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Keski-Suomen 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

Strategia-asiakirjan painopisteet:
Ihmiset ja yhteisöt
Hyvinvoinnin, osaamisen ja työllisyyden lisääminen sekä osallisuuden ja turvallisuuden
parantaminen
Yritykset ja elinkeinot
Elinvoimaisuuden ja kilpailukyvyn edistäminen ennakoivasti ja kestävästi 
Ympäristö ja luonnonvarat
Ympäristön hyvän tilan tukeminen ja luonnonvarojen kestävä hyödyntäminen

Maakuntastrategian visio on: Vuonna 2040 Keski-Suomi on osaava ja hyvinvoiva bio-ja 
digitalouden kansainvälinen maakunta.
Maakuntasuunnitelman ja -ohjelman tavoitteena on luoda maakuntaan v.2021 mennessä 
nettona 10.000 uutta työpaikkaa, 2.000 uutta yritystä, 2 miljardia lisää vientiä ja nostaa yksityisen 
puolen t&k&i -panostusten osuus 60%iin. Työpaikat syntyvät älykkään erikoistumisen kautta. 
Maakuntaoh-jelma edustaa ennakoidun rakennemuutoksen (ERM) toiminta-ajatusta.
Biotalous: luonnonvarojen kestävää ja tehokasta hyödyntämistä
Digitalous: keskisuomalainen IT-osaaminen muuntuu moninaisiksi palveluiksi, joille alati
suurentuva ja tarkentuva tietomäärä tarjoaa mahdollisuudet
Osaamistalous: koulutus ja osaaminen - määrittelevät suuren osan keskisenkin Suomen 
menestyk-sestä. Osaamisen merkitys korostuu nousukaudella työvoimatarpeiden lisääntyessä. 
Matkailu: Keski-Suomi on osa Järvi-Suomea, sen mahdollisuudet matkailijalle on yhdistettävä 
palvelutarjonnaksi.Hyvinvointitalous: ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen tähtäävien hankkeiden 
hyödyntäminen

Kuluneet vajaa kaksi vuotta on menestyksellisesti edetty hallitusohjelman kärkihankkeiden 
suuntai-sesti. Maakuntastrategian valinnat tukevat hallitusohjelman kärkihankkeita Keski- 
Suomen osalta. Mahdollistajana on ollut hyvä taloudellinen kehitys.

Keski-Suomi on erikoistunut vahvasti metsäteollisuuteen. Paperiteollisuuden, metsäteollisuuden,
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puuteollisuuden sekä koneiden ja laitteiden valmistuksen työpaikkaosuudet ovat lähes 
kaksinkertai-sia koko maahan verrattuna. Metsä Fibren uuden tuotantolaitoksen valmistuminen 
Äänekoskelle tuo mukanaan aivan uusia mahdollisuuksia keskisuomalaiselle teollisuudelle. 
Tehtaan sivuvirkoja hyö-dyntävää yritystoimintaa on viritteillä. ELY-keskuksen yhtenä 
painoalueena on tehtaan ympärille syn-tyvän yritystoiminnan tukeminen mm. yrityspalveluiden, 
osaavan työvoiman saannin varmistamisen ja liikenneyhteyksien varmistaminen. 
Hallitusohjelmassa Liikenneverkoille kohdistettu korjausvelka-rahoitus mahdollistaa myös 
biotalouden näkökulmasta tärkeät tieverkon parantamistoimet.

Biotalous on lähtenyt varsinkin energiantuotannossa hyvin käyntiin Keski-Suomessa.
Biotalouden kehittäminen edellyttää nyt korkeamman jalostusarvon tuotteiden kehittämistä ja 
niihin lisättävää t&k&i-panostusta. Puurakentamisen on myös vielä liian vähän käytetty 
mahdollisuus.

Metsien kestävän käytön turvaamiseksi osallistutaan Metsäkeskuksen alueellisen 
metsäohjelman toimeenpanoon, erityisteemoina vesienhoito ja luonnon monimuotoisuus. 
Vesienhoidon tavoitteena on pinta- ja pohjavesien hyvä tila sekä pintavesien hyvän ja 
erinomaisen tilan turvaaminen.

Digitalous on jo niin selkeä osa kaikkea taloutta, että se voidaan enää vain osittain määritellä 
omaksi strategiseksi kärjekseen. Jotta maakunnan kilpailukyky pysyy korkealla tasolla, pitää 
yritysten olla valmiita investoimaan uusimpaan teknologiaan ja kehittämään sen avulla 
toimintaansa.

Paikallisesti tuotettujen elintarvikkeiden jatkojalostamiseen ja jakelukanaviin kiinnitetään erityistä 
huomiota tämän strategiakauden loppujaksolla. Alueella on edellytyksiä myös ruokaan 
perustuvien liiketoimintojen kasvulle ja mahdollisuuksia puhtaiden, kestävästi tuotettujen 
elintarvikkeiden viennin lisäämiseen. Maaseudun elinvoimaisuus edellyttää, että perusrakenteet 
ja yritystoiminnan yleiset edellytykset ovat kunnossa ja digitalisaation mahdollisuudet pystytään 
hyödyntämään.

Kyberturvallisuusteema kuuluu digitalouden pääteemaan. Teema rakentuu osaamisen varaan ja 
tavoitteena on saada aikaan sekä positiivista virettä maakunnassa että globaalia verkottumista. 
Ky-berturvalisuus on Keski-Suomen vahvuus ja sen avulla avautuu hyödyntämättömiä 
mahdollisuuksia.

Keski-Suomessa yritysrahoituksessa erityisiä painopistealoja ovat digi-, osaamis- ja biotalouden 
pii-rissä syntyvän uuden liiketoiminnan käynnistäminen. Tukea kohdennetaan erityisesti pk- 
yritysten kansainvälistymistä edistäviin hankkeisiin sekä uusien tuotteiden ja palveluiden 
kehittämiseen. Tuotekehityshankkeilla tulee olla uutuusarvoa kyseessä olevan toimialan 
näkökulmasta. Rakennerahastohankkeissa on painopisteenä biotalous ja digitalous.

Liikenneväylien palvelutaso ei ole liikennemäärään ja merkittävyyteen nähden riittävä.
Alueellinen ja valtakunnallinen taloudellinen kasvu edellyttävät tieverkon kehittämisinvestointien 
käynnistämistä valtatiellä 4 välillä Kirri-Tikkakoski ja Vaajakosken kohdalla. Valtatie 4 sisältyy 
TEN-T-ydinverkkoon ja tiellä on suuri merkitys valtakunnallisille sekä paikallisille elinkeinoelämän 
kuljetuksille. Raideliiken-teessä tavoitteena on kaksoisraide Jyväskylästä Tampereelle ja 
pääkaupunkiin suuntautuvien mat-kojen merkittävä nopeutuminen sen avulla.

Suunnittelukaudella väyläomaisuutta hallitaan rakenteiden näkökulmasta kestävällä tavalla sekä 
uusia ajattelutapoja ja toimintamalleja hyödyntäen. Hallitusohjelman mukaisesti liikenneverkkojen 
korjausvelan vähentämisessä painotetaan asiakastarpeisiin vastaamista ja erityisesti maakunnan
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elinkeinoelämän kannalta tärkeiden yhteysvälien kunnon varmistamista. Tulevaisuudessa 
väyläver-kon kunnon tulee olla digitalisaation ja automatisaation edellyttämällä tasolla ja infran 
soveltua liiken-teen älykkäille palveluille. Suunnittelukaudella Keski-Suomessa edistetään 
aktiivisesti liikkuminen palveluna - konseptin (MaaS) toteutumista.

Maakuntakaavan valmistelun keskeiset painotukset ovat toiminnallisesti merkittävät 
valtakunnalliset liikennekäytävät ja kansainväliset yhteydet, tiiviimmän asutuksen taajamat 
hyvien liikenneyhteyksien varrella, sekoittuneet vakituisen asumisen, vapaa-ajan asumisen sekä 
matkailun ja virkistyksen alu-eet, biotalouden ja uusiutuvan energian jalostusalueet sekä 
työpaikkakeskittymät.

Rakennemuutoksen ennakoinnilla voidaan vaikuttaa kaikkien kolmen strategisen tavoitteen 
toteutumiseen. Alueiden ja työllisyyden muutoksiin ennakoiden varautuva ja aktiivisesti 
elinkeinorakennet-taan uudistava alue menestyy ja voi hyvin. Alueen ennakointityö on jo 
systemaattista ja monipuolista. Siihen osallistutetaan lisää eri tahoja ja kehittämiskohteena on 
saada ennakointi vielä suoremmin tukemaan päätöksentekoa.

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

Rekrytointi ongelmia kokeneiden toimipaikkojen osuus % 30
Virta yli 3 kk työttömyyteen % 33
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2019
Yksikkö Tavoite

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 9 800
% 38

% 47
% 36
% 25

% 21 TA

Ihmisten kokema hyvinvointi ja turvallisuus paranevat

TA = Tavoite sisältyy valtion talousarvioon.

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. 
Leader-ryhmien hankerahoituksella on merkittävä vaikutus kulttuurin paikallisen 
saavutettavuuden edistämisessä. ELY-keskuksen kehittämistoiminnassa 
painotetaan Aineettoman arvonluonnin kehittämisohjelman tavoitteita aluetasolla, 
ml. luova talous, kokeilukulttuurin ja digitaalisen liiketoiminnan edistäminen sekä 
kulttuurin matkailullinen tuotteis-taminen. Tavoitteena on uutta kasvua luovat 
toimenpiteet, jotka edistävät läpileikkaavasti luovan osaamisen hyödyntämistä eri 
toimialoilla korkeaa arvonlisää tuottavien palveluiden synnyttämiseksi ja 
kilpailukyvyn vahvistamiseksi sekä työpaikkojen luomiseksi.

Yritykset ja elinkeinot

Elinkeinoelämä monipuolistuu ja kansainvälistyy ja sen kilpailukyky kasvaa

TA = Tavoite sisältyy valtion talousarvioon.

2019
Yksikkö Tavoite

Elintarvikeketjun turvallisuus ja vastuullisuus 
Asukkaiden määrä merkittävillä tulvariskialueilla 
Kansalaisten tyytyväisyys maanteiden palvelutasoon, vähintään 1-5 
Henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien määrä

% 90
kpl 0

P 3
kpl 151

TA

Elintarvikeviennin edistäminen TA

Maaseutuohjelmasta rahoitetaan elintarvikealan (ruokaketjun) hankkeita, joilla 
edistetään alan yritysten kasvua ja tavoitellaan myös vientiyritysten 
syntymistä/viennin lisääntymistä. Esim. Grune VVoche -hankkeet.
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Maaseudun elinvoimaisuus ja elinkeinojen kilpailukyky sekä ruuan tuotantovarmuus 
ja turvallisuus

Parannetaan maatalouden kannattavuutta rahoittamalla investointeja ja 
sukupolvenvaihdoksia sekä maatalouden kilpailukykyä kehittäviä hankkeita. 
Tavoitteena on, että maakunnassa säilyy kannattava maidontuotantoja alueen 
maatalous pystyy pa-remmin tuottamaan raaka-aineita lisääntyneen lähiruuan 
kysyntään. MYRrin nimeämä Ruokaketjun kehittämistä tukeva työryhmä on jatkanut 
toimintaansa myös vuonna 2018 ja sen yhtenä tavoitteena on toimia aiempaa 
aktiivisemmin alueen maatalouden ja koko ruokaket-jun kannattavuutta parantavien 
toimenpiteiden liikkeelle saattajana. Työryhmän toimikauden jatkosta päätetään 
vuoden 2018 loppuun mennessä. Edellä mainittujen toimenpiteiden lisäksi ELY- 
keskus on tehnyt yhteistyötä elintarvikeketjun hankkeiden kanssa sekä osallistunut 
erilaisiin tilaisuuksiin, joissa on tuotu esille rahoitusmahdollisuuksia ja kannustet-tu 
yrittäjiä investoimaan. On myös tehty maatilayrittäjien kontaktointia, jonka 
tavoitteena on kehittymis-haluisten maatilojen löytäminen ja niille sopivien ELY- 
keskuksen palveluiden tarjoaminen. Rahoituksen kysyntä on vuodesta 2017 alkaen 
lisääntynyt. Päätöksistä rahamääräisesti suurin osa on kohdistunut karjatalouden 
investointeihin, minkä voi katsoa osoittavan parhaiten kannattavuutta edistä-vien 
toimien tulleen valituiksi rahoitukseen.

Yksikkö
2019

Tavoite
Maatalouden fosforitase kg/ha 2,79
Maatalouden typpitase kg/ha 42,04
Raskaan liikenteen tyytyväisyys maanteiden palvelutasoon, vähintään 1 -5 P 2,7
Päällystettyjen teiden kunto km 33
Eri rahoitustoimenpiteiden kautta syntyneiden yritysten määrä kpl 450

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 sinisen biotalouden hankkeiden 
toteutumista mm. Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmarahoituksella 
(virkistyskäyttö, kalatalous, matkailu). Uusiutuvia luonnonvaroja käytetään 
kestävästi samalla sovittaen yhteen luonnonvarojen käytön ja suojelun tarpeet. 
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.
Kansallisen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelman toteuttamiseksi 
osallistutaan alueelliseen riskienarviointityöhön ja otetaan ilmastoriskit huomioon 
valvottaessa vesi- ja kalatalouden yleistä etua alueellisessa suunnittelussa ja 
muissa menettelyissä. Erityisesti otetaan huomioon kuivuusriskeihin varautuminen. 
Toteutetaan haitallisten vieraslajien hallintasuunnitelman sekä tahattomia
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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.
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

Vaikutetaan jätteen (syntypaikka)lajittelun tehostamiseen mm. kuntien 
jätehuoltomääräysluonnoksista annettavilla lausunnoilla, kuntaviranomaisten ja 
jätehuoltoyhtiöiden kanssa käydyissä keskusteluissa. Osallistutaan alueen 
toimijoiden hankkeisiin, jotka edistävät jätteen uudelleenkäyttöä ja kierrätystä 
(Circvvaste-hanke). Myötävaikutetaan uusien biokaasulaitosten mädätteiden 
hyödyntämiseen materiaalina. Ympäristöluvissa annettavissa lausunnoissa ja 
laitosvalvonnassa tuodaan esille jätteiden kierrätyksen lisäämismahdollisuudet ja 
edistetään muutenkin valtakunnallisen jäte-suunnitelman tavoitteita. 
Maaseutuohjelman rahoituksella tuetaan kierrätystä edistäviä hankkeita ja yrityksiä.

Kasvun kärkialojen yritystoiminnan edistäminen erityisesti pilotti-ja 
demonstraatiotoiminnalla

ELY-keskus ja TE-toimisto tekevät kiinteää yhteistyötä alueen 
kouluttajaorganisaatioiden, maakuntaliiton, yrittäjäjärjestöjen, kuntien ja ennen 
kaikkea yrittäjien kanssa osaavan työvoiman saatavuuden turvaamiseksi 
maakunnan yrityksille. Osaavan työvoiman saatavuutta mm. ICT-alalla ratkaistaan 
työvoimakoulutuksen keinoin. Tässä on tehty tiivistä yhteistyötä alan yritysten 
kanssa. Tulevaisuuden kasvualoista rahoitusta suunnataan erityisesti Cleantech 
sektorille ja vähähiilisen liiketoiminnan kehittämiseen ja kansainvälistymiseen. Mm. 
ELY-keskuksen kasvutiimitoiminta markkinoi ja etsii yrityksiä jotka voivat hyödyntää 
ELY- keskuksen yrityspalvelulta. Rahoitetaan maaseudun kehittämisohjelmasta 
yritysten kokeiluhankkeita. Liikkumisen palvelutaso varmistetaan maantieverkon 
peruskunnossapidon toimenpitein. Rahoituksen vähenemisen johdosta 
vähäliikenteisen tieverkon kunto ja palvelutaso heikkenevät. Edistetään 
Liikenneviraston kärkihankkeiden ja tavoitteiden toteuttamista. Osallistutaan 
Metsäkeskuksen alueellisen metsäohjelman toimeenpanoon erityisteemoina 
vesienhoito ja luonnon monimuotoisuus.Puukuljetusten sujuvuutta parannetaan ja 
pahimpia pullonkauloja poistetaan mm. korjausvelkaohjelman turvin. Rahoituksen 
vähenemisen johdosta muut ylläpitotoimenpiteet painottuvat keskeiselle verkolle, 
mikä näkyy muulla tieverkolla palvelutason heikkenemisenä. Edistetään 
Liikenneviraston kärkihankkeiden ja tavoitteiden toteuttamista.
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2019
Yksikkö Tavoite

Painorajoitteiset ja huonokuntoiset sillat kpl 22

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- 
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 tulvakartat. Poikkeuksellisissa vesitilanteissa 
tuotetaan tilannekuvaa yhdessä Tulvakeskuksen kanssa sekä viestinnässä 
käytetään eri kanavia. Kivijärven säännöstelyn kehittämisen suunnittelua jatketaan 
SYKEn tekemien vesitaselaskelmien pohjalta yhteistyössä luvanhaltijan ja muiden 
tahojen kanssa. Tuetaan rakennettujen vesistöjen kunnostuksia osana tulvariskien 
hallinnan ja vesienhoidon toteuttamista sekä jatketaan virtavesien kunnostusten 
tukemista yhteistyössä kalatalousviranomaisen kanssa. Selvitetään vanhojen 
vesistörakenteiden ja patojen toimivuutta yleisen edun kannalta kalatalous-ja vesi- 
talousviranomaisen 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 
vesioikeudellisia lupia hyödynsaajille. Valmistaudutaan vesistörakenteiden siirtoon 
Tilakeskukselle mm. keskeisten suunnitelma-asiakirjojen tallennuksella. Toteutetaan 
valtakunnallista perusparannusohjelmaa ja jatketaan vesistörakenteiden ylläpidon 
kilpailuttamista. Suunnitellaan Myllyjoen ylisyöksypadon korvaamista 
luonnonmukaisella ratkaisulla.
Edesautetaan alueellista yhteistyötä, varautumista sekä rakennemuutosta 
vesihuollossa. Vakiinnutetaan yhtenäiset menettelyt vesihuoltokin noudattamisen 
valvonnassa.

Alueidenkäytön edistämisen painopisteet

Edistetään ja seurataan Keski-Suomen tarkistetun maakuntakaavan ja 
maakuntaohjelman toteu-tumistä kuntakaavoituksessa. Kuntien strategista ja 
yleispiirteistä alueidenkäytön suunnittelua edistetään tavoitteena kestävä 
yhdyskuntarakenne ja toimiva liikennejärjestelmä. Edistetään kun-tien taajama- 
alueiden osayleiskaavoja ja muita vaikutuksiltaan valtakunnallisesti tai maakunnalli
sesti merkittäviä yleiskaavoja ja asemakaavoja VAT:n mukaisesti ja MRL:n 
edellyttämällä tavalla. Edistetään tuulivoimarakentamisen sijoittumista ympäristön,



kansalaisten ja talouden kannalta optimaalisille paikoille. Tuulivoimakaavojen 
yhteydessä huolehditaan elinympäristön laadun sekä kulttuuri- ja 
luonnonympäristöjen turvaamisesta.

Itämeren ja vesien hyvä tila

Edistetään vuoteen 2021 ulottuvien Keski-Suomen aluetta koskevien 
vesienhoitosuunnitelmien ja Keski-Suomen vesienhoidon toimenpideohjelman 
toteutusta mm. lausuntojen, neuvonnan ja sidosryhmäyhteistyön avulla sekä 
avustamalla vesien tilaa parantavia hankkeita ja tukemalla alueellisia sidosryhmiä 
vesienhoidon tavoitteita tukevien toimenpiteiden käynnistämisessä. Tiedotetaan 
aktiivisesti yhteistyökumppaneita vesienhoidon toimenpiteiden 
rahoitusmahdollisuuksista. Edistetään Vesiensuojelun tehostamisohjelmaan 
2019-2021 liittyviä toimia. Tarkistetaan hydrologis-morfologisen tilan arviot ja 
voimakkaasti muutettujen vesien ja erityisalueiden nimeäminen. Jatketaan pinta-ja 
pohjavesien tilan arviointia ja merkittävien paineiden (ihmistoiminnan vaikutusten) 
arviointia. Tavoitteena on, että ne ovat valmiina 5/2019 valtakunnallisen aikataulun 
mukaisesti. Käynnistetään uusi pinta-ja pohjavesien seurantaohjelma. Jatketaan 
pohjavesien riskialueiden tarkistamista sekä pohjavesialueiden luokitusta ja 
rajausta. Aloitetaan vuoteen 2027 ulottuvan vesienhoidon toimenpideohjelman 
laatiminen ja osallistutaan vuoteen 2027 ulottuvien vesienhoitosuunnitelmien 
tarkistamistyöhön yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Osallistutaan vesienhoidon 
toimenpiteiden edistämistä ja seurantaa käsittelevään valtakunnalliseen ryhmään. 
Osallistutaan Freshabit- Life-hankkeeseen. Keski-Suomesta hankkeessa on 
mukana Päijänne, Saarijärven reitti ja Etelä-Konnevesi. Hankkeen yhtenä 
tavoitteena on vaikuttaa toimenpiteillä positiivisesti vesien tilaan. Jatketaan 
metsäkeskuksen kanssa yhteistyötä alueellisen metsäohjelman toteutuksessa 
tavoitteena vesiensuojelun tehostaminen.

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

2019
Yksikkö

kpl

%

kpl

Tavoite
145

60

40

Luonnon monimuotoisuus lisääntyy

TA = Tavoite sisältyy valtion talousarvioon.

Luontotyyppien ja lajien suojelun edistäminen

Osallistutaan valtakunnalliseen perinne-biotooppien päivitys- ja 
täydennysinventointityöhön. Kiireellisesti suojeltavien lajien esiintymiä turvataan ja 
eliötyö-ryhmätyötä jatketaan. Luontodirektiivin liitteen IV (a) lajien suojelussa 
neuvonnan roolia korostetaan. Erityisesti suojeltavien lajien esiintymispaikkoja 
inventoidaan ja turvataan tarvittaessa rajauspäätöksin. Uhanalaisten lajien 
suojelutoimet toteutetaan kiireellisyysjärjestyksessä alueellisissa 
priorisointineuvotteluissa sovittavan mukaisesti. Natura-alueiden suojeluarvoja



turvataan kiireellisen suunnittelutarpeen omaavilla alueilla yhdessä 
MH/Luontopalveluiden kanssa. Osallistutaan Freshabit LIFE-ja HydrologiaLlFE 
-hankkeisiin laatimalla tai toteuttamalla kunnostussuunnitelmia viidellä Natura- 
verkoston linnustollisesti arvokkaalla vesistöllä.

2019
Yksikkö Tavoite

Luonnonsuojelualueiden toteutus ha 470

Substanssiin liittyvät kärkihankkeet ja erikoistumistehtävät

Substanssiin liittyvät kärkihankkeet ja erikoistumistehtävät

Erikoistumis-ja keskitetyt substanssitehtävät

Ympäristökasvatuksen erikoistumistehtävässä kehitetään ELY-keskusten 
ympäristötietoisuustyötä ja yhteistyötä valmistautuen tilanteen mukaan 
aluehallinnon uudistukseen ja etsien uusia yhteyksiä eri sektoreiden välille. Työssä 
hyödynnetään ympäristötietoa koskevan OHKE-hankkeen (VA-RELY) tuloksia. 
Tuetaan alueellisten ympäristökasvatuksen yhteistyöryhmien toimintaa mm. 
yhteisten videotapaamisten muodossa. Edistetään eri toimijoiden ja hallinnon 
sektoreiden välistä keskustelua mm. valtakunnallisen seminaarin avulla. 
Ympäristökasvatuksen avustushakemukset suunnataan hyvällä harkinnalla 
ajankohtaisiin aihepiireihin ja hoidetaan avustushakemusten käsittelyprosessi 
mahdollisimman tiiviissä aikataulussa. Edistetään vuoden 2019 alussa 
voimaantulevan yksityistielain jalkauttamista, metsäsektorin yhteistyötä ja tienpidon 
hankintaprosessin tehostamista valtakunnallisesti sovitun periaatteiden mukaisesti.

Toiminnallinen tehokkuus

Toiminnallinen tehokkuus

Sujuvasti palvellen

Ennakkoneuvottelumenettelyyn osallistuminen

Edistetään prosessien sujuvoittamista osallistumalla



ennakkoneuvottelumenettelyihin toiminnanharjoittajan, lupaviranomaisen tai/ja 
sidosryhmien kanssa. Mahdollisuutta ennakkoneuvotteluun tarjotaan kaikissa YVA- 
hankkeissa.

Prosessit kehittyvät taloudellisesti ja kustannustehokkaasti

Huomioidaan kaikissa toiminnoissa taloudellisuus ja kustannustehokkuus. 
Kiinnitetään edelleen huomiota ELY-keskuksen sisäiseen toimintaan ja 
vastuualueiden väliseen yhteistyöhön asiakkaiden parhaaksi. ELY-keskuksen ja 
sidosryhmien prosessien sujuvoittaminen on merkittävässä roolissa 
kustannustehokkuuden ja asiakastyytyväisyyden lisäämisessä.

Yksikkö
2019

Tavoite

Julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus % 90
Sähköisen asioinnin osuus, ulkoiset asiakkaat % 30
Sähköisen asioinnin osuus, sisäiset asiakkaat % 50
U SP A-asiakiij ahallintaj äij 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-keskus noudattaa VAHTIn edellyttämiä toimenpiteitä 
ja suosituksia tietoturvan hyvän tason saavuttamiseksi. Tietoturvan osalta toimitaan 
Mavin ja Kehän antamien ohjeiden mukaisesti. Tietoturvan tilannetta seurataan ja 
puututaan ongelmakohtiin.

2019
Yksikkö Tavoite

Asiakaspalvelutyytyv; iisyy s P 4

Alueiden vahvuuksia hyödyntäen ja vuorovaikutteisesti kehittäen

TA = Tavoite sisältyy valtion talousarvioon.
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ELY-keskus vahvistaa yhteistyötä alueellisten toimijoiden kanssa

Työelämä 2020 alueellinen verkosto toimii aktiivisesti jatkossakin maakunnan eri 
työelämätoimijoiden ja verkostojen kanssa, mm. maakuntaan perustettavan 
tyhyverkoston kanssa. Suomi.fi-palveluiden saatavuutta edistetään yhteistyössä 
ministeriöiden kanssa. ELY-keskus on laatinut strategiset elinikäisen ohjauksen 
painopisteet yhteistyön pohjaksi. ELO-ryhmän/ELY-keskuksen tuottama 
vuosiraportti, NEET-nuorten määrä, nuorisotakuun seurantaindikaattorit 
(tietoanuorista.fi). ELY-keskus koordinoi elinikäisen ohjauksen kehittämistoimintaa 
alueellaan ja edistää alan toimijoiden ohjausosaamista.
Työvoiman saatavuuteen liittyvien ongelmien helpottamiseksi ELY-keskus 
suunnittelee yhdessä alueen toimijoiden kanssa uudenlaista tapaa motivoida 
työnhakija-asiakkaita etsimään työ-ja kou-lutusvaihtoehtoja. Tavoitteena on saada 
epäröivät hakijat liikkeelle.
Alueellinen kansainvälisen suojelun perusteella oleskeluluvan saaneiden kuntiin 
sijoittamisen työ-ryhmä perustettiin alueella 2016 ja se kokoontuu 3-4 krt. vuodessa. 
Lisäksi alueella toimii maahan-muuttajakoulutusten yhteistyöryhmä sekä 
viranomaistyötryhmä. Maahanmuuttotyön kehittä-miseksi alueella toimii useita ESR- 
hankkeita. Hyvien etnisten suhteiden edistäminen hoidetaan yhteistyössä 
laajennetulla toimialueella Pirkanmaan ELY-keskuksen kanssa. Alueellinen 
neuvotte-lukunta kokoontuu säännöllisesti neljä kertaa vuodessa. Keski-Suomen 
ELY-keskuksen vastuulla on kehittää monikanavaista ohjauspalvelua osana 
valtakunnallisesti rakennettavia kansalaisen verkkopalveluja. Lisäksi seurataan 
ohjauspalvelujen resurssien, ohjauspalvelujen saavutettavuuden ja laadun 
ongelmakohtia. 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 3,7

Sidosryhmien arvio toimintatapojen yhtenäisyydestä ja tehokkuudesta P 3,5
Sidosryhmien arvio asiakaslähtöisyydestä ja asiantuntevuudesta P 3,8
Valvontasuunnitelmien toteuttaminen täysimääräisesti % 100

Toimintatapoihin liittyvät kärkihankkeet ja erikoistumistehtävät

Toimintatapoihin liittyvät kärkihankkeet ja erikoistumistehtävät

Toimintatapoihin liittyvät erikoistumis-ja keskitetyt tehtävät

Kehitetään ELY-keskusten ympäristötietoisuustyötä ja yhteistyötä valmistautuen
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aluehallinnon uudistukseen. Valmistellaan ymparisto.fi-verkkopalvelun muutoksia 
osana hallinnonuudistusta.

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

ELY-keskuksessa 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 Tavoite

htv 152,3
3.5
3.6

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 001400
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 61600 -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 8 541 400 417 750 63 000 -77 900 108 000 27 000 0 28 000 0 9 107 250
Etelä-Pohjanmaa 8 269 800 643 500 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 441950 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 -1450 900 1 500 000 600 000 775 500 500 000 52 000 168 929 568




