Etelä-Savon ELY-keskus

Kestävää hyvinvointia ja
elinvoimaa Etelä-Savoon

Tavoitteemme 2016 – 2019

Tavoitteisiin pyrimme yhteistyöhakuisesti, asiakaslähtöisesti, osaavasti ja avoimesti.

2

alvelumme
Palvelumme

tyksille:
Yrityksille:

Viranomaisille
ja kumppaneille:
Viranomaisille
ja kumppaneille:

Strateginen suunnittelu
kehittäminen
aus, neuvonta
ja tietopalvelu
Ohjaus,
neuvonta ja tietopalvelu
Strateginenjasuunnittelu
ja kehittäminen
•
strategiat
ja
ohjelmat
yritysasiakkuudet
ja
yhteistyöverkostot
• yritysasiakkuudet ja yhteistyöverkostot
• strategiat ja ohjelmat
yhteistyöasiakirjat
ja –sopimukset
ympäristönsuojelun
ohjaus, neuvonta,
vies• ympäristönsuojelun
ohjaus,raportointi
neuvonta,jaraportointi
ja •
• yhteistyöasiakirjat
ja -sopimukset
•
alueidenkäytön strategiat, suunnitelmat ja sopimukset
tintä
viestintä
• alueidenkäytön strategiat, suunnitelmat ja sopimukset
•
kuntien maankäytön kehittämiskeskustelut
oitus ja edistäminen
Rahoitus ja edistäminen
• kuntien maankäytön kehittämiskeskustelut
•
liikennejärjestelmän kehittäminen 2)
kehittämistuki, toimintaympäristön kehittämistuki
• kehittämistuki, toimintaympäristön kehittämistuki
• liikennejärjestelmän kehittäminen 2)
kehittämispalvelut
•
vesien tilan arviointi
• kehittämispalvelut
• vesien tilan arviointi
TEKES –rahoitus 1)
•
vesien- ja merenhoitosuunnitelmat ja toimenpideohjelmat
• TEKES -rahoitus 1)
• vesien- ja merenhoitosuunnitelmat ja toimenpideohjelmat
Ohjaus, neuvonta ja tietopalvelu
maaseudun ja kalatalouden yritystuet
• maaseudun ja kalatalouden yritystuet
Ohjaus, neuvonta ja tietopalvelu
•
työllisyyspolitiikan ja elinikäisen ohjauksen yhteistyöverympäristöerityistuet ja ei-tuotannolliset investoinnit
• ympäristöerityistuet ja ei-tuotannolliset investoinnit
• työllisyyspolitiikan ja elinikäisen ohjauksen yhteistyöverkostot ja johtaminen
energiatuet ja kuljetustuet
• energiatuet ja kuljetustuet
kostot ja johtaminen
•
kuntien maankäytön viranomaisneuvottelut ja lausunnot
ympäristönsuojelun rahoitus- ja asiantuntijapalvelut
• ympäristönsuojelun rahoitus- ja asiantuntijapalvelut
• kuntien maankäytön viranomaisneuvottelut ja lausunnot
•
muu maankäytön ohjaus, valvonta, neuvonta ja viestintä
at ja ilmoitukset
Luvat ja ilmoitukset
• muu maankäytön ohjaus, valvonta, neuvonta ja viestintä
•
tulvariskien hallinnan asiantuntijapalvelut
tienpidon ja liikenteen lupapäätökset 1)
1)
•
tienpidon
ja
liikenteen
lupapäätökset
• tulvariskien
hallinnan asiantuntijapalvelut
•
ympäristönsuojelun
lausunnot
ympäristövaikutusten arvioinnin lausunnot ja päätökset
•
ympäristövaikutusten
arvioinnin
lausunnot
ja
päätökset
•
ympäristönsuojelun
lausunnot
Rahoitus ja edistäminen
vonta ja tarkastukset
Valvonta
ja
tarkastukset
Rahoitus
ja
edistäminen
• kehittämistuki
koko tilan valvonnat
• koko tilanristiintarkastukset
valvonnat
• kehittämistuki
• maaseudun hanketuet
peltolohkorekisterin
•
peltolohkorekisterin
ristiintarkastukset
• maaseudun hanketuet
elintarvikeketjun valvonnat (kasvinterveys, luomu, tuotan•
elintarvikeketjun
valvonnat
(kasvinterveys,
luomu,
tuotantopanokset, eläimet)
topanokset,
eläimet)
Palvelut saatavilla:
ympäristönsuojelun
valvonta
ja ilmoitusten käsittely
Palvelut saatavilla:
2)
•
ympäristönsuojelun
valvonta
ja
ilmoitusten
käsittely
kalastuksen valvonta
• kalastuksen valvonta 2)
• Verkossa: ely-keskus.fi,
•
Verkossa: ely-keskus.fi,
ymparisto.fi, ymparisto.fi,
yrityssuomi.fi,yrityssuomi.fi,
te-palvelut.fi,
mavi.fi
te-palvelut.fi, mavi.fi
nsalaisille ja henkilöasiakkaille:
Kansalaisille ja henkilöasiakkaille:
valtakunnallisissa
asiakaspalvelu•
Puhelimitse• Puhelimitse
valtakunnallisissa
asiakaspalvelukeskuksissa:keskuksissa:
aus, neuvonta ja tietopalvelu
Ohjaus,valvonta,
neuvonta
ja tietopalvelu
• Työlinja
0295 020 700
•
Työlinja p. 0295
020 p.
700
luonnonsuojelun
ohjaus,
neuvonta ja viestintä
luonnonsuojelun
valvonta,
ohjaus,
neuvonta
• Yritys-Suomi
p. 0295 020 500
•
Yritys-Suomi
p. 0295 020 500
vesien- ja• merenhoidon
ohjaus,
neuvonta,
raportointi
ja ja viestintä
p. 0295 020 900
viestintä • vesien- ja merenhoidon ohjaus, neuvonta, raportointi• ja Ympäristöasiat
• Ympäristöasiat
p. 0295 020 900
•
Liikenneasiat
p. 0295 020 600
rahoitus ja edistäminen
viestintä
• Liikenneasiat
p. 0295 020 600
•
Henkilökohtaisena
palveluna puhelimitse
kasvokkain.
vesienhoidon
rahoitusja asiantuntijapalvelut
• rahoitus
ja edistäminen
• Henkilökohtaisena
palvelunatai
puhelimitse
tai kasvokkain.
vesitaloushankkeiden
edistämisja ja
asiantuntijapalvelut
• vesienhoidon
rahoitusasiantuntijapalvelut
kulttuuriympäristöä
koskevat tuet edistämis- ja asiantuntijapalvelut
• vesitaloushankkeiden
Lupaamme:
2)
kalakantojenhoito,hoidon
tuki ja koskevat
kalatalouskunnostukset
Lupaamme:
• kulttuuriympäristöä
tuet
at ja ilmoitukset
• kalakantojenhoito,hoidon tuki ja kalatalouskunnostukset 2)
• Toimia niin, että asiakkaamme ja sidosryhmämme ovat
3)
palkkaturvan
päätökset
•
Toimia niin, että
asiakkaamme
ja sidosryhmämme ovat
Luvat
ja ilmoitukset
tyytyväisiä
työhömme.
3)
tyytyväisiä •työhömme.
kulttuuriympäristöä
koskevat
päätökset
• palkkaturvan
päätökset
Tuntea asiakkaidemme tarpeet ja pitää niitä lähtökohtana
•
Tuntea asiakkaidemme
tarpeet ja pitää niitä lähtökohtavesien käytön
valvonta, ilmoitusten
käsittely
ja lausunnot
• kulttuuriympäristöä
koskevat
päätökset
palvelujen kehittämisessä.
kehittämisessä.
lajien ja luontotyyppien
turvaamistoimet
• vesien käytön
valvonta, ilmoitusten käsittely ja lausunnot na palvelujen
• Sidosryhmäyhteistyömme
perustuvan vastavuoroiseen
•
Sidosryhmäyhteistyömme
perustuvan
vastavuoroiseen
luonnonsuojelulain
ja lausunnot
• lajien japäätökset
luontotyyppien
turvaamistoimet
kumppanuuteen,
jonka tavoitteena
on alueen elinvoimai2)
kumppanuuteen,
jonka
tavoitteena on alueen elinvoimaikalastuksen
ohjaus ja rajoittaminen
• luonnonsuojelulain
päätökset ja lausunnot
suuden
lisääminen.
1)
suuden lisääminen.
tienpidon lupapäätökset
• kalastuksen ohjaus ja rajoittaminen 2)
• Tuottaa palvelut asiantuntevasti, joustavasti ja sovittuja
•
Tuottaa palvelut
asiantuntevasti,
joustavasti ja sovittuja
kishyödykkeet,
hankinnat
ja
investoinnit
1)
• tienpidon lupapäätökset
käsittelyaikoja
noudattaen.
käsittelyaikoja noudattaen.
osaamisen kehittämisen palvelut
Julkishyödykkeet, hankinnat ja investoinnit
• Palveluidemmelöytyvän helposti ja niiden tavoitettavuuden
•
Palveluidemmelöytyvän helposti ja niiden tavoitettavuuluonnonsuojelualueiden toteuttaminen
• osaamisen kehittämisen
palvelut
olevan hyvä eri palvelukanavilla.
den olevan hyvä eri palvelukanavilla.
tie- ja liikennejärjestelmän ylläpito 2)
• luonnonsuojelualueiden
toteuttaminen
•
Toimia luotettavasti, yhtenäisesti ja tulevaisuuteen
•
Toimia luotettavasti, yhtenäisesti ja tulevaisuuteen
liikenteen hankinta 2)
• tie- ja liikennejärjestelmän ylläpito 2)
katsoen.
katsoen.
vesiturvallisuus
• liikenteen hankinta 2)
1)
Palvelun tuottaa Pirkanmaan ELY-keskus
• vesiturvallisuus
2)
1)
Palvelun tuottaa
Pohjois-Savon ELY-keskus
Palvelun tuottaa Pirkanmaan
ELY-keskus
3)
Palvelun
tuottaa
Uudenmaan ELY-keskus
Palvelun tuottaa Pohjois-Savon ELY-keskus
3)
Palvelun tuottaa Uudenmaan ELY-keskus
2)
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www.ely-keskus.fi
www.ely-keskus.fi
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Etelä-Savon elinkeino-,
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Etelä-Savon
ympäristökeskus (ELY-keskus)
(ELY-keskus)
Käyntiosoite: Jääkärinkatu
Jääkärinkatu 14
Käyntiosoite:
Postiosoite: PL
PL 164,
164, 50101 Mikkeli
Postiosoite:
Puhelinvaihde: 029
029 502 4000
Puhelinvaihde:
Henkilöstön puhelinnumerot:
puhelinnumerot: www.ely-keskus.fi/etela-savo
www.ely-keskus.fi/etela-savo >> Yhteystiedot
Henkilöstön
Yhteystiedot
Faksi: 015
015 651
651 9149
9149
Faksi:
Virallinen sähköpostiosoite:
sähköpostiosoite: kirjaamo.etela-savo@ely-keskus.fi
kirjaamo.etela-savo@ely-keskus.fi
Virallinen
Sähköpostiosoitteet työntekijöille: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
Sähköpostiosoitteet
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
Verkkopalvelut: www.ely-keskus.fi/etela-savo
www.ely-keskus.fi/etela-savo
Verkkopalvelut:

