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208/2016

Valtioneuvoston asetus
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun valtioneuvoston asetuksen 

muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti
muutetaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun valtioneuvoston ase-

tuksen (1392/2014) 5 §, 6 §:n 2 momentin 2 kohta, 7 ja 8 §, 9 §:n 2 momentin 2 kohta, 12,
15 ja 17 § sekä 18 §:n 1 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 5 §, 6 §:n 2 momentin 2 koh-
ta, 7 ja 17 § asetuksessa 1732/2015, 15 § osaksi asetuksessa 445/2014, sekä 8 ja 12 § osak-
si asetuksissa 445/2015 ja 1732/2015, seuraavasti: 

5 §

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialue eräissä 
tehtävissä

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hoitaa 1§:ssä tarkoitetun
toimialueen lisäksi kaikkien elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimialueella
seuraavat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle kuuluvat tehtävät:

1) yhteisön sokerialan väliaikaisesta rakenneuudistusjärjestelmästä ja yhteisen maata-
louspolitiikan rahoituksesta annetun asetuksen (EY) N:o 1290/2005 muuttamisesta anne-
tun neuvoston asetuksen (EY) N:o 320/2006 6 artiklassa ja maaseudun yritystoiminnan
tukemisesta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (632/2007) tarkoitetut sokerin moni-
puolistamistukeen liittyvät tehtävät;

2) Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta ja neuvoston asetusten (EY) N:o 2328/2003,
(EY) N:o 861/2006, (EY) N:o 1198/2006 ja (EY) N:o 791/2007 sekä Euroopan parlamen-
tin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1255/2011 kumoamisesta annetun Euroopan parla-
mentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 508/2014 76−80 artiklassa tarkoitettujen toimen-
piteiden rahoittamiseksi myönnettävien tukien myöntämiseen, seurantaan ja valvontaan
liittyvät tehtävät;

3) Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevan eurooppalaisen asetuksen kansalli-
sesta täytäntöönpanosta annetun lain (1093/2014) 4§:n 2 momentin nojalla elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskukselle siirretyt tehtävät;

4) yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetussa laissa
(1188/2014) tarkoitetut elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle säädetyt tehtävät;

5) kalastuslain (379/2015) 77 §:ssä tarkoitetut kalojen maahantuontia koskevat tehtä-
vät sekä 87−89 §:ssä tarkoitetut kaupallisen kalastajan rekisteröintiä koskevat tehtävät;

6) maanteiden päivittäisen kunnossapidon alueurakoiden kilpailuttamistehtävät ja han-
kintapäätökset sekä maantielauttaliikenteen hankintaan ja palvelutason määrittelyyn liit-
tyvät tehtävät;
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7) saariston kehityksen edistämisestä annetussa laissa (494/1981) tarkoitetut saariston
yhteysalusliikenteen hankintaan ja avustuksiin sekä palvelutason määrittelyyn liittyvät
tehtävät;

8) tieliikennelaissa (267/1981) tarkoitetut etuajo-oikeuteen lautoilla ja
yhteysaluksillaliittyvät tehtävät;

9) luonnonsuojelulain (1096/1996) 40 ja 45§:ssä sekä 49§:n 4 momentissa tarkoitetut
lajisuojelua koskevat lupatehtävät ja 49§:n 3 momentissa tarkoitetut lintuja koskevat lu-
patehtävät; 

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hoitaa 1 §:ssä tarkoitetun
toimialueen lisäksi Uudenmaan, Satakunnan, Kaakkois-Suomen, Pirkanmaan, Hämeen ja
Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimialueilla elinkeino-, liiken-
ne- ja ympäristökeskukselle kuuluvat maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain
(192/2013) 8 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetut tehtävät maa- ja puutarhatalouden
kansallisista tuista annetun lain (1559/2001) 11 §:ssä tarkoitetun kasvihuonetuotannon
tuen ja 12 §:ssä tarkoitetun puutarhatuotteiden varastointituen osalta. 

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hoitaa 1§:ssä tarkoitetun
toimialueen lisäksi Uudenmaan, Satakunnan, Kaakkois-Suomen, Etelä-Pohjanmaan ja
Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimialueilla kalastuslaissa, Eu-
roopan kalatalousrahaston kansallisesta hallinnoinnista ja elinkeinokalataloudelle myön-
nettävistä tuista annetussa laissa (1447/2006), Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa kos-
kevan eurooppalaisen asetuksen kansallisesta täytäntöönpanosta annetussa laissa, yhteis-
aluelaissa (758/1989), vesilaissa (587/2011), vesienhoidon ja merenhoidon järjestämises-
tä annetussa laissa (1299/2004) ja ympäristönsuojelulaissa (527/2014) säädetyt kalatalou-
teen ja yleisen kalatalousedun valvontaan liittyvät tehtävät.

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hoitaa 1§:ssä tarkoitetun toi-
mialueen lisäksi Satakunnan, Pirkanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskusten toimialueilla maanteiden kunnossapidon ja rakentamisen kil-
pailuttamista, sopimuskauden aikaa ja takuuaikaa koskevat elinkeino-, liikenne- ja ympäris-
tökeskukselle kuuluvat tehtävät, maantielain (503/2005) 37, 42, 47 ja 52 §:ssä tarkoitettujen
lupien ja päätösten noudattamisen valvontatehtävät ja maantielain 101 §:ssä tarkoitetut tien-
pitoviranomaisen toimenpiteet sekä seuraavat maantien kuntoon, kunnossapitoon ja raken-
tamiseen liittyvät tienpitoviranomaisen tehtävät:

1) maantielain 35 §:ssä tarkoitettu liikenteen tilapäinen kieltäminen tai rajoittaminen;
2) tieliikennelain 25 §:n 1 momentissa tarkoitettu tiekohtaisten ja paikallisten nopeus-

rajoitusten asettaminen; 
3) tieliikenneasetuksen (182/1982) 49 §:n 1 momentissa tarkoitettu tien sulkeminen,

liikenteen ohjaus tiellä tai sen läheisyydessä sekä 51 §:n 1 momentissa tarkoitettujen lau-
suntojen antaminen poliisille ennen tien sulkemista.

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hoitaa 1§:ssä tarkoitetun
toimialueen lisäksi Uudenmaan, Satakunnan ja Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskusten toimialueilla julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetussa laissa tar-
koitetut elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle kuuluvat hankinnat maanrakennus-
ja kuljetusalan koulutuksen osalta.

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hoitaa 1§:ssä tarkoitetun
toimialueen lisäksi Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialueella
kotoutumisen edistämisestä annetussa laissa ja kansainvälistä suojelua hakevan vastaan-
otosta annetussa laissa tarkoitetut maahanmuuttajien kotouttamisen ja laajamittaisen maa-
hantulon alueelliseen yhteensovittamiseen, suunnitteluun, ohjaukseen ja seurantaan liitty-
vät ja muut erikseen määrättävät tehtävät.
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6§ 

Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialue eräissä tehtävissä

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hoitaa 1 §:ssä tarkoitetun toimialueen

lisäksi Uudenmaan ja Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toi-
mialueilla seuraavat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle kuuluvat tehtävät:

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
2) yritystoiminnan tukemisesta annetussa laissa (1068/2000) ja valtionavustuksesta

yritystoiminnan kehittämiseksi annetuissa laeissa (1336/2006 ja 9/2014) tarkoitetut tehtä-
vät;

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

7§

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialue eräissä tehtävissä

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hoitaa 1§:ssä tarkoitetun toimi-
alueen lisäksi kaikkien elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimialueilla seuraavat
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle kuuluvat tehtävät:

1)innovaatio- ja keksintötoimintaa sekä liiketoiminnan kansainvälistymistä koskevat
kehittämis- ja koordinaatiotehtävät;

2) energiatuen myöntämisen yleisistä ehdoista annetun valtioneuvoston asetuksen
(1063/2012) mukaiset tehtävät lukuun ottamatta maksatustehtäviä;

3) maanteihin, ratoihin ja vesiväyliin liittyvät asiakaspalvelutehtävät sekä taksi-, tava-
ra- ja joukkoliikennelupiin liittyvä neuvonta;

4) seuraavat maantielain mukaiset tienpitoviranomaisen tehtävät:  
a) 8 §:ssä tarkoitetut elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle tienpitoviranomaise-

na kuuluvat sopimustehtävät;
b) 37 ja 47 §:ssä tarkoitetut liittymiä koskevat lupatehtävät ja suoja- ja näkemäalueita

koskevat poikkeamispäätökset yhdysteiden ja vähäliikenteisten seututeiden osalta, yhdys-
kuntateknisiin kaapeleihin ja johtolinjoihin liittyvät lupatehtävät mukaan lukien liittymä-
lupapäätökset ja poikkeamispäätökset kuitenkin kaikkien maanteiden osalta;

c) 42 §:ssä tarkoitetut tiealueeseen kohdistuvaa työtä sekä rakenteiden, rakennelmien ja
laitteiden sijoittamista tiealueelle koskevat lupatehtävät; 

d) 52 §:ssä tarkoitetut tienvarsimainontaan liittyvät poikkeamislupatehtävät;
5) tieliikennelaissa ja -asetuksessa tarkoitetut tilapäisiä liikennejärjestelyjä koskevat

lupa- ja lausuntotehtävät sekä tieliikenneasetuksen 20 §:ssä tarkoitettuja osoiteviittoja,
yksityisten teiden viittoja ja palvelukohteiden opastusta koskevat lupatehtävät liikenne-
merkkien 643–644a ja 701–774f osalta; 

6) asemakaavan mukaisten liittymien toteuttamisesta annettavat ohjeet yhdysteiden ja
vähäliikenteisten seututeiden osalta; 

7) maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 126 a §:n 1 momentin 8 kohdassa tarkoitet-
tujen mainostoimenpidelupien myöntämiseen liittyvät 133 §:ssä tarkoitetut tehtävät kuul-
taessa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusta tienpitoviranomaisena ja sen 2 momen-
tissa tarkoitetun oikeusvaikutteisen kaavan nojalla toteutettaviin mainoslaitteisiin liittyvät
lausumistehtävät sekä 192 §:n 1 momentissa tarkoitetun puhevallan käyttämisen tienpito-
viranomaisena; 

8) erikoiskuljetuksista ja erikoiskuljetusajoneuvoista annetun liikenne- ja viestintämi-
nisteriön asetuksen (786/2012) 38§:n mukaisia mitta- ja massarajoituksia koskevat poik-
keamislupatehtävät; 

9) tienpitoviranomaisen perinnetoimintaan liittyvät tehtävät;
10) ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualueen asiakaspalvelutehtävät;
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11) jätelain (646/2011) ja sen nojalla annettujen säännösten mukaiset valtakunnallisen
jätehuollon tuottajavastuun ohjaus- ja valvontaviranomaisen tehtävät;

12) jätelain (1072/1993) 35 §:ssä ja jäteasetuksen (1390/1993) 4 luvussa tarkoitettujen
valtion jätehuoltotöiden koordinointia ja pilaantuneiden maa-alueiden kunnostamishank-
keiden kilpailuttamista, hankintapäätösten tekemistä ja sopimuksenaikaista toimintaa kos-
kevat tehtävät sekä pilaantuneiden maa-alueiden kunnostusavustuksia koskevat tehtävät.

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hoitaa 1§:ssä tarkoitetun toimi-
alueen lisäksi Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialueella
kotoutumisen edistämisestä annetussa laissa ja kansainvälistä suojelua hakevan vastaan-
otosta annetussa laissa tarkoitetut maahanmuuttajien kotouttamisen ja laajamittaisen maa-
hantulon alueelliseen yhteensovittamiseen, suunnitteluun, ohjaukseen ja seurantaan liitty-
vät ja muut erikseen määrättävät tehtävät.

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hoitaa 1§:ssä tarkoitetun toimi-
alueen lisäksi Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialueella vesi-
huollon tukemisesta annetun lain (686/2004) mukaiset sekä muut ympäristönhoito-, vesi-
huolto- ja vesistötöiden toteuttamiseen liittyvät elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuk-
selle kuuluvat tehtävät.

8 §

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialue eräissä 
tehtävissä

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hoitaa 1§:ssä tarkoitetun
toimialueen lisäksi kaikkien elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimialueella
seuraavat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle kuuluvat tehtävät:

1) maantielaissa tarkoitetut tienvarsiteknologiaan liittyvät valmistelu-, suunnittelu- ja
valvontatehtävät sekä näihin liittyviä puite- ja huoltosopimuksia koskevat asiat;

2) ympäristönsuojelulain täytäntöönpanoon liittyvät metsäteollisuuden ja siihen liitty-
vän kemian teollisuuden ympäristökysymysten asiantuntijatehtävät.

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hoitaa 1§:ssä tarkoitetun
toimialueen lisäksi Hämeen ja Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten
toimialueilla julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetussa laissa tarkoitetut maanra-
kennus- ja kuljetusalan koulutushankinnat.

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hoitaa 1§:ssä tarkoitetun
toimialueen lisäksi Uudenmaan ja Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten
toimialueilla maanteiden kunnossapidon ja rakentamisen kilpailuttamista, sopimuskauden
aikaa ja takuuaikaa koskevat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle kuuluvat teh-
tävät lukuun ottamatta 5 §:n 1 momentin 6 kohdassa tarkoitettuja tehtäviä, sekä maantie-
lain 37, 42, 47 ja 52 §:ssä tarkoitettujen lupien ja päätösten noudattamisen valvontatehtä-
vät ja maantielain 101 §:ssä tarkoitetut tienpitoviranomaisen toimenpiteet sekä seuraavat
maantien kuntoon, kunnossapitoon ja rakentamiseen liittyvät tienpitoviranomaisen tehtä-
vät:

1) maantielain 35 §:ssä tarkoitettu liikenteen tilapäinen kieltäminen tai rajoittaminen;
2) tieliikennelain 25 §:n 1 momentissa tarkoitettu tiekohtaisten ja paikallisten nopeus-

rajoitusten asettaminen; 
3) tieliikenneasetuksen 49 §:n 1 momentissa tarkoitettu tien sulkeminen, liikenteen oh-

jaus tiellä tai sen läheisyydessä sekä 51 §:n 1 momentissa tarkoitettujen lausuntojen anta-
minen poliisille ennen tien sulkemista.
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9§
Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialue eräissä tehtävissä

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hoitaa 1§:ssä tarkoitetun toimi-

alueen lisäksi Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kusten toimialueilla seuraavat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle kuuluvat teh-
tävät:

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
2) yritystoiminnan tukemisesta annetussa laissa ja valtionavustuksesta yritystoiminnan

kehittämiseksi annetuissa laeissa tarkoitetut tehtävät; sekä
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

12 §

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialue eräissä tehtävissä

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hoitaa 1§:ssä tarkoitetun toimi-
alueen lisäksi kaikkien elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimialueilla ympäris-
tökasvatusta tukevat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle kuuluvat yhteensovit-
tamis- ja asiantuntijatehtävät.

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hoitaa 1§:ssä tarkoitetun toimi-
alueen lisäksi Varsinais-Suomen, Satakunnan, Pirkanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjan-
maan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimialueilla lukuun ottamatta Ahve-
nanmaan maakuntaa, seuraavat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle kuuluvat
tehtävät:

1) alueiden kehittämisestä annetussa laissa, rakennerahastolaissa sekä alueiden kehit-
tämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetussa laissa säädetyt välittävän
toimielimen tehtävät;

2)  yritystoiminnan tukemisesta annetussa laissa ja valtionavustuksesta yritystoimin-
nan kehittämiseksi annetuissa laeissa tarkoitetut tehtävät;

3) julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 8 luvun 5§:ssä tarkoitetut yri-
tystoiminnan kehittämispalvelutehtävät.

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hoitaa 1§:ssä tarkoitetun toimi-
alueen lisäksi Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ym-
päristökeskuksen toimialueella maanteiden kunnossapidon ja rakentamisen kilpailutta-
mista, sopimuskauden aikaa ja takuuaikaa koskevat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kukselle kuuluvat tehtävät lukuun ottamatta 5 §:n 1 momentin 6 kohdassa tarkoitettuja
tehtäviä, sekä maantielain 37, 42, 47 ja 52 §:ssä tarkoitettujen lupien ja päätösten noudat-
tamisen valvontatehtävät ja maantielain 101 §:ssä tarkoitetut tienpitoviranomaisen toi-
menpiteet sekä seuraavat maantien kuntoon, kunnossapitoon ja rakentamiseen liittyvät
tienpitoviranomaisen tehtävät:

1) maantielain 35 §:ssä tarkoitettu liikenteen tilapäinen kieltäminen tai rajoittaminen;
2) tieliikennelain 25 §:n 1 momentissa tarkoitettu tiekohtaisten ja paikallisten nopeus-

rajoitusten asettaminen; 
3) tieliikenneasetuksen 49 §:n 1 momentissa tarkoitettu tien sulkeminen, liikenteen oh-

jaus tiellä tai sen läheisyydessä sekä 51 §:n 1 momentissa tarkoitettujen lausuntojen anta-
minen poliisille ennen tien sulkemista.
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15§

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialue eräissä 
tehtävissä

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hoitaa 1§:ssä tarkoitetun
toimialueen lisäksi Etelä-Savon, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Keski-Suomen, Poh-
janmaan, Kainuun ja Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimialueilla alu-
eellisesta kuljetustuesta vuosina 2014−2017 annetussa valtioneuvoston asetuksessa
(1248/2014) tarkoitetut elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle kuuluvat tehtävät.

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hoitaa 1§:ssä tarkoitetun
toimialueen lisäksi Kainuun ja Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimi-
alueilla seuraavat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle kuuluvat tehtävät:

1) alueiden kehittämisestä annetussa laissa, rakennerahastolaissa sekä alueiden kehit-
tämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetussa laissa säädetyt välittävän
toimielimen tehtävät;

2) yritystoiminnan tukemisesta annetussa laissa ja valtionavustuksesta yritystoiminnan
kehittämiseksi annetuissa laeissa tarkoitetut tehtävät; sekä

3)julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain (916/2012) 8 luvun 5 §:ssä tar-
koitetut yritystoiminnan kehittämispalvelutehtävät.

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hoitaa 1§:ssä tarkoitetun
toimialueen lisäksi Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialueella
seuraavat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle kuuluvat tehtävät:

1) ammatilliseen ja aikuiskoulutukseen liittyvät tehtävät;
2) vesihuollon tukemisesta annetun lain ja jätelain mukaiset sekä muut ympäristönhoi-

to-, vesihuolto-, vesistö- ja jätehuoltotöiden toteuttamiseen liittyvät tehtävät;
3) kotoutumisen edistämisestä annetussa laissa ja kansainvälistä suojelua hakevan vas-

taanotosta annetussa laissa tarkoitetut maahanmuuttajien kotouttamisen ja laajamittaisen
maahantulon alueelliseen yhteensovittamiseen, suunnitteluun, ohjaukseen ja seurantaan
liittyvät ja muut erikseen määrättävät tehtävät;

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hoitaa 1§:ssä tarkoitetun
toimialueen lisäksi Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialueella julki-
sesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetussa laissa tarkoitetut elinkeino-, liikenne- ja ym-
päristökeskukselle kuuluvat maanrakennus- ja kuljetusalan koulutushankinnat.

17§

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialue eräissä tehtävissä

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hoitaa 1 §:ssä tarkoitetun toimialueen li-
säksi kaikkien elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimialueilla seuraavat elinkei-
no-, liikenne- ja ympäristökeskukselle kuuluvat tehtävät:

1)  maantielaissa tarkoitetut tien kunnossapitoon liittyvät vahingonkorvausasiat lukuun
ottamatta valtion vahingonkorvaustoiminnasta annetussa laissa (978/2014) tarkoitettuja
vahingonkorvausasioita;

2) ajoneuvojen siirtämisestä annetussa laissa (828/2008) tarkoitetut omistajatietojen
selvittämistä sekä siirto- ja korvauspäätöksiä koskevat tehtävät maanteille jätettyjen ajo-
neuvojen osalta;

3) arktisten alueiden ympäristöyhteistyön yhteensovittamistehtävät;
4) Etelämantereen ympäristönsuojelusta annetussa laissa (28/1998) tarkoitetut lupa- ja

valvontatehtävät;
5) maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain 8 §:n 1 momentin 2 kohdassa tar-

koitetut tehtävät maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain 13 §:ssä tarkoi-
tettujen metsämarjojen ja -sienten varastointituen osalta.
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208/2016  
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hoitaa 1 §:ssä tarkoitetun toimialueen li-
säksi Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimi-
alueilla seuraavat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle kuuluvat tehtävät:

1) kalastuslaissa, Euroopan kalatalousrahaston kansallisesta hallinnoinnista ja elinkei-
nokalataloudelle myönnettävistä tuista annetussa laissa, Euroopan meri- ja kalatalousra-
hastoa koskevan eurooppalaisen asetuksen kansallisesta täytäntöönpanosta annetussa lais-
sa, yhteisaluelaissa, vesilaissa, vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetussa
laissa ja ympäristönsuojelulaissa säädetyt kalatalouteen ja yleisen kalatalousedun valvon-
taan liittyvät tehtävät;

2) taksiliikennelaissa tarkoitetut tehtävät; 
3) maanteiden kunnossapidon ja rakentamisen kilpailuttamista, sopimuskauden aikaa

ja takuuaikaa koskevat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle kuuluvat tehtävät lu-
kuun ottamatta 5 §:n 1 momentin 6 kohdassa tarkoitettuja tehtäviä, sekä maantielain 37,
42, 47 ja 52 §:ssä tarkoitettujen lupien ja päätösten noudattamisen valvontatehtävät ja
maantielain 101 §:ssä tarkoitetut tienpitoviranomaisen toimenpiteet sekä seuraavat maan-
tien kuntoon, kunnossapitoon ja rakentamiseen liittyvät tienpitoviranomaisen tehtävät:

a) maantielain 35 §:ssä tarkoitettu liikenteen tilapäinen kieltäminen tai rajoittaminen;
b) tieliikennelain 25 §:n 1 momentissa tarkoitettu tiekohtaisten ja paikallisten nopeus-

rajoitusten asettaminen; 
c) tieliikenneasetuksen 49 §:n 1 momentissa tarkoitettu tien sulkeminen, liikenteen oh-

jaus tiellä tai sen läheisyydessä sekä 51 §:n 1 momentissa tarkoitettujen lausuntojen anta-
minen poliisille ennen tien sulkemista.

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hoitaa 1 §:ssä tarkoitetun toimialueen li-
säksi Suomen Tasavallan ja Norjan Kuningaskunnan välillä Tenojoen kalastuspiirin yhtei-
sestä kalastussäännöstä tehtyyn sopimukseen (SopS 94/1989) liittyvät toimeenpanotehtävät.

18 §

Toimivaltaisen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen määrittäminen eräissä 
asioissa

Alueiden kehittämisestä annetussa laissa, rakennerahastolaissa sekä alueiden kehittä-
misestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetussa laissa säädetyt välittävän
toimielimen tehtävät, yritystoiminnan tukemisesta annetussa laissa ja valtionavustuksesta
yritystoiminnan kehittämiseksi annetuissa laeissa säädetyt tehtävät hoidetaan Hämeen,
Etelä-Savon, Keski-Suomen tai Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskuksessa sen mukaan, minkä keskuksen 6§:n 2 momentissa, 9§:n 2 momentissa, 12§:n
2 momentissa ja 15§:n 2 momentissa säädetyllä toimialueella hanke pääosin toteutetaan.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
————

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2016.  Asetuksen voimaan tullessa vi-
reillä oleviin asioihin sovelletaan asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. 

Helsingissä 31 päivänä maaliskuuta 2016 

Elinkeinoministeri Olli Rehn

Neuvotteleva virkamies Elina Isoksela
JULKAISIJA: OIKEUSMINISTERIÖ    ISSN 1455-8904
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