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Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskus

Tulostavoiteasiakirja 2019

Toiminta-ajatus

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla 
valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla.

Yleistä

Pitkän aikavälin strategiset linjaukset

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen strategiset linjaukset perustuvat hallitusohjelmaan, ELY- 
keskusten ja aluehallintovirastojen yhteisen strategia-asiakirjan linjauksiin sekä Etelä- 
Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakuntaohjelmien painopisteisiin. Etelä- 
Pohjanmaan ELY-keskus ja TE-toimisto edistävät omilla toimillaan maakuntavisioiden 
toteuttamista.

Linjaukset on tiivistetty seuraaviin kehittämiskokonaisuuksiin:

• Maankäytön, asumisen, liikenteen, palvelujen ja elinkeinojen yhteen sovittaminen 
Maankäytön suunnittelulla luodaan edellytykset hyvälle ja elinvoimaiselle asuin-ja 
elinympäristölle. Ennakoivasti suunnitellut kaavoitusratkaisut sekä toimiva ja eheä 
yhdyskuntarakenne ja liikennejärjestelyt luovat hyvinvointia ja elinvoimaa sekä edistävät 
kestävää kehitystä. Osaltaan tavoite tukee myös hallitusohjelmassa mainittua konsultoivan roolin 
toimeenpanoa, jossa tavoitellaan suunnittelukonflikteja ennaltaehkäisevää ja aktiivista 
vuoropuhelua korostavaa toimintamallia.

• Osaamisen ja innovaatiojärjestelmien kehittäminen; Kilpailukyvyn, innovaatioiden, sekä 
yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen
Pohjalaismaakuntien erityisvoimavara on yrittäjyys, jonka toimintaedellytysten parantaminen on 
tärkeä päämäärä. Pk-yritysten kasvuhakuisuus ja kansainvälisille markkinoille suuntautuminen 
ovat luonnollisesti tärkeitä kehittämisteemoja. Elinkeinoelämän menestysmahdollisuuksien 
parantamisessa olennaista on alueellisen osaamispääoman kasvattaminen, jossa huomioidaan 
myös älykkään erikoistumisen alueelliset painopisteet. Rakennemuutoksen ennakoinnin 
hengessä uusia kasvumahdollisuuksia on haettava proaktiivisesti ja erityyppisten 
rahoitusinstrumenttien mahdollisuudet tehokkaasti hyödyntäen. Keskeisenä tavoitteena on 
tutkimus-ja kehittämisprosessien tuottamien uusien innovaatioiden tehokas käyttöönottoja 
toimialojen rajapinnoilta löytyvän liiketoimintapotentiaalin ennakkoluuloton hyödyntäminen.

• Hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen sekä osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen
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Työllisyystilanteen kohentaminen ja työllisyydenhoidon toimintamallien uudistaminen ovat 
tärkeitä päämääriä. Tavoitteissa korostuvat työnvälitystoiminnan tehostaminen, pitkittyvän 
työttömyyden kasvun pysäyttäminen, erikoistuneen osaamisen tukeminen, nuorisotyöttömyyden 
ehkäisy sekä maahanmuuttajien integroitumisen edistäminen. Yhtenä avainteemana on 
alueellisen ohjaamotoimintamallin rakentaminen nuorten ja aikuisten ohjaukseen. Myönteinen 
talouskehitys ja ammattitaitoisen työvoiman kysynnän kasvu ovat nostaneet keskiöön osaavan 
työvoiman saatavuuden turvaamisen, joka nostetaan erityiseksi painopisteeksi.

• Bio-ja kiertotalouteen sekä energiateknologiaan liittyvän potentiaalin hyödyntäminen kestävästi 
Pohjalaismaakunnilla on huomattava potentiaali biotalouteen ja energiaomavaraisuuteen 
liittyvissä kysymyksissä. Erityisesti agrobiotalouden mahdollisuudet nousevat esiin alueellisena 
erityispiirteenä. Luonnonvarojen kestävässä hyödyntämisessä myös vesivaroja koskevat 
kysymykset ovat alueellisesti tärkeitä. Voimaperäisen alkutuotannon ja geologisten esiintymien 
(happamat sulfaattimaat) johdosta alueen vesistöt ovat voimakkaan kuormituksen kohteena.

• Aluelähtöinen ja ennakoiva kehittäminen yhdessä kumppanuusverkostojen kanssa 
Strategia-asiakirjan mukaisesti ELY-keskus kehittää toimintaansa alueen erityispiirteet 
huomioiden ja vuorovaikutteisesti uudenlaisia kehittämisideoita hakien. Kehittämistyössä 
korostuvat verkostojen hallinta (ml. keskitetyt ELY-palvelut), monikanavaisten palveluprosessien 
hyödyntäminen ja digitalisaation mahdollistamien toimintamallien haltuunotto.

ELY-keskukset ja Business Finland edistävät toiminnallaan Team Finland -verkoston yhteistyötä 
ja sitoutuvat yhteisiin Team Finland tavoitteisiin. Erityistä huomiota tulee kiinnittää siihen, että 
TEM-konsernin palvelut toimivat yhteen asiakaslähtöisesti. Business Finland koordinoi Team 
Finland -toimintaa valtakunnallisesti ja ELY-keskukset alueellisesti. Team Finland -johtoryhmä ja 
ELY-keskusten ylijohtajat hyväksyvät tammikuussa 2019 yhteiset Team Finland -tavoitteet.

ELY-keskukset sitoutuvat TE-toimistojen tulospalkkiokokeiluun ja sen toteutusta määrittävien 
tavoitteiden edistämiseen. Tavoitteet ja niiden toteutumisen arviointiin käytettävät indikaattorit 
sekä tulospalkkion määrä ja määräytymisen perusteet asetetaan työ- ja elinkeinoministeriön 
erikseen tekemällä päätöksellä joulukuun aikana. Työ-ja elinkeinoministeriö ohjeistaa ELY- 
keskuksia ja TE-toimistoja asiasta tarkemmin erillisellä kirjeellä.

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Ihmiset ja yhteisöt

Ihmisten työllisyys, osaaminen ja osallisuus lisääntyvät

TA = Tavoite sisältyy valtion talousarvioon.

Yksikkö
2019

Tavoite
Rekrytointiongelmia kokeneiden toimipaikkojen osuus % 33
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Yksikkö
2019

Tavoite
Virta yli 3 kk työttömyyteen % 32
Virta yli 3 kk työttömyyteen alle 25-vuotiailla % 21
Vaikeasti työllistyvien määrä kpl 3 400
3 kk ammatillisen työvoimakoulutuksen jälkeen työttömäksi jääneiden osuus % 34
3 kk palkkatuetun työn jälkeen työttömäksi jääneiden osuus % 43
Virta yli 3 kk työttömyyteen maahanmuuttajilla (kansalaisuus) % 30
3 kk kotouttamiskoulutuksen jälkeen työttömäksi jääneiden osuus % 27

Ihmisten kokema hyvinvointi ja turvallisuus paranevat

TA = Tavoite sisältyy valtion talousarvioon.

Kulttuurin saavutettavuuden edistäminen

Osallistutaan Etelä-Pohjanmaan kulttuuristrategian toimeenpanoon ja 
kulttuuritoimijoiden yhteistyön tiivistämiseen. Kulttuuripalvelujen saavutettavuudessa 
huomioidaan erityisesti kotoutujat, maahanmuuttajat ja nuoret. Hankerahoitusta 
kohdennetaan kulttuurin saavutettavuuden edistämiseen. ELY-keskuksen 
kehittämistoiminnassa painotetaan Aineettoman arvonluonnin kehittämisohjelman 
tavoitteita aluetasolla yhteistyössä Business Finland-toimijoiden kanssa. Yhteistyön 
tavoitteena on uutta kasvua luovat toimenpiteet.

Yksikkö
2019

Tavoite
Elintarvikeketjun turvallisuus ja vastuullisuus % 90
Asukkaiden määrä merkittävillä tulvariskialueilla kpl 810
Kansalaisten tyytyväisyys maanteiden palvelutasoon, vähintään 1-5 P 3
Henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien määrä kpl 253

Yritykset ja elinkeinot

Elinkeinoelämä monipuolistuu ja kansainvälistyy ja sen kilpailukyky kasvaa

TA = Tavoite sisältyy valtion talousarvioon.

Elintarvikeviennin edistäminen ta

Alueellisin toimin vahvistetaan alueen yritysten vientivalmiuksia ja - edellytyksiä. 
Ohjataan yrityksiä ja hyödyntämään ELY-keskuksen kasvu- ja 
kansainvälistymiskoordinaattorin palveluita.
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Maaseudun elinvoimaisuus ja elinkeinojen kilpailukyky sekä ruuan tuotantovarmuus 
ja turvallisuus

Maatalouden investointeja ja sukupolvenvaihdoksia pyritään edistämään 
tiedottamalla aktiivisesti yhdessä sidosryhmien kanssa. Valintaperusteet 
muodostuvat kuudesta aihealueesta, joiden avulla varmistetaan, että tuettava hanke 
edistää toimenpidettä koskevia ohjelmassa ja sitä koskevassa kansallisessa 
lainsäädännössä esitettyjä tavoitteita.

Maatalouden fosforitase 
Maatalouden typpitase
Raskaan liikenteen tyytyväisyys maanteiden palvelutasoon, vähintään 1 -5 
Päällystettyjen teiden kunto
Eri rahoitustoimenpiteiden kautta syntyneiden yritysten määrä

Yksikkö
2019

Tavoite
kg/ha 5
kg/ha 50

P 2,7
km 54
kpl 300

TA

TA

TA

TA

Kestävä bio-ja kiertotalous, energiaomavaraisuus sekä digitaalinen liiketoiminta kasvaa

Uusiutuvia luonnonvaroja hyödyntävät virkistys-ja luontopalvelut

Edistetään suomalaiseen osaamiseen perustuvaa kansainvälistä liiketoimintaa 
sinisen biotalouden kansallisen kehittämissuunnitelman ja tutkimus- sekä 
osaamisagendan mukaisesti. Edistetään biotaloushankkeita osallistumalla 
ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelman toteutukseen. Biotaloutta edistetään 
maaseutuohjelman ja rakennerahaston toimenpitein. Jatketaan laajassa 
yhteistyössä vesistön vastuullisen käytön ja hoidon visiohankkeita, joissa sovitetaan 
yhteen vesistöjen käytön, hoidon ja suojelun muuttuvat tarpeet mukaan lukien 
vaelluskalojen elinkierron elvyttäminen sekä riskien hallinta muuttuvassa 
ilmastossa. Laaditaan laajapohjaisena yhteistyönä Lapväärtinjoelle valuma- 
aluesuunnitteluun pohjautuvaa vesistövisiota, joka sovittaa yhteen vesienhoidon, 
kalatalouden, tulvariskien hallinnan ja luonnonsuojelun tavoitteita (Fresha-bit-Life). 
Viimeistellään Kyrönjoen suiston ja Vassorinlahden monitavoitteinen 
yleissuunnitelma ja edistetään sen mukaisia toimenpiteitä yhdessä alueen 
toimijoiden kanssa. Valmistellaan yhdessä sidosryhmien kanssa Evijärven ja 
Kerttuanjärven säännöstelyn muutosta yhteensovittaen virkistyskäytön ja 
maatalouden tarpeita. Lapuan-ja Kyrönjoen pengerrysalueiden käytön 
mahdolliseen muutokseen liittyvät selvitykset valmistuvat. Ähtävänjoella 
vähennetään kohdesuojausten avulla hyydetulvien torjunnan tarvetta ja siitä 
aiheutuvia haittoja jokihelmisimpukoille. Perhonjoen raputaloudellinen kunnostus 
valmistuu.
Edistetään syväpohjaveden käyttöä Vaasan seudun yhdyskuntien ja elinkeinojen 
vedenhankinnassa sekä useiden vesihuoltolaitosten yhteistyötä. Kansallisen 
ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelman toteuttamiseksi osallistutaan alueelli
seen riskienarviointityöhön ja otetaan ilmastoriskit huomioon valvottaessa vesi- ja 
kalatalouden yleistä etua alueellisessa suunnittelussa ja muissa menettelyissä. 
Toteutetaan haitallisten vieraslajien hallintasuunnitelman sekä tahattomia 
leviämisväyliä koskevan toimintasuunnitelman toimenpiteitä. Tehostetaan
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raportointia haitallisten vieraslajien torjuntatoimenpiteistä kansalliseen 
seurantajärjestelmään. Kartoitetaan rakennettujen jokivesistöjen rantojen 
vieraslajeja ja edistetään niiden torjuntaa (erityisesti jätti palsami ja jättiputki). 
Kehitetään vesitaloustiedon tuottamista ja jakamista osana luonnonvaratiedon 
hallinnan kokonaisuutta tukemaan tehtävien hoitoa vesistöaluekokonaisuuksina 
sekä parantamaan asiakaspalvelua.
Varmistetaan osaamisen riittävyys ja kehittyminen vesitaloustehtävissä kehittämällä 
yhteistyötä oppilaitosten kanssa, kansainvälistymällä sekä laajentamalla 
tehtävänkuvia. Sinisen biotalouden kansallisen kehittämissuunnitelman mukaisesti 
edistetään suomalaiseen osaamiseen perustuvaa kansainvälistä liiketoimintaan. 
Ilmastonmuutos otetaan huomioon osana biota-louden riskienhallintaa ja 
ympäristövaikutuksia.

Yhdyskuntajätteen kierrätyksen edistäminen

Alueen jätehuoltoyhtiöt nostavat jätteen lajitteluastetta ja vähentävät kaatopaikalle 
päätyvän jätteen määrää. Kolmen maakunnan yhteinen jätehuollon neuvottelukunta 
jatkaa toimintaansa ja tehostaa jätehuollon yhteistyötä. Osallistutaan EPO ELYn E- 
vastuualueen hallinnoimaan 3-vuotiseen valtakunnalliseen Kiertotalous ja puhtaat 
ratkaisut -kokeiluohjelmaan.

Kasvun kärkialojen yritystoiminnan edistäminen erityisesti pilotti-ja 
demonstraatiotoiminnalla

Tärkeänä painopisteenä on digitalisaation hyödyntämisen laajentaminen alueen 
perustoimialoilla tuottavuuden lisäämiseksi. (Agro)biotaloutta koskevilla 
kehittämistoimilla tavoitellaan uusia rajapinnoilla toimivia toimintakonsepteja, jotka 
tukevat ideoiden muuttumista innovaatioiksi ja siitä uudeksi liiketoiminnaksi. 
Edistetään puurakentamiseen, sekä energia-ja ympäristöteknologiaan liittyvää 
tuotekehitystä sekä alueen osaamisen markkinointia. Lisätään tuotantoprosessien 
energiatehokkuutta ja hyödynnetään tehokkaasti tuotannon sivu-ja jätevirtoja.

Yksikkö
2019

Tavoite
Painorajoitteiset ja huonokuntoiset sillat kpl 61

Ympäristöjä luonnonvarat

Ympäristön hyvä tila ja kestävä yhdyskuntakehitys paranevat

TA = Tavoite sisältyy valtion talousarvioon.

Vesistöjen käytettävyys ja riskienhallinta sekä kalakantojen hyvä tila 

Järjestetään vesitaloustehtävien hoito ottaen huomioon maakuntajohtajien ja ELY-
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ylijohtajien toimeksiannosta valmisteltu ehdotus yhteistyöalueista. Edistetään 
ilmastonmuutokseen sopeutumista ja siihen liittyvää kuntien työtä vesistöjen, 
merenrannikon ja rankkasadetulvariskien hallinnassa sekä luonnonmukaisten 
ratkaisujen käytössä. Toteutetaan tulvariskien hallintasuunnitelmia, käynnistetään 
uusien tulvaryhmien työ ja päivitetään tulva karttoja. Edistetään jokikohtaisissa 
työryhmissä vesistöjen erilaisten käyttömuotojen yhteensovittamista sekä 
tulvariskien hallintatoimenpiteiden ja vesien-ja merenhoitosuunnitelmien 
toteutumista.
Selvitetään vanhojen vesistörakenteiden ja patojen toimivuutta yleisen edun 
kannalta kalatalous- ja vesitalousviranomaisen yhteistyönä. Arvioidaan valtion 
vesitaloushankkeiden toimivuutta vesiolojen ja käyttötarpeiden muuttuessa sekä 
tunnistetaan tarvittavat toimenpiteet tulvariskien hallinnan, vesienhoidon sekä 
vesistön käytön tavoitteiden saavuttamiseksi.
Siirretään ELY-keskusten hallinnassa olevia vesistöhankkeiden rakenteita 
hyödynsaajille. Jatketaan maanmittauslaitoksen kanssa tekojärvien rakenteiden 
pysyvien käyttöoikeuksien merkitsemistä rasitteiksi kiinteistötietojärjestelmään. 
Valmistellaan vesitaloushankkeiden siirtoa maakunnille ja vesiomaisuuden siirtoa 
Maakuntien tilakeskus Oy:lle mm. keskeisten suunnitelma-asiakirjojen tallennuksella 
ja valmistelemalla rahoitusratkaisua. Varmistetaan vesistörakenteiden 
perusparannusohjelman toimenpiteiden toteutus yhdessä muiden ELY-keskusten 
kanssa ja jatketaan vesistörakenteiden ylläpidon kilpailuttamista.
Aloitetaan SYKEItä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle siirtyvien hydrologisten 
havaitsijasopimusten ja -palkkioiden hoito. Valmistaudutaan hydrologisen 
havainnoinnin seuraavaan kilpailutukseen ja testataan uusia menetelmiä (mm. 
LoRa-verkko) yhdessä SYKEn kanssa.
Edesautetaan alueellista yhteistyötä, varautumista sekä rakennemuutosta 
vesihuollossa. Vakiinnutetaan yhtenäiset menettelyt vesihuoltokin noudattamisen 
valvonnassa. Pohjavesialueiden rakenneselvitysten avulla parannetaan 
vedenhankinnan turvallisuutta ja riskienhallintaa yhdessä GTK:n, kuntien, 
vesihuoltolaitosten ja pohjavesialueille sijoittuneiden elinkeinonharjoittajien kanssa.

Alueidenkäytön edistämisen painopisteet

Alueidenkäytön edistämisessä painopisteenä on valtakunnallisten 
alueidekäyttötavoitteiden ja MRL:n tavoitteiden sekä ilmasto-ja energiastrategian 
toteutumisen edistäminen laaja-alaisissa kaavoitushankkeissa. Edistämistehtäviä 
hoidetaan asiakaslähtöisesti pyrkien vastaamaan kunkin kunnan tuen tarpeeseen.

Itämeren ja vesien hyvä tila

Päivitetään vesienhoitosuunnitelman tietoja: ympäristötavoitteiden määritteleminen, 
ihmistoiminnan vaikutukset, ekologinen ja kemiallinen luokittelu, pohjavesiriskien 
arviointi jne. Toimenpideohjelmien yksinkertaistamista toteutetaan valtakunnallisten 
linjausten mukaisesti. Osallistutaan toimenpideohjelmien ohjeistuksen 
tarkistamiseen. Koordinoivana ELY-keskuksena yhteen sovitetaan 
vesienhoitosuunnitelman tiedot vesienhoitoalueella. Edistetään vesien- ja 
merenhoidon toimenpiteiden sekä happamien sulfaattimaiden strategian toteutusta 
sekä seurataan toimenpiteiden toteutusta hyödyntäen mm. Interreg-hankkeita. 
Osallistutaan valtakunnallisiin kehittämishankkeisiin ja vesien-ja merenhoidon 
asiantuntijaryhmien työhön.



2019
Yksikkö Tavoite

Vesihuoltopalvelujen järjestämisen rakennemuutos, vesihuoltolaitosten määrä
Palvelujen ja joukkoliikenteen järjestämistä tukeva taajamarakenne 
kaupunkiseuduilla
Uudelleen luokitellut pohjavesialueet ja tarkistetut rajaukset kpl 150

kpl 219

% 49,5

Luonnon monimuotoisuus lisääntyy

TA = Tavoite sisältyy valtion talousarvioon.

Luontotyyppien ja lajien suojelun edistäminen

Edistetään metsä-ja suoluontotyyppien suojelua mm. Metso-ohjelman ja 
kaavaohjauksen kautta. Jatketaan perinnebiotooppien päivitysinventointia 
valtakunnallisten ohjeiden mukaisesti.Edistetään hiekkarantojen ja -dyynien hoitoa. 
Jatketaan alueellisen lajisuojelun toimintaohjelman toteutusta yhteistyössä SYKE:n 
ja Metsähallituksen kanssa. Lokkien ja muiden kolonialintujen aiheuttamia ongelmia 
ratkotaan yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa. Jatketaan 
merimetsoneuvottelukunnan toimintaa. Erityisesti suojeltavien lajien suojelua 
edistetään rajauspäätöksin ja perustamalla yksityismaiden suojelualueita. Liito- 
oravan lisääntymis-ja levähdyspaikkoja turvataan voimassa olevan lainsäädännön 
ja ohjeistuksen mukaisesti sekä mm. laatimalla Vaasan kaupungin alueelle 
toimintamalli ko. lajin huomioimisesta kaavoituksessa. Edistetään neuvonnan avulla 
Luontodirektiivin liitteen IV lajien huomioon ottamista hankkeissa ja maankäytön 
suunnittelussa

Substanssiin liittyvät kärkihankkeet ja erikoistumistehtävät

Substanssiin liittyvät kärkihankkeet ja erikoistumistehtävät

Erikoistumis-ja keskitetyt substanssitehtävät

Valtion vesiomaisuuden keskitetty hoito: Yhtenäistetään valtion vesirakenteiden 
ylläpitoa, edistetään automaatiota ja parannetaan paloturvallisuutta yhdessä muiden 
ELYjen kanssa. Hydrologisen omaisuuden keskitetty hoito: Edistetään hydrologisten 
tehtävien yhtenäisiä toimintatapoja ja varmistetaan valtakunnallisten kilpailutusten 
toimivuus yhdessä muiden ELYjen kanssa. Peltojen vesitalouden hallintaan liittyvät 
asiantuntijatehtävät: Jatketaan oppaiden laatimista ja osallistutaan 
ojitusisännöintikoulutuksen järjestämiseen. Jatketaan peruskuivatus-ja

2019
Yksikkö Tavoite

Luonnonsuojelualueiden toteutus ha 850
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ojitustoimitustehtävien toimintamallin ylläpitoa ja yhteistyötä.

Toiminnallinen tehokkuus

Toiminnallinen tehokkuus

Sujuvasti palvellen

Ennakkoneuvottelumenettelyyn osallistuminen

Jatketaan ennakkoneuvottelujen järjestämistä isoimpia teollisia laitoksia, 
turkistuotantoa, eläinsuojia ja turvetuotantoa koskevissa sekä YVA-menettelyä 
edellyttävissä hankkeissa.

Prosessit kehittyvät taloudellisesti ja kustannustehokkaasti

Prosessien kehittämistyössä huomioidaan palvelun laadun parantamisen rinnalla 
prosessien taloudellisuus ja kustannustehokkuus.

Yksikkö
2019

Tavoite

Julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus % 90
Sähköisen asioinnin osuus, ulkoiset asiakkaat % 30
Sähköisen asioinnin osuus, sisäiset asiakkaat % 50
U SP A-asiakiij ahallintaj ärj estelmän käyttö % 100

Tuotokset ja laadunhallinta

Sujuvasti palvellen

TA = Tavoite sisältyy valtion talousarvioon.

Tietoturvan taso

Toiminta on ISO/IEC 27001 tietoturvan vaatimusten mukaista soveltuvin osin. 
Tietoturvan ylläpito on jatkuvaa toimintaa ja sisältää useita toimenpiteitä kuten esim. 
johdon katselmukset ja riskienarvioinnit. Kehitystyötä tehdään jatkuvasti yhdessä 
KEHA-keskuksen kanssa. ELY-keskuksella on tietoturvaryhmä, jonka tehtävänä on
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kehittää tietoturvallisuuteen liittyviä menettelytapoja sekä ohjeistusta, ja käsitellä 
tietoturvallisuuteen liittyviä havaintoja. Ryhmän työnä on varmistaa, että 
tietoturvallisuusnäkökohdat huomioidaan kaikessa toiminnassa tietoturva-asetuksen 
mukaisesti ja että henkilöstön tietoturvaosaaminen on ajantasalla.

2019
Yksikkö Tavoite

Asiakaspalvelutyytyväisyys P 4

Alueiden vahvuuksia hyödyntäen ja vuorovaikutteisesti kehittäen

TA = Tavoite sisältyy valtion talousarvioon.

ELY-keskus vahvistaa yhteistyötä alueellisten toimijoiden kanssa

ELY-keskus vahvistaa yhteistyötä alueellisten toimijoiden kanssa 
sidosryhmästrategiansa pohjalta. Sidosryhmästrategia on päivitetty v. 2017. 
Keskuksella on hyvin toimivat yhteistyökäytännöt keskeisten sidosryhmiensä 
kanssa (neuvottelukunta, myr, maaseutujaosto, viljelijäraati, Yritys-Suomi-toimijat). 
Myös ELO-ja Työelämä-2020 -verkostot sekä Team Finland-alueverkosto ovat 
laaja-alaiset ja toimivat. ELY-keskusten Elinikäinen ohjauksen ohjaus-ja 
yhteistyöryhmien, ELO -toiminnan erityisenä painopisteenä on monialaisen TNO 
palvelun (ml. Ohjaamo-toiminta) edistäminen. Yritys-Suomi-toimijoiden 
(yritysneuvojat, seudulliset yhteyshenkilöt) ja alueellisen TF-verkoston 
kokoontumisia jatketaan ja jalostetaan yhteensovittaen yritysasiakkuuden 
alueellisen johtoryhmän työskentelyyn. Seutu-YP-sopimusten toimeenpanoa 
edelleen kehitetään ja seudulliset yhteyshenkilöt osallistuvat TEM:n ohjeistaman 
yritysasiakkuussuunnitelman laadintaan yhdessä yritysasiakkuusjohtoryhmän 
kanssa. Erityisenä painopisteenä Yritys-Suomi-palveluissa on monikanavaisten ja 
sähköisten palvelujen käytön edistäminen. ELYn ylijohtaja osallistuu myös 
kunnallisjohdon ja kansanedustajien kokouksiin asiantuntijajäsenenä. 
Kehittämisalueena on strategiakaudella yhteistyö ETNO-ja kulttuurin 
edistämisasioissa toimivien tahojen kanssa. ELY-keskus lisää vuoropuhelua ja 
kehittää toimintamalleja ammatillisen koulutuksen järjestäjien kanssa. Tavoitteena 
on valtionosuusrahoitteisen työvoimakoulutuksen toteutuminen täysimääräisesti 
tarpeita vastaavalla tavalla.

Yksikkö
2019

Tavoite
Tulvariskien hallintasuunnitelmien toteutuminen % 40
ELY-keskusten sidosryhmien kokonaistyytyväisyys P 3,6
Sidosryhmien arvio ELY-keskuksen onnistumisesta alueellisen vaikuttavuuden 
lisäämisessä P 3,6

Sidosryhmien arvio toimintatapojen yhtenäisyydestä ja tehokkuudesta P 3,5
Sidosryhmien arvio asiakaslähtöisyydestä ja asiantuntevuudesta P 3,6
Valvontasuunnitelmien toteuttaminen täysimääräisesti % 100



Toimintatapoihin liittyvät kärkihankkeet ja erikoistumistehtävät

Toimintatapoihin liittyvät kärkihankkeet ja erikoistumistehtävät

Toimintatapoihin liittyvät erikoistumis-ja keskitetyt tehtävät

Valtion vesiomaisuuden keskitetty hoito: Yhtenäistetään valtion vesirakenteiden 
ylläpitoa, edistetään automaatiota ja parannetaan patoturvallisuutta yhdessä muiden 
ELYjen kanssa. Hydrologisen omaisuuden keskitetty hoito: Edistetään hydrologisten 
tehtävien yhtenäisiä toimintatapoja ja varmistetaan valtakunnallisten kilpailutusten 
toimivuus. Peltojen vesitalouden hallintaan ym. liittyvät asiantuntijatehtävät: 
Jatketaan ojitusisännöintioppaan laatimista ja osallistutaan 
ojitusisännöintikoulutuksen järjestämiseen.Jatketaan peruskuivatus- ja 
ojitustoimitustehtävien toimintamallin ylläpitoa ja järjestetään ojitustoimituksia 
pitävien virkamiesten tapaaminen.

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

ELY-keskuksessa noudatetaan hyvää henkilöstöpolitiikkaa ja keskusta johdetaan 
määrätietoisesti

TA = Tavoite sisältyy valtion talousarvioon.

Yksikkö
2019

Tavoite
Henkilötyövuosien kehitys htv 179,9
Henkilöstöbarometrin työtyytyväisyysindeksi 3,5
Johtaminen: johdon toiminta esimerkkinä ja suunnan näyttäjänä 3,6
Kehittymisen tuki: työpaikkakoulutusmah, muut työyht tarjoamat osaamisen 
kehittämist.pit. 3,5
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Aulis Rantala 
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Liite ELY-keskusten toimintamenomäärärahajako vuodelle 2019 (luonnos 4.12.2018)

ELY-KESKUS

Jako 2018 (pl. 
kertaluonteiset, 

matkat, muut 
menot ja virkistys)

Matkat, muut 
menot ja 
virkistys

TAE
muutokset

(pysyvä)

TAE muutokset
(kerta

luonteinen)

Hankinta-
resurssit

(kerta
luonteinen)

Kotoutumisen
edistäminen

(kerta
luonteinen)

Lupien siirto 
Trafiin, 

nettomuutos
Maatalouden

valvonta
Muut

muutokset
OSOITETTAVA
MÄÄRÄRAHA

Uusimaa 12 320 400 455 600 91000 -112 300 162 000 54 000 5 200 25 500 0 13 001 400
Varsinais-Suomi 11 537 100 699 050 85 200 -105 200 54 000 54 000 0 50 000 52 000 12 426 150
Satakunta 2 039 100 120 350 15 100 -18 600 54 000 27 000 0 29 500 0 2 266 450
Häme 5 403 100 261 750 39 800 -49 300 108 000 54 000 0 35 500 0 5 852 850
Pirkanmaa 5 863 900 434 650 43 300 -53 400 108 000 27 000 0 41 500 0 6 464 950
Kaakkois-Suomi 8 352 300 402 900 61 600 -76 200 108 000 27 000 0 29 000 0 8 904 600
Etelä-Savo 4 308 100 402 350 31800 -39 300 108 000 0 0 25 500 0 4 836 450
Pohjois-Savo 6 781 100 434 000 50 100 -61 800 54 000 27 000 -32 400 40 500 0 7 292 500
Pohjois-Karjaia 3 603 300 176 250 26 600 -32 900 54 000 0 0 23 000 0 3 850 250
Keski-Suomi 8 541 400 417 750 63 000 -77 900 108 000 27 000 0 28 000 0 9 107 250
Etelä-Pohjanmaa 8 269 800 643 500 61100 -75 400 108 000 27 000 796 300 54 500 0 9 884 800
Pohjanmaa 2 856 700 168 150 21100 -26 000 54 000 54 000 0 47 000 0 3 174 950
Pohjois-Pohjanmaa 8 101 300 441 950 59 900 -73 800 108 000 54 000 0 47 500 0 8 738 850
Kainuu 3 287 000 171 300 24 300 -30 000 54 000 27 000 0 8 500 0 3 542 100
Lappi 8 235 000 528 250 60 800 -75 000 108 000 27 000 6 400 14 500 25 000 8 929 950
KEHÄ oma toiminta 20 983 200 869 900 155 000 -191 300 150 000 54 000 0 0 -25 000 21995 800
KEHA/ELY-keskusten
yhteiset 34 298 368 0 253 200 -312 700 0 60 000 0 0 0 34 298 868
TE-ASPA 4 368 900 0 32 300 -39 800 0 0 0 0 0 4 361400
YHTEENSÄ 159 150 068 6 627 700 1175 200 -1450 900 1 500 000 600 000 775 500 500 000 52 000 168 929 568




