
Varsinais-Suomen      
ELY-keskus mukana arjessa



Yhteistyötä asiakkaiden ja alueen hyväksi

Kehittyvällä ruoka-
ketjulla lähiruokaa 

pöytään
Houkuttelevalla 

toimintaympäristöllä 
uusia asukkaita ja 

yrityksiä

Osaavalla 
työvoimalla 

menestykseen
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• Yritysten rahoitus- ja kehittämispalvelut, työllisyys-
perusteiset tuet ja työvoimakoulutus, maatila- ja kala-
talousasiat, maahanmuuttoasiat 

• Osaamisen ja koulutuksen kehittäminen

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

• Ympäristönsuojelu, maankäytön ja rakentamisen  
ohjaus, luonnonsuojelu, ympäristön tilan seuranta,  
vesivarojen käyttö ja hoito

• Aluekehitystehtävät ja rakennerahastohankkeiden  
arviointi yhdessä maakunnan liittojen kanssa

 

Tehtävät

Varsinais-Suomen ELY-keskus on laaja-

alainen kehittämis- ja palvelukeskus. 

Tavoitteena on vahvistaa kestävää  

hyvinvointia Varsinais-Suomessa ja  

Satakunnassa. Toiminnan lähtökohtana 

on verkostomaisella yhteistyöllä varmistaa 

kestävä hyvinvointi, vireä elinkeinoelämä, 

vetovoimaiset maakunnat ja ympäristö 

sekä tyytyväiset asukkaat.

Monipuolisella 
yritystoiminnalla 
lisää työpaikkoja

Aktiivisella 
yhteistyöllä resurssi-

tehokkuus alueen 
vahvuudeksi
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ELY-keskus palveluksessanne

Liikenteen 
lupien 

myöntäminen

Saaristo-
liikenteen 

järjestäminen

Yritystoiminnan 
kehittäminen 
– yritystuet ja 
kansainvälis-

tyminen

Liikenne-
turvallisuuden 
parantaminen

Maanteiden 
kunnossa-

pito

Maahan-
muutto ja 

kotouttaminen 

Tiehankkeiden 
suunnittelu ja 
toteuttaminen

Joukko-
liikenteen 

järjestäminen

Työ-
markkinoiden 

toimivuus
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Kala-
talouden 

investoinnit ja 
valvonta

Kuntien 
kaavoituksen 

ohjaus

Tulvasuojelu

Maaseudun 
kehittäminen 
ja tuotannon 

valvonta

 
Ympäristö-
lupaehtojen 

valvonta

Vesien tilan 
seuranta

 
Luonnon-
suojelu-

ohjelmien 
toteuttaminen

Vesihuollon 
ja viemäröinnin 

edistäminen

Ympäristö-
ohjelman 

koordinointi

EU-rahoitus 
– Kestävää 

kasvua ja työtä 
2014–2020 *

* Ohjelmaa hallinnoi Keski-Suomen ELY-keskus     
(pl. yritystuet)

Vahvaa 
kasvua 

vihreästä liike-
toiminnasta
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ELY-keskuksen ja toimintaympäristön tunnuslukuja 2013

EAKR- ja ESR -ohjelmat 2007–2013

Vuosina 2007–2013 tukea on myönnetty yhteensä 
78,8 M€ (ml. yritystuet) 177 kehittämishankkeelle ja 
11 M€ 123 yritystukihankkeelle

Palkkaturva

Maksettu  yht. 3.8 M€ 
Hakemuksia 609 kpl
Päätöksiä 637 kpl
Palkkaturvaa saaneita työntekijöitä 846 henkeä
Työnantajia, joiden puolesta maksettu 235 kpl

Liikenne

• perustienpidon rahoitus 54 M€
• joukkoliikenteen rahoitus 2,8 M€
• saaristoliikenteen rahoitus koko maassa 62 M€
(sisältää rantainfran kunnostuksen)

Maaseudun kehittäminen    
2007–2013 (EU ja kansallinen) 

• Hanketuet 20 M€ ja 290 hanketta
• Yritystuet 31 M€ ja 790 hanketta

Yritystuet (EU ja kansallinen)

Kansallinen 14 M€
EU-rahoitus 2 M€
Tekes 23 M€

Työllisyyden toimenpiteet

Työvoiman osaamisen turvaaminen 59 M€

Yrityksiä 35 000 
ja työpaikkoja 

200 000

Yleinen 
tieverkko 

n. 8 000 km ja 
siltoja n. 1 800

Toimivia 
maatiloja 5 924 ja 

peltopinta-alaa 
287 764 ha
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Luonnonsuojelu

• luonnonsuojeluohjelmia toteutettu 608 ha

Maankäytön ohjaus 

• kaavoitusta koskevia neuvotteluja 190 
• rakentamisen poikkeamispäätöksiä ja suunnittelu-

tarveratkaisuja 715  

Vesien tilan seuranta

• seurannassa 90 järveä ja 60 jokea sekä   
60 pistettä rannikkovesillä 

• pinta- ja pohjavesistä otettu 3 000 näytettä ja  
niistä tehty yli 37 000 analyysiä

Vesihuolto

• asukkaita vesihuollon ja viemäröinnin piiriin noin 
 4 500 

Ympäristölupamääräysten valvonta 

• 900 ympäristöluvanvaraista laitosta, joihin tehtiin  
209 tarkastuskäyntiä Mantereen 

rantaviivaa 800 km,
järviä 58 000 ha ja

merialuetta 
12 900 km2 
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Satakunta

Varsinais-Suomi

Yhteystiedot

PORI

TURKU

Varsinais-Suomen ELY-keskus

Postiosoite
PL 236, 20101 TURKU (Kirjaamo)
s-posti: kirjaamo.varsinais-suomi(at)ely-keskus.fi

Puhelinvaihde 0295 022 500

Käyntiosoitteet
Itsenäisyydenaukio 2, 20800 TURKU
(Elinkeinot, työvoima ja osaaminen, liikenne ja 
infrastruktuuri, ympäristö ja luonnonvarat)

Valtakatu 12, 28100 PORI
(Liikenne ja infrastruktuuri, ympäristö ja luonnonvarat)

www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi


