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Toiminta-ajatus

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla 
valtionhallinnon toimeenpano-ja kehittämistehtäviä alueilla.
Hämeen ELY-keskuksen visio: Johtava alueellinen kestävän kasvun ja hyvinvoinnin edistäjä

Yleistä

Pitkän aikavälin strategiset linjaukset

Hämeen ELY-keskuksen pitkän aikavälin strategiset linjaukset on muokattu valtakunnallisen 
strategia-asiakirjan pohjalta. Ne ovat linjassa Hämeen ja Päijät-Hämeen maakuntaohjelmien 
painopisteiden kanssa.

Luomme edellytyksiä monipuoliselle ja kilpailukykyiselle elinkeinoelämälle. Tämän päämäärän 
toteuttamiseksi tuemme ja edistämme
- maakuntiemme alueellista erikoistunutta osaamista ja sen hyödyntämistä
- yritysten kasvua ja kansainvälistymistä sekä innovaatioiden hyödyntämistä
- maaseutualueella tapahtuvan yritystoiminnan kehittämistä
- yritysten kannalta hyvän, vakaan ja ennakoitavan toimintaympäristön rakentumista ja pyrimme 
ennakoimaan rakennemuutostilanteita
- uusia yrityslähtöisiä kokeiluja ja pilotointeja
- yritysten kehitysalustojen ja kasvuyritysten syntymistä Hämeen vahvoilla osaamisaloilla (bio-ja 
kiertotalous sekä cleantech-ja muotoiluosaaminen) yhteistyössä kumppaneiden kanssa
- yritysten perustamista
- sukupolven-ja omistajanvaihdoksia
- maaseudun elinvoimaisuutta, maaseutuelinkeinojen säilymistä ja kehittymistä sekä 
luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä
- kulttuuriyrittäjyyttä ja luovaa taloutta
- ympäristöyrittäjyyttä ja luontomatkailua
- uudenlaisten digitaalisuutta hyödyntävien palveluiden ja liiketoiminnan syntymistä sekä 
olemassa olevan yritystoiminnan kehittymistä ja uudistumista
- yritys- ja muun toiminnan vastuullisuutta ja turvallisuutta toteuttamalla elintarviketurvallisuuteen 
liittyvää valvontaa sekä riskiperusteista ympäristövalvontaa.

Luomme edellytyksiä ympäristön hyvän tilan säilymiselle ja parantumiselle sekä luonnonvarojen 
kestävälle hyödyntämiselle. Tämän päämäärän toteuttamiseksi tuemme ja edistämme
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- uusiutuvan energian käyttöä, energian ja materiaalien säästöä sekä tuotannon siirtymistä 
aineellisista aineettomiin tuotteisiin ja palveluihin
- luonnonvarojen energia-ja materiaalitehokasta ja ympäristövaikutukset huomioon ottavaa 
hyödyntämistä
- pohja- ja pintavesien hyvän tilan saavuttamista ja säilymistä ja ehkäisemme ennakolta 
maaperään ja vesivaroihin kohdistuvien uusien riskien syntymisen
- Vesijärven ja Vanajaveden ja niiden valuma-alueiden monipuolista suojelua, hoitoa, 
kunnostusta ja hyödyntämistä mm. kalatalouden, matkailun ja virkistyskäytön tarpeisiin 
yhteistyössä kumppaneidemme kanssa
- luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemipalveluiden säilymistä
- luonnon ja rakennetun ympäristön kauneusarvojen ja arvokkaiden maisemien sekä 
elinvoimaisen kulttuuriympäristön säilymistä.

Luomme edellytyksiä työllisyyden, osaamisen, osallisuuden ja hyvinvoinnin lisäämiselle. Tämän 
päämäärän toteuttamiseksi tuemme ja edistämme
- ajantasaisiin työvoima-ja koulutustarpeen ennusteisiin perustuvaa, elinkeinoelämän kanssa 
yhteistyössä suunniteltua ja toteutettua työelämälähtöistä koulutustarjontaa
- maakuntien erityispiirteiden mukaista elinikäisen ohjauksen kehittämistä ja monialaista 
ohjausosaamista
- osaavan työvoiman saatavuutta ja työntekijöiden nopeaa työllistymistä
- nuorten ja vaikeasti työllistyvien työnsaantia
- monipuolisten työllistymistä edistävien palvelujen kehittämistä
- maahanmuuttajien kotoutumista ja työllistymistä
- kansalaisten osallisuutta maaseudun kehittämiseen
- kansalaisten turvallisuutta toteuttamalla elintarviketurvallisuuteen liittyvää valvontaa.

Yhteiset toimintatavat 

Sujuvasti palvellen
- Tarjoamme asiakkaillemme riittävät ja laadukkaat palvelut vaivattomasti ja luotettavasti.
- Luomme koko henkilöstölle hyvä edellytykset ottaa käyttöön erilaiset sähköiset työvälineet ja 
prosessit ja omaksua monikanavaiset toimintatavat.
- Sujuvoitamme osaltamme hallinnon menettelyitä, ja viranomaisten hyvällä keskinäisellä 
yhteistyöllä ja tiedonkululla vähennämme viranomaisten keskinäisiä valituksia.
- Hyödynnämme asiakas-ja sidosryhmäpalautteesta saatavaa tietoa kehittäessämme 
toimintaamme ja palvelultamme.
- Edistämme tiedon kertarekisteröintiä ja huolehdimme hyvästä tiedonkulusta viranomaisten 
kesken käytettävissä olevan tiedon tehokkaaksi hyödyntämiseksi.

Alueiden vahvuuksia hyödyntäen
- Otamme toiminnassa ja palveluissamme huomioon alueelliset erityispiirteemme ja 
hyödynnämme sekä alueellista että laajempaa asiantuntijuutta.
- Kannustamme toisiamme ja yhteistyötahoja kokeiluihin, uusiutumiseen ja luovuuteen.
- Kehitämme hyvän ja tarkoituksenmukaisen toimintamallin rakennerahoitus-ja yritystukiasioiden 
hoitamiseen Etelä-Suomen yhteistoiminta-alueen ELY-keskusten ja maakunnan liittojen kanssa 
ja osallistumme aktiivisesti toisten ELY-keskusten alueellamme hoitamien tehtävien 
kehittämiseen.

Vuorovaikutteisesti kehittäen
- Teemme ennakoivaa yhteistyötyötä ja vahvistamme vuorovaikutusta yhteistyötahojamme
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kanssa.
- Ylläpidämme ja kehitämme toimintamme ja prosessiamme avoimuutta.
- Lisäämme maatalous- ja ympäristövalvonnan tehtävissä ennakoivaa ohjausta ja riskiperusteista 
valvontaa ja tuemme yritysten ympäristöasioita koskevaa omavalvontaa.
- Otamme kehityskeskusteluihin keskeisinä seikkoina mukaan osaamisen, innovatiivisuuden ja 
palveluiden asiakaslähtöisyyden kehittämisen näkökulmat.
ELY-keskusten palvelulupausten osalta on valmisteltu valtakunnallisesti yksi yhteinen kuvaus. 
Palvelulupaus koostuu kolmesta osasta: palveluiden asiakaslähtöisestä kehittämisestä, 
palveluiden käsittelyajoista sekä asiakaspalautekäytännöistä.
ELY-keskukset, aluehallintovirastot ja Tukes tiivistävät ja systematisoivat viranomaisyhteistyötä 
erityisesti ympäristö, kemikaaliturvallisuus ja kaivosviranomaistehtäviä koskevissa lupa - ja 
valvonta-asioissa.
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.

2019
Yksikkö Tavoite

Rekrytointiongelmia kokeneiden toimipaikkojen osuus 
Virta yli 3 kk työttömyyteen 
Virta yli 3 kk työttömyyteen alle 25-vuotiailla 
Vaikeasti työllistyvien määrä
3 kk ammatillisen työvoimakoulutuksen jälkeen työttömäksi jääneiden osuus 
3 kk palkkatuetun työn jälkeen työttömäksi jääneiden osuus 
Virta yli 3 kk työttömyyteen maahanmuuttajilla (kansalaisuus)
3 kk kotouttamiskoulutuksen jälkeen työttömäksi jääneiden osuus

kpl 11 900 

% 35
% 46
% 36
% 28

% 32 TA
% 20 TA

% 33
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Ihmisten kokema hyvinvointi ja turvallisuus paranevat

Kulttuurin saavutettavuuden edistäminen
ELY-keskus vahvistaa kulttuurialan toimijoiden välistä yhteistyötä, tukee 
kulttuuritoimen ja luovan talouden alueellista kehittämistä hankerahoituksella sekä 
edistää kulttuuritoimeen ja luovaan talouteen liittyviä työllistämistoimenpiteitä. 
Erityistä huomiota kiinnitetään kulttuuripalveluihin vähän osallistuviin ryhmiin.

2019
Yksikkö Tavoite

Elintarvikeketjun turvallisuus ja vastuullisuus % 95
Asukkaiden määrä merkittävillä tulvariskialueilla kpl 52

Yritykset ja elinkeinot

Elinkeinoelämä monipuolistuu ja kansainvälistyy ja sen kilpailukyky kasvaa

TA = Tavoite sisältyy valtion talousarvioon.

Elintarvikeviennin edistäminen
ELY-keskus edistää hämäläisen ruoantuotannon ja osaamisverkoston vahvistumista 
ja elintarvikevientiä ylläpitämällä riittävää ja kannattavaa kotimaista 
maataloustuotantoa mm. maatalouden investointituilla ja asianmukaisella 
valvonnalla. Vahvistetaan ruokasektorin toimijoiden (tutkimus-neuvonta-koulutus- 
elinkeino) yhteistyötä ja liiketoimintaosaamista ja tuetaan elintarvikeyritysten 
kansainvälistymistä. Lisäksi edistetään lähi-ja luomuruuan tuotantoa ja käyttöä 
yksityisellä ja julkisella sektorilla. ELY-keskus varmistaa riittävällä valvonnalla 
elintarvikkeiden hyvä laadun ja turvallisuuden sekä tukien maksamisen ajallaan ja 
oikein perustein viljelijälle. Jatketaan edelleen toimijoiden ohjaamista Food From 
Finland -vientiohjelmaan. Alueellisin toimenpitein vahvistetaan alueen yritysten 
vientiedellytyksiä. Hämeessä on monia elintarvikeyrityksiä, jotka ovat vieneet 
tuotteita kansainvälisille markkinoille. Esimerkiksi Valiolle valmistui syyskuussa 
2017 merkittävä investointi, jonka tarkoituksena on myös tuotteiden valmistus 
vientimarkkinoille. Samoin Trans-Farm Oy ja Herkkumaa Oy ovat investoineet tänä 
vuonna maaseuturahaston tuella kapasiteetin kasvattamiseen. Hankkeiden 
valinnassa arvostetaan myös kansainvälistymistä.

Maaseudun elinvoimaisuus ja elinkeinojen kilpailukyky sekä ruuan tuotantovarmuus 
ja turvallisuus
Maaseutuohjelman varoista noin puolet suunnataan yritystoiminnan kehittämiseen. 
Erityisiä kehittämiskohteita ovat maaseudun vahvuuksiin perustuva yritystoiminta, 
mm. matkailuun, palveluliiketoimintaan, uusiutuvaan energiaan,

TA



5(13)

alihankintayrittäjyyteen, elintarvikkeiden jalostukseen ja puhtaaseen lähiruokaan 
kohdentuvat investoinnit. Yritystukien ja hanketukien valintamenettelyssä 
priorisoidaan sellaisia toimia, jotka eniten lisäävät uusia työpaikkoja. Edistetään 
yritysten sukupolven- ja omistajanvaihdoksia neuvonnalla ja koulutustilaisuuksilla 
sekä hanketoiminnalla. Maatalouden kehittämisen tavoitteena on alueen 
tuotantovolyymien säilyttäminen nykyisellä tasolla. Tämä edellyttää merkittäviä 
investointeja erityisesti maidontuotantoon, sikatalouteen ja kasvinviljelyyn. 
Alkutuotannon jatkuvuuden turvaamiseksi edistetään yhdessä Kestävää Ruokaa ja 
Kasvua Hämeessä -hankkeen kanssa tilojen yhteistoimintaa, kehittämistä, 
luomutuotantoa ja investointeja. Samoin edistetään maatalousyrittäjien 
liiketoimintaosaamista ja johtamistaitoja sekä ympäristöosaamista. Hyödynnetään 
hämäläisiä luonnonvaroja kestävän kehityksen mukaisesti vahvistamalla yhteistyötä 
mm. elintarviketalouden, jätealan toimijoiden, energia-ja metsäsektorin, 
tutkimuksen ja opetuksen kanssa. Tehostetaan energian ja materiaalien kiertoa 
siten, että kaikki käytettävissä olevat ainesosat otetaan hyötykäyttöön ja 
palautetaan alkutuotantoon.

2019
Yksikkö Tavoite

Maatalouden fosforitase kg/ha 1,9
Maatalouden typpitase kg/ha 28,1
Eri rahoitustoimenpiteiden kautta syntyneiden yritysten määrä kpl 600

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. Varmistetaan uusiutuvien luonnonvarojen kestävää 
käyttöä samalla sovittaen yhteen luonnonvarojen käytön ja suojelun tarpeet. 
Edistetään Kanta-ja Päijät-Hämeen maakuntien ja alueen toimijoiden yhteistyötä 
sinisen biotalouden ja elinkeinoelämän edistämiseksi sekä eri käyttömuotojen, tulva- 
ja kuivuusriskien hallinnan, kalatalouden ja vesienhoidon tavoitteiden 
yhteensovittamiseksi. Osallistutaan Loimijoki-hankkeeseen. Edistetään sinisen 
biotalouden hankkeiden toteutumista mm. Manner-Suomen maaseudun 
kehittämisohjelmarahoituksella (virkistyskäyttö, kalatalous, matkailu). 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. Jatketaan Kokemäenjoen vesistöalueen vesivision toimeenpanoa sekä 
näkyvyyden ja tunnettuuden lisäämistä yhteistyössä Pirkanmaan ja Varsinais- 
Suomen ELY-keskusten kanssa.
Kansallisen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelman toteuttamiseksi 
osallistutaan alueelliseen riskienarviointityöhön ja otetaan ilmastoriskit huomioon 
valvottaessa vesi-ja kalatalouden yleistä etua alueellisessa suunnittelussa ja 
muissa menettelyissä. Toteutetaan haitallisten vieraslajien hallintasuunnitelman
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sekä tahattomia leviämisväyliä koskevan toimintasuunnitelman toimenpiteitä. 
Tehostetaan raportointia haitallisten vieraslajien torjuntatoimenpiteistä kansalliseen 
seurantajärjestelmään.
Kehitetään vesitaloustiedon tuottamista ja jakamista osana luonnonvaratiedon 
hallinnan kokonaisuutta tukemaan tehtävien hoitoa vesistöaluekokonaisuuksina 
sekä parantamaan asiakaspalvelua. Vastataan VESPA-hankkeen ohjausryhmän 
puheenjohtajuudesta. Osallistutaan luonnonvaratiedon ajantasaistamiseen ja 
yhteiskäyttöisyyteen sekä tiedon hyödyntämiseen tehokkaasti luonnonvaratalouden 
ohjauksessa.
Varmistetaan osaamisen riittävyys ja kehittyminen vesitaloustehtävissä kehittämällä 
yhteistyötä oppilaitosten kanssa, kansainvälistymällä sekä laajentamalla 
tehtävänkuvia. Valmistellaan vesitalousosaamisen kehittämisohjelma yhteistyössä 
Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun ELY-keskusten kanssa.

Yhdyskuntajätteen kierrätyksen edistäminen
Järjestetään vuosittain alueellisen jätehuollon yhteistyöryhmän tapaamisia. Ryhmän 
avulla luodaan hyvä yhteistyö alueellisiin jätelautakuntiin ja kannustetaan niitä 
organisoimaan materiaalina kierrätettävien jätteiden keräystä 
tuottajavastuukeräyksen täydentäjänä. Sisällytetään maankäytön 
kehityskeskusteluihin rakentamisen materiaalitehokkuuden parantamiseen ja 
rakentamisen jätteiden kierrätykseen kannustavaa ohjausta. Edistetään VALTSUn 
tavoitteiden toteutumista. Rakennerahastohankkeiden painopiste on kiertotaloutta 
edistävissä hankkeissa.

Kasvun kärkialojen yritystoiminnan edistäminen erityisesti pilotti-ja 
demonstraatiotoiminnalla
Varhaisen vaiheen kasvuyritysten kehittymistä edistetään luomalla 
verkostoitumiseen kannustavia osaamispohjaisia toimintaympäristöjä. EAKR- 
rahoituksesta käytetään vähintään 25 % vähähiilisyyden edistämiseen ja 
merkittävän osan hankkeista tulee liittyä energiansäästöön tai bioenergiaan. 
Järjestetään kärkialoille suunnattuja aktivointi- ja klinikkatilaisuuksia yhteistyössä 
muiden TEM-toimijoiden ja seudullisten kumppaneiden kanssa. Priorisoidaan 
alueen kehityksen kannalta tärkeitä kärkialoja, kuten korkeaa arvonlisää tuottavia 
palveluita ja luovaa taloutta, harkinnanvaraista rahoitusta myönnettäessä. 
Rahoitetaan uusia, ei aiemmin rahoitusta saaneita, esim. rakennerahastotoimintaan 
soveltumattomia, mutta pk-yrityksiä laajalti hyödyttäviä hankkeita, joilla pyritään 
ennakoimaan yritysten toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia ja helpottamaan 
niihin sopeutumista. Edistetään ja rahoitetaan mineraalivillan ja muiden 
rakennusmateriaalien uudelleenkäyttöön liittyviä uusia kokeiluja. Kehitetään 
edelleen kattobitumin hyötykäyttöön liittyviä ratkaisuja siten, että jatkojalosteita 
voidaan kuljettaa ja käyttää laajalti useissa käyttökohteissa.

Ympäristö ja luonnonvarat
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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- 
ylijohtajien toimeksiannosta valmisteltu ehdotus yhteistyöalueista. Edistetään 
ilmastonmuutokseen sopeutumista ja siihen liittyvää kuntien työtä vesistöjen, 
meren-rannikon ja rankkasadetulvariskien hallinnassa sekä luonnonmukaisten 
ratkaisujen käytössä. Toteutetaan tulvariskien hallintasuunnitelmia, käynnistetään 
uusien tulvaryhmien työ ja päivitetään tulvakartat. Osallistutaan Vantaanjoen 
vesistöennustemallin tuntilaskennan käyttöönottoon yhteistyössä SYKEn kanssa ja 
Loimijoen yläjuoksun tulvakartoitukseen Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kanssa. 
Osallistutaan Janakkalan Tervakosken säännöstelyn kehittämiseen 
ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi yhteistyössä SYKEn ja paikallisten toimijoiden 
kanssa. Osallistutaan maa-ja metsätalouden kuivatusstrategian laadintaan. 
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. Valmistaudutaan 
vesistörakenteiden siirtoon Tilakeskukselle mm. keskeisten suunnitelma-asiakirjojen 
tallennuksella. Toteutetaan valtakunnallista perusparannusohjelmaa. Jatketaan ja 
kehitetään yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja SYKEn kanssa 
kilpailutettujen hydrologisen seurannan palveluiden käyttöä. Edesautetaan 
alueellista yhteistyötä, varautumista sekä rakennemuutosta vesihuollossa. 
Vakiinnutetaan yhtenäiset menettelyt vesihuoltolain noudattamisen valvonnassa. 
Käynnistetään Hollolan Salpakankaan pohjavesialueen geologinen rakenneselvitys 
yhteistyössä GTK.n ja Hollolan kunnan kanssa. Valmistellaan Lammin Riuttaharjun 
pohjavesialueen geologista rakenneselvityksen toteutusta yhteistyössä GTK:n ja 
HS-Vesi Oy:n kanssa.

Alueidenkäytön edistämisen painopisteet
Alueidenkäytön edistämisessä keskitytään kuntien strategisen suunnittelun 
edistämiseen ottaen huomioon kuntien erityispiirteet. Yhdyskuntarakennetta 
kehitetään tasapainoisesti ja kestävästi tukien sekä taajamien että maaseudun 
kehittämistä. Kehittämiskeskusteluissa tavoitteena on synergiaetujen lisääminen ja 
kehittämiskeskustelujen sisällöllinen kehittäminen siten, että maankäytön, 
asumisen, liikennejärjestelmän ja palveluiden sekä elinkeinoelämän 
toimintaedellytysten yhtäaikainen tarkasteluja entistä parempi yhteensovittaminen 
toimii. Huomioidaan suunnittelussa kasvukäytävien tarjoamat mahdollisuudet. 
Alueemme kasvukäytäviä ovat mm. HHT-akseli sekä Helsinki-Lahti-välin 
maankäyttö. Kuntien tarpeen mukaan neuvotellaan yleiskaavoista ja merkittävistä 
asemakaavoista. Annettavissa kaavalausunnoissa keskitytään merkittäviin 
kaavamuutoksiin.
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Itämeren ja vesien hyvä tila
Jatketaan vesienhoitosuunnitelmien alueellista toteuttamista aktiivisella yhteistyöllä 
mm. Vesijärvisäätiön ja Vanajavesikeskuksen sekä muiden toimijoiden kanssa. 
Erityisesti panostetaan hajakuormituksen vähentämiseen ja siihen liittyvien 
hankkeiden käynnistämiseen kohdealueena mm. Loimijoen valuma-alue. 
Osallistutaan 2018 perustetun Porvoonjoki-neuvottelukunnan toimintaan aktiivisesti. 
Pohjavesiriskien vähentämiseksi kohdennetaan voimavaroja pilaantuneiden maa- 
alueiden tutkimiseen ja kunnostamiseen yhteistyössä PIRELYn kanssa. Jatketaan 
vesien ekologisen tilan luokittelua annetun aikataulun mukaisesti toukokuun 2019 
loppuun. Osallistutaan resurssien puitteissa vesien-ja merenhoidon 
kärkihankkeiden valmisteluun ja valtakunnallisiin kehittämishankkeisiin ja 
asiantuntijaryhmiin. Toteutetaan vesienhoidon kolmannen suunnittelukauden töitä 
ympäristöministeriön ohjeistuksen mukaisesti: mm. jatketaan painetietojen päivitystä 
SYKEn vesienhoidon suunnittelua palvelevien mallien ( esim. VEMALA) avulla ja 
aloitetaan toimenpideohjelmien tarkistaminen. Vesiseurannoissa varmistetaan 
ulkoistetun näytteenoton ja analytiikan korkean laatutason säilyminen valvomalla 
palveluntuottajan toimintaa. Huolehditaan haitallisista ja vaarallisista aineista 
annetun valtioneuvoston asetuksen toimeenpanosta. Maakuntauudistukseen 
valmistautuminen jatkuu yhteistyömallien ja vaihtoehtojen kehittämisellä 
vesienhoitoalueilla niin maakuntasolla kuin alueellisesti, kohdealueena erityisesti 
Kokemäenjoen valuma-alue Kanta-Hämeessä ja Porvoonjoen valuma-alue Päijät- 
Hämeessä. Toteutetaan vesiensuojelun tehostamisohjelmaa.

Yksikkö
2019

Tavoite

Vesihuoltopalvelujen järjestämisen rakennemuutos, vesihuoltolaitosten määrä kpl 54
Palvelujen ja joukkoliikenteen järjestämistä tukeva taajamarakenne 
kaupunkiseuduilla % 52

Uudelleen luokitellut pohjavesialueet ja tarkistetut rajaukset kpl 70

Luonnon monimuotoisuus lisääntyy

TA = Tavoite sisältyy valtion talousarvioon.

Luontotyyppien ja lajien suojelun edistäminen
Turvataan Natura-alueiden ja muiden suojelualueiden luonnonarvojen säilyminen 
valvomalla ja ohjeistamalla niille kohdistuvia toimenpiteitä. Jatketaan lajisuojelun 
kannalta tärkeimpien kohteiden sekä joidenkin perinnebiotooppien suojelu-ja 
hoitotoimia käytettävissä olevien resurssien mukaisesti.

2019
Yksikkö Tavoite

Luonnonsuojelualueiden toteutus ha 250

Substanssiin liittyvät kärkihankkeet ja erikoistumistehtävät
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Substanssiin liittyvät kärkihankkeet ja erikoistumistehtävät

Erikoistumis-ja keskitetyt substanssitehtävät
Y-VASTUUALUE: Vantaanjoen tulvariskien hallinta (0,5 h tv) E-VASTUUALUE: 
Vastaa maaseutuohjelman valtakunnallisen hanketoiminnan ja EIR-järjestelmän 
toimeenpanosta. Tavoitteena on rahoittaa hankkeita, jotka toteuttavat ohjelman 
tavoitteita ja täydentävät alueilla tehtävää hanketoimintaa. RR-TEHTÄVÄT: Toimii 
RR-ELY-keskuksena Etelä-Suomen suuralueella. Tavoitteena on toimia 
tuloksellisesti ja kehittää tarkoituksenmukaiset toimintatavat rakennerahasto-ja 
yritystukiasioiden hoitamiselle. Toimii rahoittajana OKM:n hallinnonalan Luovaa 
osaamista -hankkeessa, jolla rahoitetaan luovien alojen osaamisen ja koulutuksen 
kehittämistä. Hoitaa Uudenmaan ELY-keskuksen koordinoiman TEMin 
hallinnonalan Kotona Suomessa -toimenpidekokonaisuuden rahoitustehtäviä. 
Koordinoi ja rahoittaa TEMin hallinnonalan Tuottava ja tuloksellinen työelämä 
-toimintokokonaisuutta, jonka tavoitteena on pilotoida ja edistää erityisesti mikro-ja 
pk-yritysten tuottavuuden ja tuloksellisuuden parantamiseen liittyviä toimintatapoja 
sekä rahoitettujen hankkeiden yhteistyötä ja tulosten levittämistä. Hoitaa TEMin 
hallinnonalan Mallit rekrytoivan ja irtisanovan yrityksen välillä -hankekokonaisuuden 
rahoitustehtäviä. Tavoitteena on kehittää uusia toimintamalleja TE-toimistojen ja 
seudullisten yrityspalveluiden yhteistyöhön rakennemuutostilanteisiin. Huolehtii 
suurten kaupunkien ITI-toimintaan liittyvän 6Aika -hankekokonaisuuden ESR- 
osuuden rahoittajatehtävistä. Tavoitteena on hoitaa em. hankekokonaisuuksien 
hallintoa tuloksellisesti sekä toimia rahoittaja-ja maksatustehtävissä ripeästi ja 
hyvää hallintotapaa noudattaen.

Toiminnallinen tehokkuus

Toiminnallinen tehokkuus

Sujuvasti palvellen

Ennakkoneuvottelumenettelyyn osallistuminen
Kaikissa YVA-menettelyä edellyttävissä hankkeissa tarjotaan mahdollisuutta 
ennakkoneuvotteluun.

Prosessit kehittyvät taloudellisesti ja kustannustehokkaasti
Sitoudutaan IE2-hankkeen määrittelemien palveluiden asiakaslähtöiseen



kehittämiseen ja otetaan käyttöön palvelumuotoilujen mukaiset digitaaliset palvelut 
kansallisen palveluarkkitehtuurin mukaisesti.

Yksikkö
2019

Tavoite
Julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus % 90

Sähköisen asioinnin osuus, ulkoiset asiakkaat % 30

Sähköisen asioinnin osuus, sisäiset asiakkaat % 50

USP A-asiakiij ahallintaj ärj estelmän käyttö % 100

Tuotokset ja laadunhallinta

Sujuvasti palvellen

TA = Tavoite sisältyy valtion talousarvioon.

Tietoturvan taso
Hämeen ELY-keskus on saavuttanut ulkoisessa auditoinnissa tietoturva-asetuksen 
mukaisen tietoturvan perustason sekä ISO/IEC 27001:2013 -vaatimukset 
maksajaviraston tehtävien osalta soveltuvin osin. ELY-keskus varmistaa päätetyillä 
ja käyttöönotetuilla menettelyillä tietoturvansa tason ja jatko kehittää tietoturvaansa 
vaatimusten mukaisesti. Tietoturvaa kehittämällä Hämeen ELY-keskus varmistaa 
prosessien tiedon eheyden, luottamuksellisuuden ja käytettävyyden. Näillä toimilla 
turvataan myös asiakkaiden ja sidosryhmien luottamus organisaation toimintaan 
sekä tietojen oikeellisuuteen.

Asiakaspalvelutyytyväisyys

2019
Yksikkö

P

Tavoite

4,1

Alueiden vahvuuksia hyödyntäen ja vuorovaikutteisesti kehittäen

TA = Tavoite sisältyy valtion talousarvioon.

ELY-keskus vahvistaa yhteistyötä alueellisten toimijoiden kanssa
Laaditaan yhdessä muiden TEM-konsernin toimijoiden kanssa vuosittain 
asiakkuussuunnitelma, jossa määritellään toimijoiden yhteiset tavoitteet asiakkuus- 
ja sidosryhmätyölle. Toteutetaan Työelämä 2020 -hankkeen Hämeen 
alueverkostolle työpaikkojen tavoittamisen edistymistä, alueverkoston 
toimintatapojen kehittymistä ja alueverkoston tiedonjaon edistymistä koskevia 
tavoitteita. Team Finland -palvelumallissa toimitaan yhteistyössä alueellisen TEM- 
kvintetin ja seudullisten yrityspalveluorganisaatioiden kanssa potentiaalisten kv- ja 
kasvuyritysten löytämiseksi eri segmentti ryhmistä. Asiakasviestinnässä ja
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hankkeiden valmistelussa edistetään sähköisten Suomi.fi -palveluiden käyttöä. ELY- 
keskusten elinikäisen ohjauksen ohjaus-ja yhteistyöryhmien, ELO-toiminnan, 
erityisenä painopisteenä on monialaisen TNO-palvelun (Ohjaamo-toiminta) 
edistäminen ja jatkuvuuden varmistaminen. ELY-keskus koordinoi elinikäisen 
ohjauksen kehittämistoimintaa alueellaan ja edistää alan toimijoiden 
ohjausosaamista. Tavoitteena on alueen omien tavoitteiden ohella monikanavaisten 
ohjauspalveluiden kehittäminen osana valtakunnallisesti rakennettavia palveluja, 
ohjauspalveluiden resurssien kartoittaminen sekä ohjauspalvelujen 
saavutettavuuden ja laadun arviointi. 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 % 50
ELY-keskusten sidosryhmien kokonaistyytyväisyys P 3,7
Sidosryhmien arvio ELY-keskuksen onnistumisesta alueellisen vaikuttavuuden 
lisäämisessä P 3,5

Sidosryhmien arvio toimintatapojen yhtenäisyydestä ja tehokkuudesta P 3,5
Sidosryhmien arvio asiakaslähtöisyydestä ja asiantuntevuudesta P 3,7
Valvontasuunnitelmien toteuttaminen täysimääräisesti % 100

Toimintatapoihin liittyvät kärkihankkeet ja erikoistumistehtävät

Toimintatapoihin liittyvät kärkihankkeet ja erikoistumistehtävät

Toimintatapoihin liittyvät erikoistumis-ja keskitetyt tehtävät
Kehitämme edelleen hyvän ja tarkoituksenmukaisen toimintamallin rakennerahoitus- 
ja yritystukiasioiden hoitamiseen Etelä-Suomen yhteistoiminta-alueen ELY- 
keskusten ja maakunnan liittojen kanssa sekä osallistumme aktiivisesti toisten ELY- 
keskusten alueellamme hoitamien tehtävien kehittämiseen. Samoin teemme hyvää 
yhteistyötä eri toimijoiden kanssa maaseutuohjelman valtakunnallisessa 
toimeenpanossa

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
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E LY-kes ku ksessa noudatetaan hyvää henkilöstöpolitiikkaa ja keskusta johdetaan 
määrätietoisesti

TA = Tavoite sisältyy valtion talousarvioon.

Henkilötyövuosien kehitys
Henkilöstöbarometrin työtyytyväisyysindeksi
Johtaminen: johdon toiminta esimerkkinä ja suunnan näyttäjänä
Kehittymisen tuki: työpaikkakoulutusmah, muut työyht tarjoamat osaamisen
kehittämist.pit.

2019
Yksikkö

htv

Tavoite
99
3,5
3,7

3,5

TA

TA

Liitteet ELY-keskusten toimintamenomäärärahajako vuodelle 2019 (32.01.02.1) luonnos 
4.12.2018
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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-Karjala 3 603 300 176 250 26 600 -32 900 54 000 0 0 23 000 0 3 850 250
Keski-Suomi 8 541400 417 750 63 000 -77 900 108 000 27 000 0 28 000 0 9 107 250
Etelä-Pohjanmaa 8 269 800 643 500 61 100 -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 21 995 800
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 -1 450 900 1 500 000 600 000 775 500 500 000 52 000 168 929 568




