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Lapin 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

ELY-keskuksen ja TE-toimiston painotukset Lapissa ovat seunaavat:

Monipuolinen, kansainvälinen ja kilpailukykyinen elinkeinoelämä 
Tavoitetila Lapissa 2020: Yritykset menestyvät ja kansainvälistyvät. Lappi on helposti 
saavutettavissa. Biotalous kasvaa ja kehittyy. Lappiin saapuu matkailijoita ympäri vuoden. Lappi 
on digitalisuuden edelläkävijä.

Hyvä ja monipuolinen ympäristö
Tavoitetila Lapissa 2020: Rakennetun ja luonnonympäristön laatu säilyy hyvänä. 
Ympäristötietoisuus on kasvanut. Hankehallinta on sujuvaa.

Korkea työllisyys ja työntantajien tarpeita vastaava osaaminen
Tavoitetila Lapissa 2020: Työt ja työntekijät kohtaavat. Osaamista kehitetään elinkeinoelämän 
tarpeisiin. Lapissa on kansainväliset työmarkkinat.

Tavoitetilaa on konkretisoitu määrittelemällä toimenpiteet ELY-keskuksen ja TE-toimiston 
tavoitteille. Toimenpiteet on ryhmitelty seuraaviin tavoitekokonaisuuksiin.

Monipuolinen, kansainvälinen ja kilpailukykyinen elinkeinoelämä

Tavoite: Yritykset menestyvät ja kansainvälistyvät 
Tuemme ja edistämme
• Liiketoiminta- ja markkinointiosaamisen vahvistamista
• Tuotteiden ja palveluiden kehittämistyötä
• Yritysten kansainvälistymistä ja vientiä
• Yritysten johtamista ja toimintaprosesseja
• Yritysten verkostoitumista ja verkostoissa toimimista 
Toteutamme kokeiluja ja pilotteja tulevien kasvupalveluiden markkinoille 
Johdamme alueellisia verkostoja yrityspalveluiden ja osaamisen kehittämiseksi
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Tavoite: Lappi on helposti saavutettavissa
Edistämme ja rahoitamme kyläverkkohankkeita sekä Lapin digitaalista saavutettavuutta 
Huomioimme alueiden käytön suunnittelussa eri liikennemuodot (lentoliikenne, radat, maantiet, 
tieto)
Edistämme asukkaita ja matkailijoita palvelevia matkaketjuja 
Suunnittelemme ja toteutamme teiden parantamishankkeita 
Parannamme maanteiden hoitotasoa

Tavoite: Biotalous kasvaa ja kehittyy 
Tuemme ja edistämme
• Biotalouden tarpeiden yhteensovittamista muiden alueidenkäyttömuotojen kanssa
• Kemin ja Kemijärven biolaitosten suunnittelua ja niiden vaatimien liikenneyhteyksien 
parantamista
• Pk-yritysten osallistumismahdollisuuksia biotalouden suurhankkeisiin
• Biotalouden osaamista ja yrittäjyyttä
• Elintarvikkeiden ja luonnontuotteiden jatkojalostusta ja Lapin elintarvikestrategian toteuttamista
• Sinisen biotalouden kehittämissuunnitelman toteuttamista
• Rahoitamme Kemijoen kalatiehanketta vaeltavien ja uhanalaisten kalakantojen elvyttämiseksi 

Tavoite: Matkailijoita ympäri vuoden
Edistämme innovatiivisia matkailuhankkeita alueidenkäytön ohjauksessa
Rahoitamme kansainväliseen matkailukysyntään perustuvien ja tarjontaansa monipuolistavien
yritysten hankkeita
Toteutamme matkailua edistäviä liikennehankkeita
Aktivoimme ja tuemme kuntia ja muita toimijoita merkittävien matkailuelinkeinotoimintaa tukevien 
vesistö- ja virkistyskäyttöhankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa

Tavoite: Lappi digitalisaation edelläkävijä 
Tuemme ja edistämme
• Toimenpiteitä yritysten, ihmisten ja yhteisöjen sähköisten välineiden hyödyntämisen 
parantamiseksi
• Palvelujen helppokäyttöisyyden kehittämistä mm. palvelumuotoilun avulla 
Hyödynnämme
• Digitalisaatiota asiakas- ja muiden palveluiden kehittämisessä, tuottamisessa ja hankinnoissa 
sekä verkostoyhteistyössä

Hyvä ja monimuotoinen ympäristö

Tavoite: Rakennetun ja luonnonympäristön laatu säilyy hyvänä 
Tuemme ja edistämme
• olemassa olevan rakennuskannan hyödyntämistä ja hyvän taajamakuvan kehittymistä
• rakennetun kulttuuriympäristön ja maaseudun maisemien säilymistä
• vesienhoitosuunnitelmien toimenpiteitä
• kiertotalouteen liittyvää liiketoimintaa
Huomioimme kestävän kehityksen, vähähiilisyyden, energiatehokkuuden ja digitalisaation 
yritysten kehittämisessä ja rahoituksessa
Edistämme kestäväiä ratkaisuja ja resurssitehokkuutta sekä uusiutuvien energialähteiden käyttöä 
huomioiden luonnonvarojen kestävän käytön periaatteet

Tavoite: Ympäristötietoisuus on kasvanut 
Tuotamme ja hyödynnämme tietoa ympäristön tilasta



3(13)

Vahvistamme kansalaisten ja yritysten ympäristötietoisuutta ja -kasvatusta 
Tiedotamme ja ohjeistamme Natura-alueella toimimisesta
Yhteen sovitamme vesienhoito-ja tulvariskien hallintasuunnitelmia alueellisella ja kansainvälisillä 
vesienhoitoalueilla
Tuotamme alueellista tietoa tulvariskeistä ja tulviin varautumisesta sekä edistämme 
tulvansuojelun toimenpiteitä

Tavoite: Hankehallinta on sujuvaa
Käytämme ennakkoneuvottelumenettelyä osana hanke- ja valvontatoimintaa 
Kehitämme yhteisiä toimintamalleja prosessien yhteen sovittamiseksi sekä ELY-keskuksen 
sisällä että eri toimijoiden kesken
Sujuvoitamme lupa-ja valvontaprosesseja mm. digitaalisia palveluita hyödyntäen 

Työllisyyden ja osaamisen parantaminen 

Tavoite: Työt ja tekijät kohtaavat
Ennakoimme elinkeinoelämän, työmarkkinoiden ja ammattien muutosta ja kehitystä 
Edistämme työvoiman liikkuvuutta markkinoimalla Lapin työmahdollisuuksia valtakunnallisesti ja 
kansainvälisesti
Toteutamme kokeiluita ja hankkeita työvoiman saatavuuden ja työllistymisen parantamiseksi 
sekä palvelumarkkinoiden kehittymiseksi
Toteutamme matkailun työvoiman saatavuutta parantavia toimenpiteitä 
Kannustamme työnhakijoita aktiiviseen työnhakuun ja itsensä työllistämiseen

Tavoite: Osaamista elinkeinoelämän tarpeisiin
Hyödynnämme rekrytointi-ja osaamistarveselvitysten tuloksia
Huomioimme yritysten kasvun ja kansainvälistymisen osaamisen kehittämisessä
Uudistamme työvoimakoulutuksen yrityslähtöiseksi koulutukseksi
Aktivoimme ja ohjaamme asiakkaita osaamisen kehittämisen toimenpiteisiin
Hyödynnämme osaamisen vahvistamisessa digitaalisuutta
Tuemme elinikäisen oppimisen ja ohjauksen toimenpiteitä työelämän ja opintojen
siirtymävaiheissa

Tavoite: Lapin kansainväliset työmarkkinat
Edistämme työelämän myönteistä asenneilmapiiriä ja syrjimättömyyttä 
Luomme edellytyksiä työperäiselle maahanmuutolle
Edistämme kansainvälisten opiskelijoiden ja maahanmuuttajien osaamisen hyödyntämistä 
työmarkkinoilla
Tuemme maahanmuuttajien yrittäjyyttä
Sisällytämme kotoutumiskoulutuksiin ammatillisen osaamisen ja työelämätaitojen vahvistamista 
sekä kehitämme maahanmuuttajien työllistymistä edistäviä palveluita.
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
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Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Ihmiset ja yhteisöt

Ihmisten työllisyys, osaaminen ja osallisuus lisääntyvät

TA = Tavoite sisältyy valtion talousarvioon.

Yksikkö
2019

Tavoite
Rekrytointiongelmia kokeneiden toimipaikkojen osuus % 33
Virta yli 3 kk työttömyyteen % 32
Virta yli 3 kk työttömyyteen alle 25-vuotiailla % 20
Vaikeasti työllistyvien määrä kpl 5 400
3 kk ammatillisen työvoimakoulutuksen jälkeen työttömäksi jääneiden osuus % 34
3 kk palkkatuetun työn jälkeen työttömäksi jääneiden osuus % 49
Virta yli 3 kk työttömyyteen maahanmuuttajilla (kansalaisuus) % 34
3 kk kotouttamiskoulutuksen jälkeen työttömäksi jääneiden osuus % 30

Ihmisten kokema hyvinvointi ja turvallisuus paranevat

TA = Tavoite sisältyy valtion talousarvioon.

Kulttuurin saavutettavuuden edistäminen
Taide-, kulttuuri-ja taidekasvatuspalveluiden uusien muotojen edistäminen 
verkostotyönä. Kuntien kulttuuritoimien asiantuntijatyöryhmän toiminnan 
käynnistäminen ja sen kautta kulttuurin strateginen ja toiminnallinen kehittäminen. 
Tavoitteena on edistää kulttuuri- ja luovien alojen toimijoiden työllisyyttä ja 
yrittäjyyttä osana alueen elinvoimaisuuden, elinkeinoelämän ja hyvinvoinnin 
kehittämistä.

Yksikkö
2019

Tavoite
Pakolaisten toteutuneet kuntasijoituspaikat kpl 206
Elintarvikeketjun turvallisuus ja vastuullisuus % 85
Asukkaiden määrä merkittävillä tulvariskialueilla kpl 3 370
Kansalaisten tyytyväisyys maanteiden palvelutasoon, vähintään 1-5 P 3
Henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien määrä kpl 143

Yritykset ja elinkeinot
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Elinkeinoelämä monipuolistuu ja kansainvälistyy ja sen kilpailukyky kasvaa

TA = Tavoite sisältyy valtion talousarvioon.

Tavoitteena on saada vientiin erityisesti lappilaisia korkeamman jalostusasteen 
tuotteita, sillä nykyisin Lapista viedään suurempia määriä lähinnä marjoja (mustikka 
ja puolukka) ja marjatuotteita. Vientitoimijoiksi halutaan saada myös uusia yrityksiä, 
koska elintarvikeviejien määrä on nykyisellään pieni. Uusi vientikanavia on avattu 
pienten elintarvikeyritysten yhteistyöllä: mukana vientiryhmässä on erikoistuotteiden 
jalostajia (ravintolisä, välipala, juoma). Potentiaalia olisi lisäksi muun muassa 
kalatuotteille ja erikoismaitotuotteille. Määrät ovat toistaiseksi niin pieniä, että 
tuotannosta riittää vain valikoiduille vientimarkkinoille. Yrityksiä kannustetaan 
yhteistyöhön Food from Finland-ohjelman kanssa.

Maaseudun elinvoimaisuus ja elinkeinojen kilpailukyky sekä ruuan tuotantovarmuus 
ja turvallisuus
Biotalouden hanke-ja yritystoimintaa koordinoidaan maakunnallisesti. 
Maatalousyrittäjien liiketoimintaosaamista lisätään ja yrittäjiä ohjataan kustannuksia 
säästävään yhteistyöhön. Elintarvikesektorilla kehitetään aktiivisesti lyhyitä 
toimitusketjuja, joissa yrittäjälle jää maataloustuotteesta enemmän tuloja. 
Elintarvikkeiden turvallisuutta edistetään yhteistyössä Ruokaviraston ja TUKESin 
kanssa. Porotalouden kannattavuutta parannetaan lisäämällä porotalousyrittäjien 
osaamista. Lihantuotannossa kannustetaan lyhyisiin toimitusketjuihin ja 
korkeamman jalostusasteen tuotteisiin. Porotilojen matkailupalveluiden 
monipuolistamista tuetaan lisäksi mm. investoinnein. Lapin ELY-keskus edistää 
myös toimia, joilla voidaan vähentää porokolareita ja petovahinkoja.

Maaseudun kehittämistyötä tehdään yhteistyössä Leader-ryhmien kanssa. 
Tavoitteena on pitää asuinympäristö viihtyisänä ja turvallisena asua ja harjoittaa 
elinkeinotoimintaa kestävästi. Lähipalveluiden tuottamista edistetään yhteistyössä 
kuntien, kolmannen sektorin ja yrittäjien kanssa.

Elintarvikeviennin edistäminen TA

2019
Yksikkö Tavoite

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

kg/ha 3 TA
kg/ha 35 TA

p 2,7 TA
km 127
kpl 400 TA

Kestävä bio-ja kiertotalous, energiaomavaraisuus sekä digitaalinen liiketoiminta kasvaa
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Uusiutuvia luonnonvaroja hyödyntävät virkistys-ja luontopalvelut
Edistetään suomalaiseen osaamiseen perustuvaa kansainvälistä liiketoimintaa 
sinisen biotalouden kansallisen kehittämissuunnitelman ja tutkimus- sekä 
osaamisagendan mukaisesti. Aktivoidaan ja tuetaan kuntia ja muita toimijoita 
matkailuelinkeinotoimintaa tukevissa vesistö-ja virkistyskäyttöhankkeissa.
Edistetään biotaloutta maaseutuohjelman ja rakennerahastojen toimenpitein. 
Jatketaan laajassa yhteistyössä vesistön visiohankkeita, joissa sovitetaan yhteen 
vesistöjen käytön, hoidon ja suojelun muuttuvat tarpeet 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. Toteutetaan haitallisten vieraslajien hallintasuunnitelman sekä 
tahattomia leviämisväyliä koskevan toimintasuunnitelman toimenpiteitä.
Tehostetaan raportointia haitallisten vieraslajien torjunnasta 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. 
Kalataloudessa sinisen biotalouden hankkeita edistetään panemalla toimeen EU:n 
yhteistä kalatalouspolitiikkaa ja kansallista elinkeinokalatalouden strategiaa. 
Edistetään kaupallista kalastusta ja uusien kalastajien rekrytoitumista sisävesillä ja 
merialueella yhteistyössä kalatalousryhmien kanssa. EMKR:n varoilla tuetaan 
kalasatamien toimintaa parantavia investointeja sekä kalastajien laitehankintoja. 
Matkailukalastusta edistetään toimeenpanemalla Tenojoen, Näätämöjoen ja 
Tornionjoen kalastussopimuksia ja -sääntöjä. Tenojoella ELYn asettama paikallinen 
seurantaryhmä arvioi sopimuksen vaikutuksia ja tekee kehittämisaloitteita. Uutta 
lupamyyntijärjestelmää kehitetään paremmin asiakastarpeita vastaavaksi.
Lohijokien kalastusta valvotaan yhteistyössä muiden valvontaviranomaisten sekä 
naapurimaiden kanssa. Vapaa-ajan kalataloudessa ohjataan rahoituksen ja 
yhteistyön keinoin kestävän kalastuksen ratkaisuiden käyttöönottoa kalastuksessa 
ja kalavesien hoidossa, edistetään nuorison kalastusharrastusta sekä alueiden 
tekemää kalastuksen valvontaa. Kestävää kalastusta ja kalojen luontaisen 
elinkiertoa edistetään toimeenpanemalla lohi-ja meritaimen- sekä 
kalatiestrategioita. Kalatalouden edunvalvonnassa toimenpiteitä suunnataan kalojen 
luontaisen elämänkierron ylläpitämiseen ja vanhojen kalatalousvelvoitteiden 
ajantasaistamiseen. Jatketaan pilottikohteissa Kemi- li-ja Oulujoilla 
vaelluskalakantojen palauttamista rakennettuihin vesistöihin rinnan 
kalatalousvelvoitteiden muutoshankkeiden kanssa.

Yhdyskuntajätteen kierrätyksen edistäminen
Jätteiden hyödyntäminen maarakentamisessa edelleen tehostunut ja yhteistyö 
ympäristönsuojelun ja rakennusvalvonnan viranomaisten sekä rakennusalan 
toimijoiden kesken vakiintunutta. Uusien bio-ja kiertotaloushankkeiden ja 
ratkaisujen kehittämisen edistämistä ja tukemista neuvottelujen ja ohjauksen keinoin 
jatketaan osana työtä.
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Kasvun kärkialojen yritystoiminnan edistäminen erityisesti pilotti- ja 
demonstraatiotoiminnalla
Rahastoissa tavoitteena on uusien yritysten luominen, yritysten kestävän kasvun ja 
kansainvälistymisen edistäminen, erityisesti matkailussa sekä kierto- ja 
biotaloudessa. Lisäksi pyritään löytämään yhteistyötä eri toimialojen kuten 
matkailun ja luonnontuotealan välillä. Elintarvikkeiden jatkojalostusta tuetaan hanke- 
ja yritystukien kautta.

2019
Yksikkö Tavoite

Kalatalouden arvoketjun arvo € 102 000
Painorajoitteiset ja huonokuntoiset sillat kpl 39

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, 
meren-rannikon ja rankkasadetulvariskien hallinnassa sekä luonnonmukaisten 
ratkaisujen käytössä. Toteutetaan tulvariskien hallintasuunnitelmia, käynnistetään 
uusien tulvaryhmien työ ja päivitetään tulvakartat. Toteutetaan Rovaniemen alueen 
tulvayhteistyön valmiusharjoitus RoiTulva19.
Selvitetään vanhojen vesistörakenteiden ja patojen toimivuutta yleisen edun 
kannalta kalatalous- ja vesitalousviranomaisen yhteistyönä. Edesautetaan 
alueellista yhteistyötä, varautumista sekä rakennemuutosta vesihuollossa. 
Vakiinnutetaan yhtenäiset menettelyt vesihuoltolain noudattamisen valvonnassa. 
Vastataan suomalais-venäläisen rajavesistökomission kokouksen käytännön 
järjestelyistä sekä osallistutaan asiantuntijana yhteisen suomalais-venäläisen 
rajavesistökomission työhön. Parannetaan vesiolosuhteiden hallintaa Inarin 
kalanviljelylaitoksella nieriän kriittisissä ryhmissä. Edistetään aktiivisesti yhteistä 
suunnittelua ja alueellista yhteistyötä Tornionjoen vesistöalueella. Kalatalouden 
painopisteenä on kalastuslakiin perustuvien uusien aluerajojen mukaisten kalata- 
lousalueiden perustaminen yhteistyössä kalatalouden neuvontajärjestöjen kanssa. 
Uudessa kalastuslaissa säädetyt kalatalousalueet järjestäytyvät vuoden 2019 alusta 
alkaen. Tähän liittyen alueet laativat kalavarojen käyttöjä hoitosuunnitelmat, jotka 
tulevat käsiteltäviksi kalatalouden yhteis-työryhmissä ja kalatalousviranomaisen 
hyväksyttäviksi. Samalla otetaan käyttöön uusi tietoon perustuva kalatalouden 
suunnittelu-, seuranta-ja ohjausjärjestelmä - Oma-Kala-järjestelmä. Kalatalouden 
painopisteenä on kalastuslakiin perustuvien uusien aluerajojen mukaisten 
kalatalousalueiden perustaminen yhteistyössä kalatalouden neuvontajärjestöjen



kanssa. Uudessa kalastuslaissa säädetyt kalatalousalueet järjestäytyvät vuoden 
2019 alusta alkaen. Tähän liittyen alueet laativat kalavarojen käyttöjä 
hoitosuunnitelmat, jotka tulevat käsiteltäviksi kalatalouden yhteistyöryhmissä ja 
kalatalousviranomaisen hyväksyttäviksi. Samalla otetaan käyttöön uusi tietoon pe
rustuva kalatalouden suunnittelu-, seuranta-ja ohjausjärjestelmä - Oma-Kala- 
järjestelmä. Kalastuslain käytännön soveltamisessa keskeisiä ovat alueellisten 
yhteistoimintaryhmien toiminnan vakiinnuttaminen, kalatalouden 
rahoitusjärjestelmän kehittäminen sekä rahoitus- kalastuksen-säätely-ja 
lupapäätösten tekeminen ja valvonta. Maakuntaorganisaatiomallin valmistelua 
jatketaan.

Alueidenkäytön edistämisen painopisteet
Ohjaustehtävä on muuttunut edistämistehtäväksi ja alueidenkäytössä edistetään 
vaikutuksiltaan valtakunnallisia ja merkittäviä maakunnallisia, sekä ELY-keskuksen 
toimialaan kuuluvia asioita. ELY-keskus on sisäistänyt uuden roolin. Kuntien 
pyynnöstä järjestetään ennakkoneuvotteluja ja kaavaneuvotteluja eri prosessien 
yhteensovittamiseksi ja sujuvoittamiseksi lakisääteisten neuvottelujen lisäksi. 
Edistetään erityisesti yleiskaavoitusta ja uusien innovatiivisten matkailuhankkeiden 
suunnittelua. Osallistutaan asiantuntijaviranomaisena maakuntakaavoitukseen ELY- 
keskuksen toimialaan kuuluvissa asioissa.

Itämeren ja vesien hyvä tila
Edistetään vesien-ja merenhoitosuunnitelmien toimenpanoa yhteistyössä alueen eri 
toimijoiden kanssa.Vesien-ja merenhoidon toimeenpanon edistämisessä keskeistä 
on toimeenpanoa tukevan verkoston ja yhteistyön vahvistaminen. 
Vesienhoitosuunnitelmien päivitystä kaudelle 2022-27 jatketaan 
vesienhoitosuunnitelmien ja toimenpideohjelmien valmistelulla sekä viedään 
loppuun vesistöjen luokittelut. Osallistutaan aktiivisesti vesien- ja merenhoidon 
kärkihankkeiden valmisteluun sekä valtakunnallisiin kehittämishankkeisiin, kuten 
tietojärjestelmien kehittämiseen ja vesien-ja merenhoidon asiantuntijaryhmien 
työhön.Kansainvälisillä vesienhoitoalueilla Ruotsin ja Norjan kanssa edistetään 
yhteisten toimenpiteiden toimeenpanoa mm. erillishankkeiden kautta (Intrerreg ja 
ENI) ja jatketaan yhteistyötä kauden 2022-27 suunnitelmien valmistelussa. 
Ympäristön tilan seurantaohjelman mukaiset seurannat tehdään alihankintana 
uuden kilpailutuksen mukaisesti. Maakuntauudistukseen valmistautuminen jatkuu 
yhteistyömallien ja vaihtoehtojen kehittämisellä vesienhoitoalueilla. Huomioidaan 
haitallisiin aineisiin ja pohjavesiin liittyvät tehtävät sekä toteutetaan vesiensuojelun 
tehostamisohjelmaa.

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

2019
Yksikkö Tavoite

kpl 111

% 37,6

kpl 300



Luonnon monimuotoisuus lisääntyy

TA = Tavoite sisältyy valtion talousarvioon.

Luontotyyppien ja lajien suojelun edistäminen
Laji-ja luontotyyppisuojelua edistetään ohjaamalla maankäyttöä ja hankkeita 
suojeltujen ja uhanalaisten lajien ja luontotyyppien kannalta kestäviin ratkaisuihin. 
Erityisesti suojeltavien lajien tärkeitä esiintymispaikkoja rajataan, mikäli se niiden 
turvaamiseksi on tarpeen. Luontotyyppien ja uhanalaisten lajien inventointeja 
toteutetaan valmistellun suunnitelman ja saatujen resurssien mukaisesti. 
Toteutetaan lajisuojelua SYKE:n alueellisten priorisointiohjelmien mukaisesti. 
Osallistutaan valtakunnalliseen perinnebiotooppien päivitysinventointiin Lapissa. 
Ohjataan ja neuvotaan maanomistajia sekä maaseutuelinkeinojen ja porotalouden 
harjoittajia perinnebiotooppeja hoitaviin ja säilyttäviin ratkaisuihin.

2019
Yksikkö Tavoite

Luonnonsuojelualueiden toteutus ha 150

Substanssiin liittyvät kärkihankkeet ja erikoistumistehtävät

Substanssiin liittyvät kärkihankkeet ja erikoistumistehtävät

Erikoistumis-ja keskitetyt substanssitehtävät
Porotalouden erikoistumistehtävässä huolehditaan porotalouden ja 
luontaiselinkeinojen rakennetukilain täytäntöönpanosta ja koulutuksesta. Lapin 
ELY-keskus hoitaa valtakunnallisesti metsämarjojen ja -sienten varstointikorvausten 
päätökset. Kalatalousviranomaisena Tenojoen, Näätämönjoen ja Tornionjoen 
kalastussopimusten toimeenpano sekä rajajokien kalastussopimusneuvotteluissa 
avustaminen (3,2 htv), valtion edustaminen Tenojoen kalakorvauslain mukaisissa 
korvaustoimituksissa. Vastataan Suomen, Norjan ja Venäjän välillä Inarijärven 
säännöstelemisestä Kaitakosken voimalaitoksen ja padon avulla tehtyyn 
sopimukseen (SopS 39/1959) sekä Suomen ja Ruotsin välillä tehtyyn 
rajajokisopimukseen (SopS 91/2010) liittyvistä toimeenpanotehtävistä. Huolehditaan 
Arktisten alueiden ympäristöyhteistyön yhteensovittamistehtävästä ja 
Etelämantereen ympäristönsuojelusta annetun lain (28/1998) mukaisesta lupa-ja 
valvontatehtävästä. Vesienhoidon toteutus koordinoidaan valtakunnallisen 
ohjeistuksen mukaisesti kansainväliset velvoitteet huomioiden. Liikenteen 
vahingonkorvaushakemukset käsitellään siten, että hakemusten keskimääräinen 
käsittelyaika pysyy hyvällä tasolla. Siirtoajoneuvoprosessin keskeiset sidosryhmät 
tunnistetaan ja määritellään toimintamalli sidosryhmäverkoston ohjaamiseen. 
Siirtoajoneuvopäätökset tehdään viipymättä. Tienpidon pohjoisen hankinta-alueen 
toimivuutta kehitetään.
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Toiminnallinen tehokkuus

Toiminnallinen tehokkuus

Sujuvasti palvellen

Ennakkoneuvottelumenettelyyn osallistuminen
Laaja tarvepohjainen ennakkoneuvottelumenettely on vakiintunut menettely kaikissa 
keskisuurissa ja laajoissa hankkeissa, ja mahdollisuutta ennakkoneuvotteluun 
tarjotaan kaikissa YVA-hankkeissa. Kaikkien Natura-alueiden läheisyydessä 
sijaitsevien suurhankkeiden kanssa käydään ennakkoneuvottelut, joissa 
keskustellaan arviointivelvollisuudesta ja ohjeistetaan asianmukaiseen arviointiin. 
Edistetään merkittävissä kaavoitushankkeissa ennakkoneuvottelumenettelyä 
prosessien yhteensovittamiseksi oikea-aikaisesti.

Prosessit kehittyvät taloudellisesti ja kustannustehokkaasti
Prosessien kehittämistyössä huomioidaan palvelun laadun parantamisen rinnalla 
prosessien taloudellisuus ja kustannustehokkuus.

Tuotokset ja laad unhallinta

Sujuvasti palvellen

TA = Tavoite sisältyy valtion talousarvioon.

Tietoturvan taso
Toiminta on ISO/ILTC 27001 tietoturvan vaatimusten mukaista soveltuvin osin. 
Tietoturvan ylläpito on jatkuvaa toimintaa ja sisältää useita toimenpiteitä kuten esim.

2019
Yksikkö Tavoite

Julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus 
Sähköisen asioinnin osuus, ulkoiset asiakkaat 
Sähköisen asioinnin osuus, sisäiset asiakkaat 
U SP A-asiakiij ahall intaj äij estelmän käyttö

% 90
% 30
% 50
% 100
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johdon katselmukset ja riskienarvioinnit. Kehitystyötä tehdään jatkuvasti yhdessä 
KEHA-keskuksen kanssa. Tietoturvan tasoa nostetaan edelleen päivittämällä ja 
laatimalla tietoturvasuunnitelmia ja dokumentteja. Tietoturvariskien hallintaa 
parannetaan ottamalla käyttöön säännönmukaiset arvioinnit ja katselmukset. 
Henkilöstöä tiedotetaan tietoturva asioista sekä järjestetään tarvittavaa koulutusta.

2019
Yksikkö Tavoite

Asiakaspalvelutyytyväisyys P 4,5

Alueiden vahvuuksia hyödyntäen ja vuorovaikutteisesti kehittäen

TA = Tavoite sisältyy valtion talousarvioon.

ELY-keskus vahvistaa yhteistyötä alueellisten toimijoiden kanssa
Seutuyrityspalveluiden tiivistä yhteistyötä alueiden kanssa jatketaan edelleen, ELY- 
keskus -vetoisesti. TeamFinland-ja rakenteilla olevan BusinessFinland 
-palvelumallin mukaista toimintatapaa toteutetaan vuonna 2017 sovitun 
mukaisesti.Työelämä 2020 -ja ELO-verkostot laativat vuosittaiset 
toimintasuunnitelmat, joiden mukaisesti edetään. Käynnistetään elinikäisen 
oppimisen strategian valmistelu. Ohjaamo-toimintaa kehitetetään Rovaseudulla ja 
Kemissä sekä valmistellaan maakunnallistamista. Yritysasiakkuusjohtoryhmä jatkaa 
vakiintunutta toimintaansa ja toteuttaa yritysasiakkuussuunnitelman mukaisia 
toimenpiteitä. Maakuntauudistusta valmisteltaessa tiivistetään yhteistyötä muiden 
alueellisten toimijoiden 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 % 20
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 3,6
Sidosryhmien arvio asiakaslähtöisyydestä ja asiantuntevuudesta P 3,9
Valvontasuunnitelmien toteuttaminen täysimääräisesti % 100

Toimintatapoihin liittyvät kärkihankkeet ja erikoistumistehtävät

Toimintatapoihin liittyvät kärkihankkeet ja erikoistumistehtävät
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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 146,1
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 41500 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 61100 -75 400 108 000 27 000 796 300 54 500 0 9 884 800
Pohjanmaa 2 856 700 168 150 21 100 -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 1 175 200 -1450 900 1 500 000 600 000 775 500 500 000 52 000 168 929 568




