Ä

L iri rii rnF’i

PÄÄTÖS

160454

20.12.2013

1107/031/2013

1(1)

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset

VIITE: Valtion vuoden 2014 talousarvio sekä toiminnalliset tulosneuvottelut
ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUSTEN VUODEN 2014 TULOSTAVOITTEET
VESITALOUSTEHTÄVISSÄ

Maa- ja metsätalousministeriö hyväksyy ministeriön ja elinkeino-, liikeime-ja ympäristökes
kusten oheisissa toiminnallisissa tulossopimuksissa olevat tulostavoitteet vuodelle 2014 vesita
loustehtävissä. Tulossopimukset on valmisteltu yhteistyössä ympäristöministeriön kanssa, ja ne
kattavat ELY-keskusten ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualueiden tehtävät kummankin mi
nisteriön toimialalla. Tulossopimukseen kirjatuilla tulostavoitteilla täsmennetäänja täydenne
tään valtion vuoden 2014 talousarviossa asetettuja vesitaloustehtävien alustavia tulostavoitteita
sekä ELY-keskusten strategisissa tulossopimuksissa asetettuja tavoitteita. Vuoden 2014 talous
arvion määrärahat tulostavoitteiden toteuttamiseen ministeriö myöntää erikseen.
Elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskusten tulee asianmukaisesti seurata ja arvioida toiminnan
tuloksellisuutta vesivarojen käytön ja hoidon tehtävissä. Tarkastelu tulostavoitteiden toteu
tumisestaja voimavarojen käytöstä tulee toimittaa maa-ja metsätalousministeriöön 30.6.2014
mennessä. Siinä tulee esittää arvio poikkeamista tulostavoitteiden toteutumisessa, yhteenveto
määrärahojen käytöstä, mahdolliset muutokset määrärahojen tarpeessa sekä arvio henkilöstö
voimavarojen käytöstä vesitaloustehtävissä vuonna 2014. Ministeriö antaa tarkastelusta kirj alli
sen kannanoton.

Maa- ja metsätalousministeri

Osastopaallikko

Juha Ojala
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Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskusten toiminnallisen tulossopimukset ympäristöministeriön
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____LAPIN____________________ ELY-KESKUKSEN TOIMINNALLINEN TULOSSOPIMUSESITYS VUODELLE 2014
MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN LUONNONVARAOSASTON (Kalataloustehtävät),
EVIRAN, MAASEUTUVIRASTON
SEKÄ TURVALLISUUS- JA KEMIKAALIVIRASTON OHJAAMISSA PALVELUISSA

1. ELY-KESKUKSEN TOIMINNALLISET PAINOTUKSET
VUONNA 2014

1. Ohjelmakauden 2007-2013 hallittu sulkeminen
2. Uuden kauden suunnittelu, koulutus ja viestintä
3. Valmistautuminen uuteen kauteen strategisilla painopistealoilla

4. Maaseutuyritysten kehittäminen
5. Maaseudun palvelumallien kehittäminen
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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
Alueen elinvoimaisuus

Elinkeinoelämän menestystekijät

Väestön hyvinvointi

ELY -keskuksen kuvaus toimenpiteistä Mavin, LVO:n (kalatalous), Eviran ja
Tukesin ohjaamissa palveluissa
1. Aktivoidaan maaseudun mikroyrityksiä, kannustetaan kannattavuutta parantaviin investointeihin, uusiin innovaatioihin sekä yrittäjien väliseen yhteistyöhön ( MASVA-hanke, MTT:n LATUA – tulevaisuuden avaimet –hanke)
2. Tiivistetään yhteistyötä toimintaryhmien kanssa erityisesti tulevien haasteiden ennakoinnissa ja työnjaossa; laaditaan ELY:n ja ryhmien ohjeellinen yhteistyösopimus.
3. Tiivistetään yhteistyötä rakennerahastotoimijoiden ja muiden Lapin kehittämistä rahoittavien tahojen kanssa liittyen uuden kauden suunnitelmiin ja vaikuttavuuden arviointiin ( yhteiset koulutus- ja viestintätoimet).
4. Jatketaan Laaajakaista kaikille 2015 –ohjelman toteutusta yhteistyössä Lapin liitoon kanssa sekä varmistetaan kyläverkkohankkeiden käytännön toteutus v. 2014 ( teemahaku ja rahoitus 2013).
5. Parannetaan luontaisten kalavarojen hyödyntämistä rahoittamalla kalasatamien kunnostamista elintarvikelainsäädännön edellyttämälle tasolle sekä tukemalla ammattikalastajien investointeja kalustoon ja laadun parantamiseen.
6. Edistetään vapaa-ajankalataloutta ja kalastusmatkailua kehittämällä rajajokien kalastussääntöjä ja lupajärjestelmiä sekä parantamalla vaelluskalojen
elinolosuhteita edistämällä valtakunnallisen kalatiestrategian toimeenpanoa
ja kunnostamalla virtavesien lisääntymisalueita.

1. Kootaan bioenergia-alan toimijat uuden kauden suunnitteluun ja verkostomaiseen kehittämiseen paremman vaikuttavuuden saavuttamiseksi
2. Maaseudun mikroyrittäjyyden kehittäminen
3. Toimialat ylittävien kehittämishankkeiden edistäminen ( elintarvike-, luonnontuoteala, matkailu, hyvinvointi, käsityö)

Ohjaavien tahojen kommentit
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1. Lähiruokatuotannon edistäminen aktivoimalla mm. pienelintarviketalojen
suunnittelua
2. Paikallisen jalostuksen investoinnit
3. Maaseudun uusien palvelumallien ja –pilottien suunnittelu ja toteutus Arjen
turvaa kunnissa-hankkeen viidessä pilottikunnassa jatkuu. Kymmenen virran
maa-hankkeen lähipalvelut-työpajat sekä sopimuksellisuuden edistäminen
uusien palvelutuotantomallien kehittämiseksi.

ELY -keskusten toiminnan kehittäminen

1. Maaseudun kehittäminen koko ELY:n keinovalikoimaa käyttäen - kehittämistoimenpiteiden integrointi vastuualueiden ja yksiköiden palveluihin ja toimenpiteisiin; mm. yhdyskunta- ja palvelurakenteen kehittäminen, elinkeinojen edistäminen, yritysten sijoittuminen
2. Maaseututyöryhmän/jaoston roolin ja toiminnan arviointi tulevan kauden toimintaa varten.
3. ELY:n erikoistuminen porotaloushallinnon osalta
4. Etäpalveluiden käytön laajentaminen ELY-keskuksen ja TE-toimiston palveluiden tuottamisessa sekä sähköisen asioinnin edistäminen.
5.

Muut esille nostettavat asiat

Porotalouden osalta erikoistuminen ELY-keskuksena.
Luonnontuotealan toimialavastaavan tehtävät.
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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

ELY -keskuksen kuvaus toimenpiteistä Mavin ja LVO:n (kalatalous) ohjaamissa palveluissa
1. Varmistetaan hankkeiden hallittu lopettaminen, aktivoidaan ja ohjataan loppumaksatuksia ( koulutukset mm. hanketoimijoille).
2. Myönnön ja maksatuksen yhteispalaverit.

1. Suunnitellaan uuden kauden viestintähanke yhteistyössä Lapin toimintaryhmien kanssa
2. Kuntien maaseutuviranomaisten ja neuvontajärjestön aktivoiminen
sähköisen tukihaun osalta.
3. Järjestetään hanketoimijoille koulutuksia uuden kauden toimeenpanoon liittyen.
4. Laaditaan toimintaryhmien ja Lapin ELY:n välinen yhteistyösopimus
selkeän työnjaon ja paremman vaikuttavuuden saavuttamiseksi.
5. Osallistutaan aktiivisesti käynnissä olevien tulevaisuutta linjaavien
suunnitteluhankkeiden toteuttamiseen ( toimialojen selvityshankkeet,
joissa suunnitellaan tulevaisuuden toimia, mm. bioenergia, luonnontuoteala. )
1. Varmistetaan elinkeinokalatalouden toimintaohjelman 2007-2013
hallittu lopettaminen.
2. Jatketaan selvitystä Kemijoen rakentamiseen liittyvien velvoitteiden
muuttamiseksi.
3. Toteutetaan vesistöjen kalatalouskunnostukset yhteistyössä Yvastuualueen kanssa Lapin virtavesikunnostusohjelman mukaisesti.
4. Avustetaan Tenojoen kalastussopimusneuvotteluissa sekä toimeenpannaan Teno-, Näätämö- ja Tornionjokien rajavesisopimuksien kalataloustehtävät.

Ohjaavien tahojen kommentit
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Muut esille nostettavat asiat

6. Valvonnan ja EVIRAn tarkastustoiminnan osalta tehdään erilliset
valvontasuunnitelmat omine painopisteineen vuoden 2014 osalta.
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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 on saavutettavissa

2. Käsittelyaikatavoitteet¹
Yritystukihakemusten käsittelyaika on enintään 50 vrk (mediaani vrk).¹

Tavoite on saavutettavissa, jos
hakemusaineisto on huolella laadittu.

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

Tavoite on saavutettavissa

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

Tavoite on saavutettavissa.

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

Eviran valvontasuunnitelma toteutetaan täysimääräisesti.

Tavoite on saavutettavissa edellyttäen että valvontoihin on käytettävissä 2 htv kausityövoimaa vakituisen työvoiman lisäksi.
Tavoite on saavutettavissa.
Tavoite on haasteellinen, koska
osaavaa henkilökuntaa ei ole riittävästi käytettävissä ko. tehtäviin,
peltoalavalvontoihin osaamista

Ohjaavien tahojen kommentit
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EU:n kalastuksen valvontasuunnitelma toteutetaan täysimääräisesti3.

Tukesin kasvinsuojeluaineiden kaupan ja käytön valvonnat toteutetaan täysimääräisesti.

kylläkin tarjolla riittävästi.
Tavoite on saavutettavissa edellyttäen, että tehtävään on käytettävissä 3 kk kausityövoimaa.
Tavoite on haasteellinen: nykyisin
resurssein voidaan hoitaa maatilat, mutta muiden valvontakohteiden osalta toteutuminen on epävarmaa.

4. Laadun ja osaamisen varmistaminen

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.

ELY-keskus varautuu peltoalavalvontojen osalta maksimissaan 2
htv:n resurssiin: pyritään hyödyntämään entisiä työntekijöitä ja jo
hankittua valvontaosaamista.
Henkilöstösuunnitelmassa on
huomioitu strategisesti tärkeiden
tehtävien resurssit.

5. Sähköisen asioinnin edistäminen
Hakemuksensa sähköisesti palauttaneiden maatilojen kaikki tilakohtaiset hakemustiedot, esim.
valvontojen suorittamiseksi, haetaan sähköisen arkiston kautta.

Tavoite on saavutettavissa.

Kasvihuonetukihakemuksista vähintään 50 % on sähköisiä tukihakemuksia

Tavoite on haasteellinen: kohderyhmää pyritään tavoittamaan
viestinnällä.

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

Pyrimme tavoitteeseen, joskin se ei
ole täysin saavutettavissa vajaasti
toteutuvien hankkeiden osalta.

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2007-2013 alueellisten valtuuksien (osa

Tavoite on epärealistinen. Tällä
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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)

hetkellä maksatus sidonnasta 50 %
ja sidontavaltuutta on vastikään
myönnetty lisää. Maksatushakemuksista suurin osa on kehittämishankkeita, joiden käsittely on hitaampaa kuin yritystukien, joita
muilla alueilla on selvästi enemmän
hankemassasta. Tavoite voisi olla
75-80%.
Tavoite on saavutettavissa.

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.

