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Aluehallintovirastot
Aluehallintovirastot edistävät perusoikeuksien ja oikeusturvan 
toteutumista, peruspalvelujen saatavuutta, ympäristönsuoje-
lua, ympäristön kestävää käyttöä, sisäistä turvallisuutta sekä 
terveellistä ja turvallista asuin-, työ- ja elinympäristöä alueilla. 
Virastot vastaavat tehtävistä, jotka aiemmin kuuluivat ympäris-
tölupavirastoille, työsuojelupiireille sekä eräiltä osin lääninhalli-
tuksille ja alueellisille ympäristökeskuksille. Aluehallintovirastoja 
on kuusi ja niissä työskentelee noin 1 400 henkilöä viidellä 
vastuualueella. Ahvenanmaalla valtion aluehallintoviranomaise-
na toimii Ahvenanmaan valtionvirasto.

Aluehallintovirastot valvovat sosiaali- ja terveydenhuollon, 
ympäristöterveydenhuollon sekä opetustoimen palvelujen 
tuottamista, käsittelevät kansalaisten tekemiä kanteluja ja arvi-
oivat peruspalvelujen alueellista saatavuutta. Virastot hoitavat 
alkoholi- sekä kuluttaja- ja kilpailuhallinnon tehtäviä. Virastot 
vastaavat työsuojelun valvonnasta ja tarkastuksista sekä 
hoitavat ympäristöön liittyviä lupa- ja hakemusasioita. Virastot 
hoitavat myös pelastustoimen ja poliisin aluehallinnon tehtäviä 
sekä varautumisen yhteensovittamisesta alueilla.

Aluehallintovirastot (AVI) ja elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY) hoitavat 1.1.2010 alkaen alueilla 
tehtäviä, joita tähän asti ovat hoitaneet lääninhallitukset, TE-keskukset, alueelliset ympäristökeskukset, 
ympäristölupavirastot, tiepiirit ja työsuojelupiirien työsuojelutoimistot. Näiden virastojen henkilöstö ja vireillä 
olevat asiat siirtyvät uusiin virastoihin. Useimmat virastot toimivat entisissä osoitteissa. Tarkemmat 
yhteystiedot ja virastokohtaiset puhelinnumerot löytyvät 4.1.2010 alkaen osoitteesta www.avi.fi  ja 
www.ely-keskus.fi .

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset edistävät hyvän 
elinympäristön ja yhdyskuntarakenteen kehittymistä ja tukevat 
kansalaisten hyvinvointia ja elinkeinoelämän kilpailukykyä maa-
kunnissa. Keskukset vastaavat niistä tehtävistä, jotka aiemmin 
kuuluivat lähinnä TE-keskuksille, alueellisille ympäristökes-
kuksille, tiepiireille ja lääninhallituksille. Elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksia on 15 ja niissä työskentelee noin 4 300 
henkilöä kolmella vastuualueella. 

Keskusten tehtäviin kuuluvat mm. yritysten neuvonta-, rahoitus- 
ja kehittämispalvelut, työllisyysperusteiset tuet ja työvoimakou-
lutus, maaseudun kehittäminen, maatalous- ja kalatalousasiat, 
maahanmuuttoasiat, EU:n rakennerahastohankkeet sekä 
ammatillinen koulutus, kirjasto-, liikunta-, opetus- ja nuorisotoi-
men tehtävät. Keskukset vastaavat teiden kunnossapidosta, 
tiehankkeista, liikenteen lupa-asioista, liikenneturvallisuudesta, 
joukko- ja saaristoliikenteestä sekä ympäristön- ja luonnonsuo-
jelusta, alueiden käytön ja rakentamisen ohjauksesta, ympäris-
tön tilan seurannasta ja vesivarojen käytöstä ja hoidosta. 


