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Liite 1

Etelä- Savon ELY-KESKUKSEN TOIMINNALLINEN TULOSSOPIMUSESITYS VUODELLE 2014
MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN LUONNONVARAOSASTON (Kalataloustehtävät),
EVIRAN, MAASEUTUVIRASTONSEKÄ TURVALLISUUS- JA KEMIKAALIVIRASTON OHJAAMISSA PALVELUISSA
1. ELY-KESKUKSEN TOIMINNALLISET PAINOTUKSET VUONNA 2014
1.1.

Etelä-Savon maaseudun kehittämissuunnitelmaa vuosille 2007-2013 toteutetaan siinä esitettyjen painotusten ja tavoitteiden
mukaisesti perusmaatalouden, puutarhatalouden, metsätalouden, matkailun, maaseudun pienyritystoiminnan sekä kylien elinvoimaisuuden ja elinympäristön kehittämiseksi.

1.2.

Maatilatalouden ja maaseudun pienyritysten menestystä edistetään rahoittamalla maatilojen ja maaseutuyritysten aloittamista ja toiminnan kehittämistä säädösten puitteissa. Maaseutuyritysten toimintaedellytysten ja maaseudun elinvoimaisuuden parantamiseksi käynnistetään asukkaiden yhteisöllisyyttä lisääviä toimenpiteitä.

1.3.

Etelä-Savon ekotehokkuutta edistetään lisäämällä uusituvan energian tuotantoa. Yritystoiminnan edellytyksiä parannetaan
erityisesti metsäbioenergian tuotannon, käyttöpaikkojen ja käytön lisäämiseksi. Bioenergian tuotantoon ja käyttöön liittyvää neuvontaa ja tiedotusta tehostetaan.

1.4.

Luomutuotteiden tuotantoa ja käyttöä lisätään kysyntää omaaville tuotteille varmentamalla luomutuotannon ketjun toimiminen
pellolta pöytään ja luomalla edellytyksiä luomutuotteiden jatkojalostukselle ja markkinoille. Luomusäädösten tuntemusta lisätään
ja toimijoita ohjataan niiden noudattamisessa. Uusien luomutuotteiden kehittämistä edistetään tutkimus- ja kehittämishankkeiden
kautta samalla kun vahvistetaan edellytyksiä luomuinstituutin perustamiselle Etelä-Savoon.

1.5.

Maaseutuviraston ja Eviran Etelä-Savon ELY-keskukselle delegoimat tarkastus- ja valvontavastuut toteutetaan asiakaskeskeisesti, laadukkaasti ja tehokkaasti annettujen määräaikojen sisällä.

1.6.

MMM:n kala- ja riistaosaston hallinnonalan tehtävistä Etelä-Savossa korostuvat kalavesien hoito ja kalavarojen kestävä käyttö. Kalatalousalan yritystoimintaa edistetään erityisesti kalastuksen ja luontomatkailun lisäämiseksi. ELY -keskus valvoo yleistä
kalatalousetua ja luo edellytyksiä sekä ammattimaiselle että vapaa-ajan kalastukselle. Uhanalaisten kalakantojen elvyttämiseksi ja
kalakantojen tasapainoisen kehityksen edistämiseksi toteutetaan tarvittavia toimenpiteitä alueen vesistöissä. Saimaannorppa suojellaan ja suojelutoimenpiteet sovitetaan yhteen kestävän kalastuksen kanssa.
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ELY-keskuksen esitys toiminnalliseksi tulossopimukseksi
2. Strategia-asiakirjan ja ELY –keskuksen strategisen tulossopimusesityksen painopisteiden sekä valtion talousarvion vaikuttavuustavoitteiden
huomioonottaminen vuonna 2014 ELY-keskuksen toiminnassa Mavin, LVO:n (kalatalous), Eviran ja Tukesin ohjaamissa palveluissa
Strategiset painotukset

ELY -keskuksen kuvaus toimenpiteistä Mavin, LVO:n (kalatalous), Eviran ja
Tukesin ohjaamissa palveluissa

Alueen elinvoimaisuus
Etelä-Savolle ominaiset luonnonvarat tunnistetaan ja niiden kestävää käyttöä kehitetään.
Uusiutuvien energiaraaka-aineiden käyttöä edistetään investointi- ja kehittämishankkein.
Luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi ELY-keskus tekee luonnon ja maiseman
monimuotoisuuden edistämistä ja perinnebiotooppien hoitoa koskevia erityistukisopimuksia sekä rahoittaa luonnon ja maiseman monimuotoisuuden alueiden välistä kehittämishanketta.
Maatalouden ympäristötuen toimenpitein vähennetään maatalouden aiheuttamaa ympäristökuormitusta. Käynnissä olevalla alueiden välisellä ympäristöhankkeella kohdennetaan ympäristötuen toimenpiteitä alueellisesti ja vesiensuojelullisin perustein riskiherkille
alueille.
Kylien elinvoimaisuutta edistäviä ja erityisesti kyläsuunnitelmiin pohjautuvia hankkeita
tuetaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman ja paikallisten toimintaryhmien
rahoituksella.
Toimintaryhmätyön rahoituksella vahvistetaan alueen paikallisia ominaispiirteitä ja alueen viihtyisyyttä asuin-, työ- ja virkistysalueena. Toiminnalla saadaan paikalliset ja vapaa-ajan asukkaat tietoiseksi oman alueensa mahdollisuuksista ja arvosta.
Kalakantojen monimuotoisuuden säilymistä ja kalavarojen kestävää käyttöä edistetään
valvomalla yleistä kalatalousetua sekä tehostamalla kalakantojen ja –vesien suunnitelmallista käyttöä ja hoitoa.
Elinkeinokalatalouden toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä edistetään erityisesti alkutuotannon ja toimintaympäristön parantamisella sekä saimaannorpan suojelun ja kalastuksen yhteensovittamisella.

Elinkeinoelämän menestystekijät

Maatilojen ja maaseutuyritysten toimintaa kehitetään ohjaamalla rahoitusta tuottavuutta,

Ohjaavien tahojen kommentit
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kasvua ja kilpailukykyä parantaviin hankkeisiin. Maaseudun elinvoimaisuuden parantamiseksi ja monituloyrittäjyyden edistämiseksi hyödynnetään maaseuturahaston palveluja.
Luomumaatalouden lisääminen ja luomutuotteiden alueella tapahtuvan jalostamisen kehittäminen ovat tärkeitä haasteita luomutuotteiden kysynnän kasvaessa. Luomumaatalouden osalta avomaan luomuvihannesalan nostaminen ja luomukotieläintalouden kehittäminen ovat keskeisiä painoaloja.
Luomuelintarvikkeita jalostavien yritysten investointi- ja kehittämisrahoitus pyritään turvaamaan.
Lähiruoan kysyntä on kasvussa niin luomutuotantoon kuin myös tavanomaiseen tuotantoon perustuvana. Alueella tuotettavan ja jalostettavan lähiruuan kysynnän ja tarjonnan
edistämiseksi ongelmat ja kapeikot pyritään tunnistamaan ja etsimään niihin ratkaisut.
Myös erilaisten erikoisruokavalioiden ja lisäaineettomien elintarvikkeiden käyttö lisääntyy
varsinkin nuorten keskuudessa. Tähän kansainvälisestikin tunnistettuun uuteen ilmiöön
rohkaistaan alueen ruoka-alan yrittäjiä tarttumaan tukemalla uusien innovatiivisten tuotteiden kehittämistä, valmistusta ja markkinointia.
Metsätalouden kehittäminen ja erityisesti metsäenergian lisääntyvään käyttöön liittyvä
investointi- ja kehittämisrahoitus turvataan.
Maaseutumatkailuyritysten liiketoiminnan kehittämistä tuetaan ja niiden investointi- ja
kehittämisrahoitus turvataan.
Aloittavien ja pienyrityksien kehittymisedellytyksiä tuetaan yritystuella.
Elinkeinokalatalouden yritystuilla ja kehittämishankkeilla tuetaan erityisesti alkutuotantoa,
vesiviljelyä ja toimintaympäristön parantamista.

Väestön hyvinvointi

Tuetaan väestön hyvinvointia edistäviä hankkeita maaseudun kehittämisohjelman ja kalatalousvarojen puitteissa.
Elintarvikeketjun turvallisuutta varmistetaan tekemällä Eviran tehtäväalueen valvonnat
toiminnallisen tulossopimuksen mukaisesti.
Etelä-Savon luomupeltoala, n. 13 %, tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet sekä luomu- että lähiruokaketjun kehittämiselle. Luomutuotteiden kysyntää ja käyttöä sekä uusien luomutuotteiden kehittämistä edistetään.
Väestön henkistä hyvinvointia tuetaan myös aktiivisella kylä- ja toimintaryhmätyöllä.
Kansalaisten kalastusmahdollisuuksia edistetään vapaa-ajankalastuksen ja kalastusmatkailun toimintaympäristöä parantamalla ja lupajärjestelmiä kehittämällä sekä nostamalla lähiruoka-ajattelun erääksi elinkeinokalatalouden painopistealueeksi.

ELY -keskusten toiminnan ke-

Lisätään tiedotusta maaseudun kehittämiseen liittyvistä ELY-keskuksen palveluista ja
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hittäminen

parhaista käytännöistä kehittämistoimenpiteissä.
Osallistutaan aktiivisesti ELY-keskuksen toiminnan kehittämiseen ja henkilöstön hyvinvoinnin edistämiseen.
Kalatalousryhmän integroitumista ELY-keskukseen vahvistetaan. Synergiaetuja haetaan
Y-vastuualueen kanssa erityisesti kalavesien hoitoon liittyvissä tehtävissä ja Evastuualueella muun yritysrahoitustoiminnan kanssa.

Muut esille nostettavat asiat
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3. ELY-keskuksen toimenpiteet mm. alueellisen maaseudun kehittämissuunnitelman, kalatalousstrategioiden ja alueellisten suunnitelmien
toimeenpanon edistämiseksi vuonna 2014 Mavin ja LVO:n (kalatalous) ohjaamissa palveluissa.
Toiminnallinen tulostavoite

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2007-2013 alueellisen
suunnitelman toimeenpanoon liittyvät
painopisteet vuodelle 2014, jotka edistävät ohjelman tavoitteiden toteutumista
täysimääräisesti (esim. maksamisen ja
ohjelman sulkemisen edistäminen)
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 toimeenpanoa
edistävät toimenpiteet vuonna 2014, jotka liittyvät erityisesti
 kehittämisohjelman toimeenpanoon varautumiseen,
 sähköisen asioinnin edistämiseen,
 toiminnan aktivoimiseen ja
 viestintään alueella.

Elinkeinokalatalouden toimintaohjelmaan, vapaa-ajan kalatalouden kehittämisstrategiaan tai muihin kalatalouden
strategisiin asiakirjoihin liittyvät alueelliset toimenpiteet vuonna 2014

Muut esille nostettavat asiat

ELY -keskuksen kuvaus toimenpiteistä Mavin ja LVO:n (kalatalous) ohjaamissa palveluissa
-

-

käytössä olevien kehittämisvarojen täysimääräinen sitominen
tehostetaan ja yhdenmukaistetaan päättyvien hankkeiden lopetukseen liittyvien toimenpiteiden toteutusta
luonnonmukaisen tuotannon sopimusalan kasvattaminen

Ohjelmatyön toimeenpanoon osallistuvan henkilöstön kouluttautuminen ohjelman sisältöön ja uuteen tietojärjestelmään
Ohjelman toimenpiteiden, toimeenpanon ja sähköisen haun tiedotus,
koulutus ja neuvonta hakijoille ja toimijoille
Käynnissä olevan tiedostushankkeen resursseja hyödynnetään uuden ohjelman käynnistyessä
Tiedotuslehti uuden ohjelman mahdollisuksista

Ohjaavien tahojen kommentit
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4. Kaikkia ELY-keskuksia koskevat tulostavoitteet vuodelle 2014 Maaseutuviraston, LVO:n (kalatalous), Eviran ja Tukesin ohjaamissa palveluissa
Toiminnallinen tulostavoite

ELY -keskuksen arvio tavoitteen saavuttamisesta

1. Asiakastyytyväisyys
Maaseutuviraston ohjaamien valvontojen asiakastyytyväisyys on vähintään 8,38
(asteikko 4-10)

Tavoite saavutetaan.

2. Käsittelyaikatavoitteet¹

Yritystukihakemusten käsittelyaika on enintään 50 vrk (mediaani vrk).¹

Tavoite saavutetaan, mikäli uuden ohjelmakauden vaihdokseen
liittyvät muutokset eivät viivästytä
hakemuskäsittelyä

Hanketukihakemusten käsittelyaika on enintään 80 vrk (mediaani vrk).¹

Tavoite saavutetaan, mikäli uuden ohjelmakauden vaihdokseen
liittyvät muutokset eivät viivästytä
hakemuskäsittelyä

Maksuhakemusten käsittelyaika on enintään 60 vrk (mediaani vrk). ¹

Tavoite saavutetaan

3. Valvonnat
Maaseutuviraston ohjaamat kokotilavalvonnat on suoritettu täysimääräisesti 15.11.2014 mennessä. ²
Maaseutuviraston ohjaamat lannoitusvalvonnat ja kasvipeitteisyysvalvonnat on suoritettu viimeistään 15.5.2014.²

Valvonnat tehdään tavoitteen mukaisesti, mikäli ELY-keskuksella
on käytettävissä valvontasuunnitelman edellyttämät resurssit.
Valvonnat tehdään tavoitteen mukaisesti, mikäli ELY-keskuksella
on käytettävissä valvontasuunni-

Ohjaavien tahojen kommentit
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Eviran valvontasuunnitelma toteutetaan täysimääräisesti.

telman edellyttämät resurssit.
Saavutetaan.

EU:n kalastuksen valvontasuunnitelma toteutetaan täysimääräisesti.²
Tukesin kasvinsuojeluaineiden kaupan ja käytön valvonnat toteutetaan täysimääräisesti.

Saavutetaan

4. Laadun ja osaamisen varmistaminen
ELY-keskuksen jatkaessa määräaikaisten tarkastajien työsuhdetta
kahden irtisanoutuneen henkilön
työpanosta vastaavalla htv –
määrällä, varmistetaan osaavan
henkilötön käyttö. Jatkossa olisi
joko teknisen avun tai toimintamenojen kautta turvattava käytössä olevan htv –määrän jatkuminen.

ELY-keskus varmistaa, että sillä on käytettävissään riittävästi pätevää henkilökuntaa, jolla
on tehtävään tarvittava pohjakoulutus. Osaamisen ylläpito varmistetaan osallistumalla ohjaavien tahojen antamaan koulutukseen säännöllisesti. Lisäksi ELY-keskus osallistuu toimialueella laadun varmistamiseen ao. virastojen antaman ohjeistuksen mukaisesti.

Mavin, Eviran, Tukesin ja KRO:n
järjestämiin koulutus- ja tiedotustilaisuuksiin osallistutaan säännöllisesti. Osallistutaan aktiivisesti myös
ELY-keskuksen ja sen kumppanien
järjestämiin alan koulutus- ja tiedotustilaisuuksiin (mm. luomutuotannon koulutusta).
Laadukas ja tuloksellinen työ varmistetaan Mavin, Eviran, Tukesin ja
KRO:n ohjeiden ja toimintakäytäntöjen mukaisesti.
Lisäksi osallistutaan mm. asiakkuuksien kehittämiseen, ELYkeskuksen caf-itsearviointiin ja
henkilöstöhyvinvoinnin edistämiseen
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5. Sähköisen asioinnin edistäminen
Hakemuksensa sähköisesti palauttaneiden maatilojen kaikki tilakohtaiset hakemustiedot, esim.
valvontojen suorittamiseksi, haetaan sähköisen arkiston kautta.

Kasvihuonetukihakemuksista vähintään 50 % on sähköisiä tukihakemuksia

Sähköiselle haulle on kysyntää ja
hyvällä tiedotuksella tavoite saavutetaan.

6. Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2007-2013 toimeenpanoon liittyvät tavoitteet
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2007-2013 ELY-keskukselle kohdennettujen alueellisten valtuuksien (osa toimintalinjasta 1 ja 4 sekä toimintalinja 3 kokonaan)
EU:n rahoitusosuuden sidonta-aste 30.6.2014 on 100 % vastaavasta jaetusta valtuudesta.4

ELY-keskus pääsee lähelle 100
% sidonta-astetta.

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2007-2013 alueellisten valtuuksien (osa
toimintalinjasta 1 ja 4 sekä toimintalinja 3 kokonaan) EU:n rahoitusosuuden maksujen
osuus sidonnoista on vähintään 90 % 31.12.2014.4
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2007-2013 loppuun maksetut yritys- ja
hanketukien toimet on järjestelmässä lopetettu ja niiden seurantatiedot on talletettu.
1)

2)

3)
4)

Tavoite saavutetaan.

Käsittelyaika lasketaan 1.1.2014 -31.12.2014 välillä vireille tulleista hakemuksista: hakemuksen ELY-keskukseen saapumispäivämäärän ja hakemuksen rahoitus- tai maksamispäätöspäivämäärän välinen aika vuorokausina. Tavoite koskee sekä EU:n maaseuturahaston että EU:n kalatalousrahaston osarahoittamia toimia. Maksuhakemusten käsittelyaikatavoite koskee myös ns. Rahtutukia. Käsittelyajan seurantaraportti ajetaan siten, että vuonna 2014 vireille tulleiden hakemusten lopullinen käsittelyaika voidaan todeta.
Viimeaikaisten komission tarkastusten ja asetusten mukaan kaikki valvonnat tulee olla loppuunsaatettu, ennen kuin tilatukea ja LFA:n sekä ympäristötuen loppumaksua aletaan
maksaa. Jos maksatuksen tavoitteellinen aloittamisaika on joulukuun alku, se edellyttää maksatuskeräilyjen aloittamista marraskuun puolivälissä. Siihen mennessä kokotilavalvonnat täytyy toteuttaa. Lannoitusvalvonnat ja kasvipeitteisyysvalvonnat täytyy suorittaa viimeistään 15.5. jotta ympäristötuet voidaan maksaa toukokuun aikana.
Tulostavoite koskee kuutta "rannikon ELY -keskusta" ja ELY -keskuksen alueellisen valvontasuunnitelman mukaisia tavoitteita.
Mukana ovat momentilta 30.10.61 rahoitettavat yritys- ja hanketuet ml. laajakaistahankkeet ja toimintalinjan 4 toimintaraha, ei kuitenkaan valtakunnalliset hankkeet eikä tekninen
apu.

