Närings-, trafik- och miljöcentralen
Välfärd, konkurrenskraft, hållbar utveckling
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ELY-centralen – samarbete för
kundernas och regionernas bästa
Närings-, trafik- och miljöcentralerna
(ELY-centralerna) sköter statsförvaltningens verkställighets- och utvecklingsuppgifter i regionerna. ELY-centralerna
utvecklar och stöder en ekonomiskt,
socialt och ekologiskt hållbar välfärd
i samarbete med andra aktörer. ELYcentralernas gemensamma värden är
kundinriktning, kompetens, samarbete
och öppenhet.

Uppgifter
• Finansierings- och utvecklingstjänster för företag, stöd i sysselsättningsfrämjande syfte och arbetskraftsutbildning, jordbruks- och
fiskeriärenden, invandrarärenden
och EU:s strukturfondsprojekt
• Yrkesutbildning, uppgifter inom
biblioteks-, idrotts- och ungdomsväsendet
• Underhåll av landsvägar, vägprojekt,
trafiktillståndsärenden, trafiksäkerhet, kollektivtrafik och skärgårdstrafik
• Miljövård, styrning av områdesanvändning och byggande, naturvård,
uppföljning av miljöns tillstånd,
utnyttjande och skötsel av vattenresurserna

ELY-centralen spelar en viktig roll när
det gäller att utveckla regionerna och
bevilja EU-finansiering. Man samarbetar intensivt med landskapsförbunden
och andra aktörer. ELY-centralen styr
arbets- och näringsbyråerna.
ELY-centralen vill ge sina kunder en så
smidig och högklassig service som möjligt. Kunderna betjänas personligen, via
webben eller per telefon.

Ansvarsområden
• Näringar, arbetskraft, kompetens
och kultur
• Trafik och infrastruktur
• Miljö och naturresurser

Styrande ministerier
och ämbetsverk
• Arbets- och näringsministeriet
• Inrikesministeriet
• Jord- och skogsbruksministeriet
• Kommunikationsministeriet
• Landsbygdsverket
• Livsmedelssäkerhetsverket
• Miljöministeriet
• Tekes - utvecklingscentralen för
teknologi och innovationer
• Trafikverket
• Undervisnings- och kulturministeriet

Verksamhetens mål
Livskraftiga regioner
• Identifiera och utnyttja regionens starka
sidor
• Balanserad befolkningsstruktur och hög
sysselsättning
• Hållbar samhällsstruktur och fungerande
trafiksystem
• Hållbar användning av naturresurserna
• Mångsidig natur och rena vattendrag

Befolkningens välfärd
•
•
•
•
•
•

Hälsosam, trygg och trivsam livsmiljö
Fungerande trafikförhållanden
Trygg mat
Ungas delaktighet
Integration av invandrare
Bibliotek-, kultur- och idrottstjänster

Näringslivets
framgångsfaktorer
• God tillgänglighet och markanvändning
• Företagens förnyelseförmåga och
arbetslivets kvalitet
• Innovationer, tillväxt och internationalitet
• Förnybar energi och ekoeffektivitet
• Fungerande arbetsmarknad och kunnig
arbetskraft

Bokbussen tar biblioteket till kunden. ELYcentralen utvecklar bibliotekens service och
finansierar biblioteksbyggnader.
2

3

Utvecklingsförutsättningar
för näringslivet
ELY-centralen driver den regionala närings-, innovations-, landsbygds- och arbetskraftspolitiken. Den främjar kompetensen, utbildningen och kulturen i regionen. Centralen sköter också uppgifter i
anslutning till invandring, integration och goda etniska relationer.

Uppgifter och tjänster
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Snickaren gör en måttbeställd bänkskiva till köket. ELYcentralen kan erbjuda företagare rådgivning, utveckling,
utbildning och finansiering.

• Rådgivning, finansiering och utveckling för företag
• Utveckling av näringslivet och innovationsmiljön
• Regional närings- och arbetskraftspolitik, styrning av arbetsoch näringsbyråerna
• Utveckling av landsbygden och landsbygdsnäringarna
• Främjande av fiskerinäringen och fritidsfisket samt skötsel och
restaurering av fiskevattnen
• Verkställande av lagen om fiske och bevakning av det
allmänna fiskeriintresset
• Verkställande och övervakning av speciallagar (lagen om
finansiering av renhushållning och naturnäringar, skoltlagen)
• Resultatstyrning av Renbeteslagens förbund
• Prognoser för näringslivets och sysselsättningens utveckling
samt för kompetens- och utbildningsbehoven
• Lönegaranti
• Främjande av kultur och kreativ ekonomi
• Planering, upphandling och uppföljning av arbetskraftspolitisk
vuxenutbildning
• Kortvarig fortbildning för undervisningspersonal
• Invandrarnas integration och sysselsättning, anvisning av
flyktingar till kommunerna
• Uppgifter i anslutning till biblioteks-, idrotts- och ungdomsväsendet
• Stöd till byggandet av läroanstalter, bibliotek och idrottsanläggningar
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Utvecklingstjänster
för företag
Företag som utvecklar och utvidgar
sin verksamhet kan dra nytta av ELYcentralernas tjänster och finansieringsmöjligheter.
Affärsutvecklingsområden
• Internationalisering
• Affärsverksamhetens effektivitet
• Ledarskap
• Teknologi och innovationer
• Personalens yrkesskicklighet
• Utbildning av ny personal
ELY-centralens teknologiexperter hjälper
regionens företag och forskningsorganisationer att starta upp nationella och
internationella forsknings- och produktutvecklingsprojekt. De ger kunderna tillgång till Tekes finansierings- och experttjänster samt nätverk för forskning och
produktutveckling.
Uppfinningsombudsmännen och innovationsexperterna ger företag och privatpersoner råd när det gäller att bedöma
uppfinningars nyhetsvärde och deras
tekniska och kommersiella förutsättningar.

För en bättre
sysselsättning

Förankrad i det förflutna blickar bonden
framåt. ELY-centralen är med och skapar
livskraft på landsbygden.
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ELY-centralen planerar, utvecklar och
koordinerar arbetskraftsservicen och
skötseln av sysselsättningen. Centralen svarar tillsammans med regionens

arbets- och näringsbyråer, dvs. TE-byråerna, för planeringen och upphandlingen
av arbetskraftspolitisk vuxenutbildning.
TE-byråerna står under ELY-centralens
styrning. Centralen främjar den lokala
sysselsättningen och förbättrar arbetslösa arbetssökandes möjligheter att
komma in på arbetsmarknaden genom
att bevilja understöd i sysselsättningsfrämjande syfte.

Livskraft på landsbygden
Strävan är att bevara den finländska
landsbygden som en livskraftig och attraktiv boendemiljö.
ELY-centralen främjar jordbruk och
trädgårdsodling samt konkurrenskraften hos närliggande näringar och andra företag på landsbygden. Jordbruk
och andra landsbygdsföretag får stöd
för investeringar och för att utveckla sin
verksamhet. Finansiering beviljas också
för projekt som förbättrar näringarnas
verksamhetsbetingelser, uppmuntrar till
att grunda företag och utvecklar etablerade företag.
Centralen övervakar jordbruksstöden
och sköter granskningsuppgifter som
gäller ekologisk produktion, växters
sundhet och livsmedelssäkerhet. Den
inhemska fiskerinäringen utvecklas till
en livskraftig bransch. ELY-centralen
bevakar fiskeriintresset och styr skötseln av fiskevattnen. Centralen främjar
fritidsfisket och stöder också företags-

verksamhet som grundar sig på hållbar
användning av förnybara naturresurser.
Styrning för landsbygdens särbehov:
• Livsmedelssäkerhet, livsmedlens
renhet och spårbarhet
• Hygieniska produktionsförhållanden
och djurens välbefinnande
• Styrning av produktionen
• Miljöfrågor
• Säkerställande av korrekt stödutbetalning

För utbildning, kultur
och kreativ ekonomi
ELY-centralen främjar handledningsoch rådgivningstjänster samt ett internationellt perspektiv inom vuxenutbildningen genom att stöda nätverksbildning
mellan aktörerna.

Kulturföretagande, kreativ ekonomi
samt samarbete mellan kulturella aktörer och andra regionala utvecklare får
stöd av ELY-centralen. Centralen främjar också utvecklingen av nya former av
konst- och kulturtjänster.
ELY-centralen utvecklar bibliotekens
service och finansierar byggandet av
bibliotek. Centralen är med och förbättrar de lokala förutsättningarna för idrott
och motion genom att stöda serviceutbudet och byggprojekt.
Ungdomars uppväxt- och levnadsförhållanden, självständighetsprocess, aktiva
medborgarskap och sociala identitet
stöds genom branschövergripande
samarbete. Målet är att öka de ungas
delaktighet i samhället samt att förbättra
deras möjligheter att bli hörda och att
delta i hobbyverksamhet.

FöretagsFinland

Jobblinjen

Webbtjänsten FöretagsFinland är
riktad speciellt till små och medelstora
företag. Den berättar vilken slags hjälp
företag eller företagare kan få med att
grunda, utvidga och utveckla företag.
FöretagsFinlands telefontjänst informerar om hur man grundar företag
samt om lämpliga offentliga företagstjänster.

Jobblinjen betjänar både arbetssökande och arbetsgivarkunder.

Webbtjänsten FöretagsFinland
www.foretagsfinland.fi

Jobblinjens telefonservice för
personkunder 010 19 4905
jobblinjen@te-byran.fi
Jobblinjens telefonservice för
företags-, samfunds- och
arbetsgivarkunder 010 19 4905
jobblinjen@te-byran.fi

FöretagsFinlands telefontjänst för
nya företagare 010 19 4681
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En fungerande och säker trafik
ELY-centralen ska tillsammans med andra aktörer på ett hållbart sätt trygga
dagliga resor och transporter. Strävan
efter bättre trafiksäkerhet styr i hög grad
valet av projekt och åtgärder.

Uppgifter och tjänster
• Trafiksystemarbete
• Omsorg om trafiksäkerheten
• Underhåll av landsvägarna
• Förbättring och utveckling av
vägnätet
• Stöd till kollektivtrafiken
• Trafiktillståndsärenden
• Trafikens kundservice
• Skärgårdstrafik

Säker trafik genom
samarbete
Trafiksäkerheten är central i samarbetet mellan kommunerna, ELY-centralen,
Trafikskyddet, polisen och övriga aktörer på området. Man fäster särskild
uppmärksamhet vid gång-, cykel- och
mopedtrafiken samt vid de äldre och de
unga trafikanternas säkerhet.

Förbättringar av vägmiljön, till exempel
mitträcken och älgstängsel, minskar
risken för trafikolyckor och begränsar
konsekvenserna av olyckor. Systemet
med hastighetsbegränsningar reglerar
hastigheterna enligt de rådande förhållandena.
Trafiksystemarbetet utförs tillsammans
med andra aktörer inom trafiksektorn.
Uppgiften är att planera och utveckla
trafiksystemet som helhet och sammanjämka det med planeringen av markanvändningen. Målet är fungerande och
säkra rese- och transportkedjor.
Att markanvändningen och trafiken samordnas är inte bara viktigt för trafiksäkerheten utan också med tanke på utsläppen från trafiken. Väghållarens mål är
också att minska de miljöskador som
beror på trafiken genom att bekämpa
buller och skydda grundvattnet.

Ansvar för landsvägarna

sig på. Det är fråga om en egendom som
är värd 15 miljarder euro.
ELY-centralerna håller vägarna i skick.
Vägunderhållet följer landsomfattande
riktlinjer. Tyngdpunkten ligger på huvudvägarna, på övriga vägar justeras
åtgärderna enligt de lokala förhållandena. Man ser till att det varje dag går
att ta sig fram och sköta transporter på
alla vägar.
ELY-centralen har hand om till exempel
vägbelysning, rastplatser, busshållplatser, färjor samt telematisk apparatur såsom trafikljus, automatiskt omställbara
trafikmärken och skyltar.
ELY-centralerna underhåller:
• 78 000 km landsvägsnät
• 5 000 km cykelvägar
• 14 600 broar.
ELY-centralen köper de tjänster som
behövs av producenter på den öppna
marknaden.

Vägarna kräver underhåll för att varje
dag vara framkomliga och trygga att röra

Vägarna kräver underhåll för att varje dag vara
framkomliga och trygga att röra sig på. ELYcentralen är med och sörjer för en säker trafik.
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Kollektivtrafikens förutsättningar
Kollektivtrafikens behov beaktas vid all trafikplanering. ELY-centralen stöder kollektivtrafiken så att den är funktionsduglig och
tillräckligt tillgänglig. Centralen sörjer för kollektivtrafikens servicenivå genom att köpa linjetrafik i områden där trafiken annars
skulle vara olönsam.
Man främjar kollektivtrafiken genom att finansiera stads-, regionoch arbetsresebiljetter och bevilja stöd till lokal- och servicetrafik
och projekt som utvecklar kollektivtrafiken.

Trafikens kundservice – en länk mellan
kunden och myndigheterna
Den riksomfattande kundservicecentralen spelar en central roll
vid kontakten mellan vägtrafikens kunder och trafikmyndigheterna.
Trafikens kundservicecentral
• Hjälper och ger råd i tillstånds- och avtalsärenden
• Berättar hur man inleder ett ärende
• Svarar på kundernas feedback och frågor
• Berättar hur man använder Trafikverkets och ELY-centralernas
webbtjänster

Trafikens kundservice 0206 90301
Vägtrafikantlinjen 0200 2100 tar emot anmälningar om
akuta problem i vägnätet 24 h/dygn
Trafikverket www.trafikverket.fi
Information om Sydöstra Finlands gränstrafik
www.rajaliikenne.fi
Information om skärgårdstrafiken finns på ELY-centralen
i Egentliga Finlands webbsidor
www.ely-centralen.fi/egentligafinland
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Hinder på vägen?
Ring Vägtrafikantlinjen!
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Hållbar välfärd
ELY-centralen utvecklar en balanserad
region- och samhällsstruktur. Centralen
ska främja en god miljö och hållbar utveckling samt dämpa klimatförändringen

Uppgifter och tjänster
• Styrning av områdesanvändning och
byggande
• Vård och skydd av kulturmiljön
• Skydd av naturens mångfald
• Förbättring av möjligheterna till
rekreation i naturen
• Miljövård (mark, luft, vatten)
• Miljö-, vatten- och avlopps- och
vattendragsarbeten
• Utnyttjande och skötsel av
vattenresurserna

En mångsidig natur –
ett livsvillkor
ELY-centralen utvecklar nätet av naturskyddsområden och sörjer för artskyddet. ELY-centralen planerar skötseln och
användningen av Natura 2000-områden
och genomför det frivilliga naturskyddsprogrammet METSO. Centralen främjar
landskapsvård och säkrar naturvärden
vid planeringen av markanvändningen.
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Solpaneler installeras med sol i sinnet.
ELY-centralen arbetar för att främja en god miljö och hållbar
utveckling samt dämpa klimatförändringen.

Mindre utsläpp,
hållbarare konsumtion

Hållbara strukturer,
högklassigt byggande

Målet för miljöskyddet och miljövården
är en bättre miljö, mindre utsläpp och en
hållbar konsumtion.

En hållbar samhällsstruktur och en god
livsmiljö har en stor inverkan på invånarnas välbefinnande, näringslivets
verksamhet och regionernas konkurrenskraft.

ELY-centralen skyddar miljön:
• Styrning och övervakning enligt
miljölagarna
• Övervakning av regionförvaltningsverkens beslut om miljö- och
vattentillstånd
• Bevakning av det allmänna intresset
i miljö- och vattenfrågor
• Beslut med anledning av anmälan
om förorenade markområden
• Förhindrande av miljöskador och
experthjälp vid bekämpning av
miljöskador
• Kontaktmyndighet i bedömningsförfaranden enligt lagen om förfarandet
vid miljökonsekvensbedömning
(MKB)
• Remissinstans i miljökonsekvensbedömningar av planer och program
(SMB).
ELY-centralen vill bidra till mindre avfallsmängder och en hållbar konsumtion
med hjälp av ökad miljömedvetenhet
och avfallsplaner.

ELY-centralen främjar och styr planeringen av områdesanvändningen och
byggandet. Vid styrningen av områdesanvändningen betonas speciellt samhällsstrukturens funktionsduglighet,
ekonomi och ekologiska hållbarhet samt
kvaliteten på byggandet. Centralen deltar i utarbetandet av landskapsplaner,
styr och övervakar general- och detaljplanläggningen i kommunerna samt beslutar om till exempel undantagslov för
strandbyggande.
ELY-centralen värnar om kulturmiljön
och kulturarvet genom att:
• Styra kommunernas planering av
områdesanvändningen.
• Bevilja bidrag för vård av
byggnadsarvet.
• Besluta om byggnadsskydd enligt
byggnadsskyddslagen.
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Rent vatten
ELY-centralen främjar vattenförvaltningsplanernas regionala åtgärder för att uppnå och trygga en god status hos yt- och grundvatten. Centralen främjar vattendragens goda tillstånd och deras
användbarhet genom att ge sakkunnighjälp vid restaurering av
vattendrag och tillrinningsområden. Centralen är också med och
planerar och genomför projekt tillsammans med kommunerna,
regionala aktörer och andra myndigheter.
ELY-centralen styr den övergripande utvecklingen av vattenoch avloppstjänster. Centralen övervakar och fördelar statens
finansiella stöd. ELY-centralen främjar en hållbar användning av
grundvattenresurserna genom att fastställa grundvattenområden
och delta i utredningar som gäller uttag och skydd av grundvatten.

ELY-centralen
hanterar översvämningsrisker
• Fastställer översvämningsnivåer och områden med översvämningsrisker
• Styr byggandet till områden utanför översvämningsområdena
• Bekämpar översvämningsskador
• Ser till dammsäkerheten
ELY-centralen utvecklar regleringen av vattendragen så att vattennivån och vattenflödet i framtiden bättre motsvarar de mål som
uppställts för användningen av vattendragen och miljöns tillstånd.

Jag och miljön, information om miljömedvetet handlande
Miljö- och geoinformationstjänsten Oiva
Miljöförvaltningen
www.miljo.fi
Byggnadsarvsportalen
www.byggnadsarv.fi
Miljöinformationstjänsten
www.foretagsfinland.fi
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Våra vattendrag övervakas genom
regelbundna provtagningar. ELY-centralen är med
och ser till att vattendragen är i gott skick.
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ELY-centralen öppnar möjligheter

ELY-centralen i Lappland
Rovaniemi, Kemi
Telefon: 029 503 7000

ELY-centralen i Södra Savolax
S:t Michel
Telefon: 029 502 4000

ELY-centralen i Norra Österbotten
Uleåborg, Ylivieska
Telefon: 029 503 8000

ELY-centralen i Satakunta
Björneborg
Telefon: 029 502 2000

ELY-centralen i Kajanaland
Kajana
Telefon: 029 502 3500

ELY-centralen i Egentliga Finland
Åbo, Björneborg
Telefon: 029 502 2500

ELY-centralen i Österbotten
Vasa, Karleby
Telefon: 029 502 8500

ELY-centralen i Birkaland
Tammerfors
Telefon: 029 503 6000

ELY-centralen i Södra Österbotten
Seinäjoki, Vasa, Karleby
Telefon: 029 502 7500

ELY-centralen i Tavastland
Lahtis, Tavastehus
Telefon: 029 502 5000

ELY-centralen i Norra Savolax
Kuopio
Telefon: 029 502 6500

ELY-centralen i Sydöstra Finland
Kouvola, Villmanstrand
Telefon: 029 502 9000

ELY-centralen i Norra Karelen
Joensuu
Telefon: 029 502 6000

ELY-centralen i Nyland
Helsingfors
Telefon: 029 502 1000

ELY-centralen i Mellersta Finland
Jyväskylä
Telefon: 029 502 4500
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www.ely-centralen.fi
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