on teiden kunnossapitoa, parantamista ja 

pienempiä tiehankkeita. Käytämme n. 90 % tienpidon rahoituk-

sestamme kunnossapitoon. Loppurahoitus suuntautuu alueellisiin 

investointeihin, suunnitteluun ja liikenteen hallintaan. Ensisijaisesti 

turvaamme teiden päivittäisen liikennöinnin kesä- ja talvihoidon 

toimenpiteillä. Toiseksi huolehdimme teiden kunnosta päällysteitä 

uusimalla, korjaamalla siltoja ja parantamalla teiden rakenteita. 

Lähtökohtana turvallinen ja sujuva liikenne

•	 perustienpidon rahoitus 62 milj. euroa
•	 joukkoliikenteen rahoitus 4,8 milj. euroa
•	 saaristoliikenteen rahoitus 55 milj. euroa

Väylänpidon osa-alue
(tilanne vuonna 2011)

Liukkaudentorjunta ja lumen 
auraus pääteillä

Liukkaudentorjunta ja lumen 
auraus muilla teillä

Päällysteiden kunto pääteillä

Päällysteiden kunto 
muilla teillä

Sorateiden kunto 

Siltojen kunto 

Investointien määrä 
suhteessa tarpeisiin

Joukkoliikenteen vuoro-
tiheys ja aikataulut

Saaristoliikenteen palvelut 
(mm. vuorotiheys, alukset, aikataulut)

Rahoituksen riittävyys
(viranomaisen näkemys)

Panostuksen muutos
(rahallinen / laadullinen)

Tyytyväisyys
- kansalaiset

Tyytyväisyys
- ammattiautoilijat

*

*

*

*

*

*

*

*

Panostus väylänpidon keskeisiin osa-alueisiin ja asiakastyytyväisyys

Rahoituksen riittävyys kuvaa viranomaisen näkemystä 
käytettävissä olevan rahoituksen riittävyydestä ko. osa-alueeseen. 

Nuolen suunta kuvaa muutosta panostuksessa. Arvion mukaan 
panostuksen muutos ei näy asiakastyytyväisyyden lisääntymisenä.

*)   Tulos perustuu viranomaisen arvioon tai saatuun asiakas-
palautteeseen (käytössä ei ole tutkittua tietoa).

Tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus 
(tulokset asteikolla 1-5) 

 Tyytyväisiä (tulos vähintään 3,60)

 Melko tyytyväisiä (tulos 3,0 - 3.59)

 Tyytymättömiä (tulos alle 3,0)
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Kunnossapidolla turvataan arjen matkat ja 
kuljetukset

Kunnossapidolla tarkoitetaan mm. teiden talvihoitoa, päällystä-

mistä, siltojen korjauksia, sorateiden hoitoa, tienvarsien niittoa, 

tiemerkintöjen tekoa sekä varusteiden ja laitteiden, kuten pysäk-

kikatosten ja liikennemerkkien, kunnossapitoa. Emme toteuta 

teiden kunnossapitoa itse, vaan hankimme sen kilpailuttamalla 

avoimilla markkinoilla toimivilta tuottajilta. Noudatamme teiden 

kunnossapidossa valtakunnallisia linjauksia, jotta toimintamme 

on johdonmukaista kaikkialla Suomessa. Teiden kunnossapi-

dossa alueemme erityishaasteita muuhun maahan verrattuna 

ovat rannikkoseudun nopeat kelivaihtelut ja äkillisistä maaperän 

vaihteluista johtuvat ongelmat, joiden vuoksi rakenteiden kunnos-

sapito on keskimääräistä kalliimpaa.

Päätiet ovat kunnossapidon painopisteenä, jotta voimme palvella 

mahdollisimman monia tienkäyttäjiä. Samalla turvaamme elinkei-

noelämän ja joukkoliikenteen sujuvan liikennöinnin. Muilla teillä 

kohdennamme kunnossapidon toimenpiteet paikallisia tarpeita 

painottaen. Rahoituksen niukkuus merkitsee usein vähäliikenteis-

ten teiden kunnossapidon tason alenemista. Turvaamme kuitenkin 

päivittäisen liikkumisen kaikilla teillä.

•	 yleisen tieverkon pituus 8 000 km, joista 
päällystettyjä teitä 6 000 km ja sorateitä  
2 000 km

•	 kevyen liikenteen väyliä 700 km
•	 siltoja 1 800 kpl
•	 maantielauttapaikkoja Suomessa 41 kpl,  

joista 18 kpl Turun saaristossa
•	 yhteysalusliikenteen reittejä Saaristomerellä  

ja Suomenlahdella 16 kpl, kesäisin 18 kpl
•	 liikenteestä 98% ajetaan päällystetyillä teillä

Kasitie kärkihankkeena

Nykyinen niukka investointirahoitus mahdollistaa vain kaikkein 

välttämättömimpien hankkeiden toteuttamisen. Suurten investoin-

tien rahoituksesta päätetään eduskunnassa erikseen. Lounais-

Suomen liikennestrategiassa on määritelty alueemme toimijoiden 

yhteinen näkemys liikennetoimenpiteiden priorisoinnista. Valtion-

talouden tiukka rahatilanne asettaa haasteita strategian toteutta-

miselle. Ykköshankkeemme on valtatie 8 Turku-Pori -yhteysvälin 

parantaminen, sen toteuttamiseen tarvitaan rahoituspäätös.
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Joukkoliikenteellä kestäviä 
liikenneratkaisuja 

Tuemme kaupunkiseutujen joukkoliikennettä ja ostamme joukko-

liikennettä kannattamattomille reiteille. Myönnämme myös jouk-

koliikenteen luvat. Joukkoliikenteen rahoitustaso on suhteellisesti 

laskenut viime vuosina, eikä se mahdollista täysimääräisten avus-

tusten myöntämistä. Pidämme erityisen tärkeänä kaupunkiseu-

tujen joukkoliikenteen kehittämistä ja seutulippujen tukemista 

jatkossakin. Turvaamme rahoituksen puitteissa joukkoliikenteen 

peruspalvelut haja-asutusalueilla. 

ELY-keskuksesta liikenteen luvat ja 
avustukset

Myönnämme liikenteeseen liittyviä lupia ja avustuksia, kuten 

tavarankuljetuslupia, liittymälupia ja yksityistieavustuksia. Laa-

dimme myös vuosittain Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueen 

taksikiintiöt ja myönnämme taksilupia niiden puitteissa. Taksikiin-

tiöiden koko suunnitellaan vastaamaan taksipalvelujen kysyntää. 

Internetsivuiltamme löytyy tietoa tarvittavista luvista, lupien ja 

avustusten hakemisesta sekä kaikki hakulomakkeet.  

Vastuulla koko maan maantielautta- ja 
yhteysalusliikenne

Saaristoliikenne koostuu maantielautta- ja yhteysalusliikenteestä 

sekä laitureiden ja muiden varusteiden kunnossapidosta. Maan-

tielauttapaikat ovat osa maantieverkkoa. Yhteysalusliikenne pe-

rustuu lakiin saariston kehityksen edistämisestä, ja sillä turvataan 

asuminen ja elinkeinojen harjoittaminen. Kuten tieverkko, myös 

saaristoliikenne edellyttää ylläpitoa ja kehittämistä, jotta palve-

lut saadaan pidettyä nykyisellä tasolla. Tällä hetkellä keskeisin 

kehittämistarve liittyy toimivien markkinoiden syntymiseen liiken-

nepalvelujen tuottamisessa, ikääntyvän kaluston uusiutumiseen 

sekä käytössä olevaan rahoitukseen. Saaristoliikenteeseen liitty-

vät asiat on keskitetty Varsinais-Suomen ELY-keskukseen koko 

maan osalta.

Ympäristönäkökulma huomioidaan 
kaikessa toiminnassa

Seuraamme väylänpidon vaikutuksia ympäristön tilassa ja huo-

mioimme ympäristönäkökohdat toimintamme suunnittelussa sekä 

teiden rakentamisessa ja kunnossapidossa. Tienpidon ympäristö-

asioista tärkeimpiä meille ovat pohjavesien laadun turvaaminen, 

meluntorjunta, kulttuuriympäristön huomioonottaminen ja liiken-

neympäristön viihtyisyys. Niukan rahoituksen vuoksi meluesteitä 

ja pohjavesisuojauksia voidaan kuitenkin toteuttaa lähinnä suurten 

rakennushankkeiden yhteydessä. 
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Lounais-Suomen ympäristöohjelmassa 2010 – 
2013 korostuvat ilmastonmuutokseen, kestävään 
yhdyskuntarakenteeseen ja energiantuotantoon 
liittyvät asiat. Ohjelmasta jokainen taho löytää omaan 
toimintaansa soveltuvia toimenpiteitä ympäristön tilan 
parantamiseksi.

 
Vesistöjen ja merialueen hyvä tila on tärkeä tavoitteemme. Sen 

saavuttamiseksi tehdään maakunnissa paljon hyvää työtä. Vesien 

tilaan vaikuttavat erityisesti maatalouden, yhdyskuntien ja haja-

asutuksen päästöt. ELY-keskus organisoi ja koordinoi vesienhoi-

don yhteistyötä ja edistää hanketoimintaa. Meillä on myös omia 

hankkeita vesiensuojelutyön tehostamiseksi. ELY-keskus vastaa 

vesien tilan seurannasta. 

ELY-keskus edistää vesihuollon alueellista suunnittelua ja vesi-

huollon toteuttamista, jotta yhteiskunnan perustarpeet ja tavoitteet 

vesien tilan paranemiseksi täyttyisivät. Siirtoviemärihankkeille ja 

muille vesiensuojelua palveleville vesihuoltohankkeille on saata-

vissa valtion avustusta. Lähivuosina tullaan toteuttamaan useita 

vesihuolto- ja vesistökunnostushankkeita. 

Ilmastonmuutoksen vaikutuksiin ja ääri-ilmiöihin on tärkeää va-

rautua. Ilmaston lämmetessä sateisuus lisääntyy erityisesti talvi-

kaudella. Vesistöjen vedenpinnat nousevat, virtaamat kasvavat ja 

tulvien todennäköisyys kasvaa. Tulvariskit tulee ottaa huomioon 

kaavoituksessa, rakentamisessa ja vesiensuojelussa. Merkittävät 

tulvariskikohteet on juuri arvioitu, ja keskeisimmät niistä sijoittu-

vat Kokemäenjoen varteen. Tulvariskien hallintasuunnittelu on 

käynnistymässä. 

Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi keskeistä on energiatalouden 

kokonaisvaltainen huomioiminen alueidenkäytön suunnittelussa. 

Tärkeää on tietysti myös energian säästäminen sekä rakentami-

sen ja asumisen energiatehokkuus. ELY-keskus ohjaa kuntien 

kaavoitustyötä. Siinä panostetaan valtakunnallisten alueidenkäyt-

tötavoitteiden toteutumiseen, kaupunkiseuduilla erityisesti yhdys-

kuntarakenteen eheytymiseen ja ilmastotavoitteita painottavaan 

maankäytön ja liikenteen yhteensovittamiseen.

Suomi on sitoutunut pysäyttämään luonnon monimuotoisuuden 

köyhtymisen vuoteen 2020 mennessä. Lounais-Suomessa kes-

keistä on saada riittävä ja laadukas suojeluverkosto turvaamaan 

luonnon monimuotoisuutta. Toteutamme suojelua monipuolisin 

keinoin, uusimpana METSO-ohjelman tarjoama mahdollisuus 

maanomistajien omaehtoiseen suojeluun. 

Kaikkien näiden tavoitteiden toteutumista ja ympäristöön vaikutta-

van toiminnan lainmukaisuutta edistää myös eri lakien mukainen 

valvontatyö sekä siihen liittyvä ohjaus ja neuvonta. 

  Johtaja Risto Timonen

  Ympäristö ja luonnonvarat

Hyvässä ympäristössä kehittyy elinvoimainen alue

Alueemme ympäristöasioita ohjaa yhteistyönä laadittu Lounais-Suomen  
ympäristöohjelma vuosille 2010 – 2013.
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Maankäytön suunnittelulla luodaan 
tulevaisuuden toiminta- ja elinympäristö 

Tavoitteenamme on maankäytön suunnittelun ja rakentamisen 

ohjauksen keinoin edistää hyvän elinympäristön muodostumista ja 

yhdyskuntien kestävää kehitystä. Ohjaamme kuntien kaavoitusta 

ja rakentamista vuosittain käytävissä maankäytön kehittämis-

keskusteluissa. Keskeisenä ohjenuorana ovat valtakunnalliset 

alueidenkäyttötavoitteet.

Lounais-Suomen rakennuskanta on historiallisesti monikerroksis-

ta ja arvokasta, samoin kuin koko kulttuurimaisema alueellamme. 

Kulttuuriympäristön suojelun ja hoidon painopiste on laajemmissa 

miljöökokonaisuuksissa. Kannustamme kuntia laatimaan alueel-

leen kulttuuriympäristöohjelmia.

Haasteena ympäristön kestävä käyttö

Ympäristöasioissa toimialueeseemme kuuluvat Varsinais-Suomi ja Satakunta. Alueemme monimuotoinen luonto, rikas 
kulttuuriympäristö ja pitkä rannikko saaristoineen ovat kansallisesti arvokkaita. Toisaalta meillä on kehittyviä kaupun-
kiseutuja, merkittävää teollista tuotantoa, intensiivistä maataloutta sekä vilkas meri- ja maaliikenne. Nämä olosuhteet 
asettavat ympäristön kestävälle käytölle ja suojelulle monia haasteita.    
Tuotamme ympäristötietoa kansalaisten ja kumppaneiden käyttöön erityisesti verkkopalvelujen kautta. Erillisrahoitet-
tujen hankkeiden avulla vauhditamme monien tavoitteiden toteutumista.

Eheä yhdyskuntarakenne 
vähentää päästöjä
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Luonnon monimuotoisuuden suojelu takaa 
ekologisen tasapainon

Lounais-Suomen luonto on monimuotoinen, kasvi- ja eläinlajien 

määrä on suuri. Merkittävimpiä luontoarvoja on saaristoissa, tam-

milehdoissa, rannikon lintuvesillä sekä keidassoilla. Myös perin-

nemaisemat ovat alueellemme tyypillisiä mutta harvinaistuvia. 

Rannikkoalueiden kokonaisvaltaisessa suunnittelussa yhdistyvät 

luonnonvarojen hyödyntäminen, luonnon monimuotoisuuden suo-

jelu, vesiensuojelu, virkistyskäyttö ja maisemanhoito. 

Valtakunnallisista suojeluohjelmista on alueellamme toteutettu  

90 -95 %. Suojelun painopiste on vapaaehtoisessa metsien luon-

toarvojen suojelussa, jota toteutetaan metsien monimuotoisuus-

ohjelma METSOn rahoituksella. Luonnon monimuotoisuuden 

säilymistä turvataan hoitamalla suojelukohteita ja perinnebiotoop-

peja. Teemme luonnonsuojelutyötä yhteistyössä metsätaloudes-

ta ja maataloudesta vastaavien viranomaisten sekä paikallisten 

asukkaiden, maanomistajien ja kansalaisjärjestöjen kanssa. 

Vesi on luonnonvara, jonka kestävästä 
käytöstä huolehtiminen on julkinen 
palvelutehtävä 

Edistämme vesivarojen kestävää käyttöä ja vesihuoltoa sekä 

tulvasuojelua. Tavoitteena on, että vesivarojen käyttäjät ovat 

tyytyväisiä vesistöjen käytettävyyteen ja tilaan sekä vesihuol-

lon palveluihin. Uudistunut vesihuoltolainsäädäntö asettaa uusia 

vaatimuksia sekä kunnalliselle että kiinteistökohtaiselle jätevesien 

käsittelylle. 

Pyrimme lisäämään kuntien vesihuoltoyhteistyötä tuottamalla 

vesihuollon alueellisia yleissuunnitelmia sekä edistämään jäteve-

den puhdistuksen keskittämistä suuriin ja tehokkaisiin yksiköihin. 

Edistämme kiinteistökohtaisen jätevedenpuhdistuksen käyttöön 

ottoa ja vesiosuuskuntien perustamista haja-asutusalueilla. Suun-

nittelemme vesistöjen kunnostus- ja hoitotoimenpiteitä palvele-

maan erilaisia vesistöjen käyttäjäryhmiä. Vesistöjä pyritään pa-

lauttamaan lähemmäs alkuperäistä tilaansa.

Tavoitteenamme on arvioida ja vähentää tulvariskejä sekä estää ja 

vähentää tulvista aiheutuvia vahinkoja. Teemme tiivistä yhteistyötä 

alueen muiden toimijoiden kanssa.
Maanomistajien halukkuus metsien suojeluun on lisääntynyt. 
METSO-ohjelma tarjoaa toteutukselle joustavan rahoitusvälineen.

Vuonna 2010 
•	 ympäristöluvanvaraisten laitosten 

tarkastuksia 233 kpl 
•	 kaavoituksen viranomaisneuvotteluja 110 kpl
•	 vesinäytteitä 3100 kpl
•	 vesihuoltoyhteyksien piiriin 44 000 asukasta
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Vesien hyvä tila on alueen vetovoiman 
avaintekijä 

Tavoitteenamme on, että vesien tila on vähintään hyvällä tasolla 

vuonna 2015. Olemme laatineet pinta- ja pohjavesille toimenpi-

deohjelmat yhdessä vesienhoidon yhteistyöryhmien kanssa. Pää-

osaa esitetyistä toimista toteutetaan jo nyt, mutta lisätoimenpiteitä 

on kohdistettava suuren kuormituksen alueille.   

Seuraamme vesistöjen tilaa sekä merialueilla että sisävesillä ja 

tuotamme tietoa veden laadusta ja sen muutoksista. Jokakesäinen 

leväseuranta palvelee erityisesti mökkiläisiä ja vesillä liikkujia. 

Vesialueiden kuormittajat, kuten teollisuus, kalankasvatus ja asu-

tuskeskukset seuraavat kuormituksensa vaikutusta vesien tilaan 

ns. velvoitetarkkailuna.

Suomen hallitus sitoutui Itämeri-huippukokouksessa, helmikuussa 

2010 ryhtymään tehostettuihin toimiin Saaristomeren hyvän tilan 

saavuttamiseksi vuoteen 2020 mennessä. Olemme osaltamme 

valmiita panostamaan erityisesti maatalouden vesiensuojeluun 

ja jätevesien ravinnekuormituksen vähentämiseen.  

Luonnonvarojen käytön ja teollisen 
toiminnan päästöjen täytyy olla hallinnassa 

Alueellamme sijaitsee huomattava osa maamme ympäristö-

luvanvaraisista elinkeinoista. Niiden kuormituksen seuranta ja 

ympäristölupaehtojen valvonta on keskeinen keinomme edis-

tää ympäristönsuojelua. Alueemme jätehuoltoa koskee Etelä- ja 

Länsi-Suomen jätesuunnitelma vuoteen 2020. Edistämme siinä 

esitettyjen tavoitteiden toteutumista. 

Tavoitteenamme on Lounais-Suomen merialueelle keskittyneen 

kalankasvatuksen ravinnekuormituksen vähentäminen. Keinoina 

ovat sijainninohjaus, rehu- ja ruokintamenetelmien ja lietteen-

poiston kehittäminen sekä luonnonravintolammikoiden käytön 

kehittäminen.

Pyrimme pienentämään pilaantuneiden maa-alueiden aiheuttamia 

terveys- ja ympäristöriskejä ja ennaltaehkäisemään pilaantumista. 

Huolehdimme siitä, että pohjavesialueilla sijaitsevat, pilaantuneik-

si epäillyt kohteet tutkitaan ja pilaantuneiksi todetut puhdistetaan.

Kaatopaikalle loppusijoitettavan yhdyskuntajätteen määrä on 
tavoitteen mukaisesti vähentynyt viime vuosina.

Vesien tila paranee 
kuormitusta vähentämällä
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Palvelemme asiantuntijuudella 
ja yhteistyöllä

Yrittäjyyden ja elinkeinotoiminnan  
kehittäminen

Innovaatiot ja kansainvälistyvä  
liiketoiminta

Maaseutuelinkeinot, maaseudun  
kehittäminen ja energia-asiat

Työmarkkinoiden toimivuus, työvoiman 
saatavuus ja työllisyys

Oppilaitos-, kirjasto-, ja liikunta- 
paikkarakentaminen

Ammatillisen koulutuksen ja osaamisen, 
kirjasto-, liikunta-, ja nuorisotoimen  
sekä taiteen ja kulttuurin kehittäminen

Maahanmuutto ja kotouttaminen

E
Teiden kunnossapito

Tiehankkeet

Liikennejärjestelmätyö

Liikenteen lupa-asiat

Joukkoliikenne

Liikenneturvallisuus

Saaristoliikenne

L
Yhdyskuntarakenteen kestävä
kehittäminen ja alueidenkäytön ohjaus

Vesivarojen kestävä käyttö ja hoito

Ympäristön tilan seuranta

Ympäristötiedon tuottaminen, neuvonta 
ja tietopalvelu

Ympäristönsuojelu
• Ilman, vesien ja maaperän suojelu
• Kulttuuriympäristön ja maiseman 

suojelu 
• Luonnon monimuotoisuuden suojelu

Ympäristövahinkojen torjunta

Y

• Ennakointi

• Kehittäminen

• Koulutus

• Neuvonta

• Ohjaus

• Rahoitus

• Suunnittelu

• Tarkastus

• Tuet

• Valvonta
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Puhelinvaihde 020 636 0060  

ELY-keskus on avoinna arkisin klo 8.00 – 16.15 

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kolme vastuualuetta 
sijaitsevat eri toimipaikoissa.  

Elinkeinot, työvoima, osaaminen ja kulttuuri
Käyntiosoite: Ratapihankatu 36, 20100 Turku

Liikenne ja infrastruktuuri 
Käyntiosoite: Yliopistonkatu 34,  20100 Turku

Ympäristö ja luonnonvarat
Käyntiosoite: Lemminkäisenkatu 14-18 B, 20520 Turku
Käyntiosoite: Valtakatu 12, 28100 Pori

Yhteystiedot 

Postiosoite: 
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
PL 236, 20101 TURKU

www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi


