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LAPIN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN JA TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN, OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA SISÄASIAINMINISTERIÖN VÄLINEN
TOIMINNALLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2014
1. YLEISTÄ
Osapuolet ovat sopineet strategista tulossopimusta täydentävistä ja tarkentavista tulostavoitteista,
resursseista ja valtiolle työllistettävien kiintiöistä seuraavaa vuodelle 2014.
Sopimus kattaa TEM:n, OKM:n ja SM:n tehtäväalueiden mukaiset E-vastuualueen toiminnot, jotka
ovat: työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka, maahanmuuton, kotouttamisen ja hyvien etnisten suhteiden edis
täminen, innovaatiot ja kansainvälistyvä liiketoiminta, rakennerahastopolitiikka ja energiapolitiikka,
koulutus, osaaminen ja kulttuuripolitiikka.
Toiminnallinen ohjaus kohdistuu pääsääntöisesti ELY -keskusten strategia-asiakirjan ja strategisten
tulossopimusten “Elinkeinoelämän menestystekijät” ja “Väestön hyvinvointi” painopistealueelle.
Tehtävien hoitaminen edellyttää alueellisen asiantuntijuuden ylläpitämistä ja luo mahdollisuuden
yhteistyöverkostolle elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen sisällä ja sen toiminta-alueella.
Maahanmuuton, kotouttamisen ja hyvien etnisten suhteiden edistäminen tapahtuu työ- ja elin
keinoministeriön ja sisäasiainministeriön yhteistyöllä.
Luovan talouden kehittäminen tapahtuu työ- ja elinkeinoministeriön ja opetus- ja kulttuuriminis
teriön yhteistyöllä.
Elinikäisen ohjauksen kehittäminen tapahtuu työ- ja elinkeinoministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteistyöllä.
2. TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALAN TULOSTAVOITTEET
Työ- ja elinkeinoministeriö on asettanut toimialalleen konsernistrategian mukaiset tavoitelinjauk
setja niiden toimeenpanoa koskevat tulostavoitteet vuodelle 2014 (liite 1). ELY -keskuksella on
keskeinen rooli erityisesti tavoitelinjauksen 1 “Edistämme korkean arvonlisän uutta, kasvavaa ja
vientiin suuntautuvaa yritystoimintaa” ja tavoitelinjauksen 2 “Edistämme työllisyyttä panostamal
la erityisesti nuoriin, pitkäaikaistyöttömiin ja työelämän laatuun” toteuttamisessa.
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Toimijaryhmälle ~1 asetetaan yhteinen tavoite: “Yritysten kannustamisesta kasvuun ja kansain
välistymiseen erityisesti korkean arvonlisän yritysten osalta”. Toimenpide: Lapin ELY-keskus
sitoutuu yhteiseen asiakkuussuunnitteluun ja sovittujen toimenpiteiden toteuttamiseen alueen
TEM toimijoiden kanssa.
2.1. TYÖLLISYYS- JA YRITTÄJYYSPOLITIIKKA

Vähennetään pitkäaikaistyöttömyyttä ja nuorten työttömyyttä sekä
nopeutetaan_työllistymistä
Vaikeasti työllistyvien määrä, enintään hlöä
Tuella palkatuista henkilöistä yrityksissä, vähintään %
Virta yli 3 kk työttömyyteen, enintään %
Virta yli 3 kk työttömyyteen alle 25-vuotiailla, enintään %
Virta yli 3 kk työttömyyteen 25-29- vuotiailla vastavalmistuneilla, enintään %
-Työtarjouksesta tai muuten toimiston hakijalla täyttyneiden työpaikkojen (ml.
hakupaikat) osuus kaikista työpaikoista, vähintään %
Parannetaan työvoimapalveluiden laatua ja vaikuttavuutta
3 kk ammatillisen työvoimakoulutuksen jälkeen työttömäksi jääneiden osuus,
enintään %
3 kk palkkatuetun työn jälkeen työttömäksi jääneiden osuus, enintään %
Ammatillisen työvoimakoulutuksen opiskelijapalautteen hyvien/erinomaisten
arvosanojen osuus, vähintään %
TE-toimistojen työnantaja-asiakkaiden positiivisten palvelukokemusten osuus,
vähintään %
TE-toimistojen työnhakija-asiakkaiden positiivisten palvelukokemusten osuus,
vähintään %
Yrityksen kehittämisavustushakemusten todellinen käsittelyaika enintään päivaa
Yrityksen kehittämisavustuksen maksatushakemusten todellinen käsittelyaika
enintään päivää
Lisätään_sähköisten_palveluiden_käyttöä
CV:n julkaisseiden työttömien osuus kaikista työttömistä työnhakijoista, vähintään %
Työnhaun aloitus verkon kautta, kaikki asiakkaat %
Yrityksen kehittämisavustuksen sähköisten avustushakemusten osuus, vähintään %

Tavoitelinjaus
TL 2
TL 2.2
TL 2.2
TL 2.2
TL 2.1
TL 2.1
TL 2

6 190
35
29
10
12,5
20

TL 0.3
TL 0.3

32

-

TL 0.3
TL 0.3

51
79

-

TL 0.3

69

-

TL 0.3

65

-

TL 0.3

50

-

TL 0.3

30

-

TL 0.1
TL 0.1

30

TL 0.1
TL 0.1

75
80

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Resurssit ja valtionhallintoon työllistämisen kiintiö:
1

Tavoite
2014

TEM-konserniohjausmallin mukaisesti toiniijaryhniä 1:n muodostavat: ELY-keskukset (ml. TE-toimistot), Tekes,

Finnvera Oyj, Finpro ry, Suomen Teollisuussijoitus Oy, VTT, GTK
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Momentti
32.01.02
32.30.51

Keksinnöistä teetettävien selvitysten hankkiminen
Julkiset työvoimapalvelut yhteensä
jaetaan ELY-keskukselle,
josta yritystoiminnan kehittämispalvelujen hankinta,
enintään
josta Pohjois-Kalotin koulutuskeskuksesta hankittava
koulutus
-

Määräraha,
€
40 000
23 090 000
20 700 000

- -

300 000

- -

1 500 000

-TEM:öön varattu määräraha, jolla ELY-keskus voi tehdä
2 390 000
päätöksiä valtionhallintoon työllistämisestä enintään 74 htv:n
edestä ja josta TE- toimistoon enintään 24 htv:tta*
*ELY keskus sitoutuu tekemään vuoden 2014 aikana määrärahatarvetta koskevat muutosesi
tykset TEM:lle, jotta TEM:öön varattu määräraha on oikean suuruinen ja riittävä valtionhallin
toon työllistämisen menoihin.
Maahanmuuton, kotouttamisen ja hyvien etnisten suhteiden edistäminen:
(TEM ja SM yhdessä)
ELY-keskus edistää maahanmuuttajien kotoutumista ja työllistymistä sekä hyviä etnisiä suhteita
laaditun toimintasuunnitelman mukaisesti.
ELY- keskus huolehtii siitä, että ulkomaalaislain 71 §:ssä tarkoitetut ulkomaalaisen työvoiman
käyttöä koskevat alueelliset linjaukset pidetään ajan tasalla.

2.2. ELINKEINO- JA INNOVAATIOPOLITIIKKA

Tavoitelinjaus

Tavoite
2014

Tekesin T&K&I-rahoitus
Tekesin rahoittamien yritysten määrä viiden vuoden jaksolla 2010- 2014

TL 1.1

60

Tekesin rahoittamien hankkeiden haastavuus, vähintään 60 (eVal)

TL 1.1

>60

Uusien asiakasyritysten osuus %: Tekesille uusien asiakasyritysten osuus vähintään 30%
Ylimaakunnallisen hanketyön osuus %: tavoite 35%
Työorganisaatioiden kehittämishankkeista hyötyvien työntekijöiden määrä
Uusien yrityshakemusten käsittelyn ripeys, käsittelyaika pk-yrityksille enintään
6Opv
Kasvuyritystoimi nta
Kasvuväylätoimintaan_osallistuvat_yritykset

TL 1 1

30

TL 0.3
TL 2.3
TL 0 3

35
100
<60

TL 1.1

5
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NIY-yritysten määrä
PK-yritysten kansainvälistymisvalmiuksien kehittäminen
Kahdenkeskisten_yritystapaamisten_määrä
Pitkäkestoisiin kansainvälistymisvalmennuksiin osallistuneiden yritysten määrä
Vientiverkostohankkeisiin alueelta osallistuneiden yritysten määrä
Näyttelyihin ja messuihin alueelta osallistuneiden yritysten määrä
Keksintötoimintojen_edistäminen
Neuvonta-asiakkaiden määrä

TL 1.1
TL
TL
TL
TL

1.3
1 .3
1.3
1.3

60
8
15
10

TL 1.1

600

Tavoitelinjaus

Seurantaindikaattori
2014

2.3. ENERGIAPOLITIIKKA

Uusiutuva energia-alan investointeihin käytetyt EAKR-määrärahat (energiatuki) (euroa) sekä koulutus-, neuvonta- ja viestintähankkeiden lukumäärä (seu
rantamittari).

TL 3 2

Energiatuki (uusiutuvat), kansallinen määräraha
Koulutus-, neuvonta- ja viestintähankkeiden lukumäärä
Energiatehokkuus alan investointeihin käytetyt EAKR-määrärahat (energiatu
ki) sekä koulutus-, neuvonta- ja viestintähankkeiden lukumäärä (seurantamit
tari) Energiatehokkuus alan investointeihin käytetyt EAKR-määrärahat (energiatuki) (euroa) sekä koulutus-, neuvonta- ja viestintähankkeiden lukumäärä
(seurantamittari)
Energiatuki ( energiatehokkuus

),

TL 3.3

kansallinen määräraha

Koulutus-,_neuvonta- ja_viestintähankkeiden_lukumäärä
Resurssit:
Lähivuosina yhtenä painopisteenä on energianeuvonnan tehostaminen mm. rakennerahastora
hoitusta käyttäen.
Energiatuki (mom. 32.60.40), TEM:n vuosittaiset linjauspäätökset tuen käytöstä energia-alan
ympäristömyönteisille (lähinnä uusiutuva energia ja energiatehokkuus) investoinneille ja selvi
tyksille. TEM siirtää talousarvion puitteissa vuosittain joustavasti hankkeiden tarpeen mukaan
valtuutta ELY -keskusten käyttöön.
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2.4. E-VASTUUALUEEN KEHITTÄMINEN OSANA TEM-KONSERNIA! YRITYSASIAKKUUS
Lapin ELY-keskus osallistuu aktiivisesti yhdessä muiden TEM toimijoiden kanssa yhteistä asi
akkuustyötä ja asiakkuudenhallintaa tehostavien järjestelmien ja toimenpiteiden kehittämiseen
sekä yhteisen asiakastiedon hyödyntämiseen.
ELY -keskus osallistuu toiminnan ja palveluiden sähköistämiseen sekä ottaa käyttöön uudet toi
mintatavat sähköistämisen edetessä.
Lapin ELY-keskus koordinoi alueellista yritysasiakkuus yhteistyötä. Yhteistyö pohjautuu laadit
tuun asiakkuussuunnitelmaan ja sen toteutuksen seurantaan.
Lisäksi Lapin ELY-keskus sitoutuu ottamaan käyttöön asiakkuustyytyväisyyskyselyn.
Tavoitelinjaus
Osallistuminen TEM-konsernin yritysasiakkuuksiin liittyvien yhteisten
toimintamallien kehittämiseen ja ylläpitoon

TL 0 3
TL 0.3.

kyllä

• asiakkuussuunnitelman toteutusta seurataan (kyllä/ei)

TL 0.3.

kyllä

Asiakastyytyväisyys

TL 0.3.

-

asiakkuussuunnitelma laadittu (kyllä/ei)

Tavoite
2014

-

mielikuva yrityspalveluiden laadusta (asteikko 1—5)

TL 0.3.

3,7

-

yrityspalveluiden hyödyllisyys (asteikko 1—5)

TL 0.3.

3,6

2.5. RAKENNERAHASTOTOIMINTA
Työ- ja elinkeinoministeriön EAKR:n ja ESR:n rakennerahastotoimintaa suunnataan ohjelman ja
valtioneuvoston resurssijakojen yhteydessä määrittämään toimintaan. Toiminnassa huomioi
daan ja tuetaan strategia-asiakirjojen ja strategisten tulossopimusten TEM:n painopistealueita.
Uusi ohjelmakausi käynnistyy täysipainoisesti kesällä 2014. Se aiheuttaa hallinnoinnin uuden
organisoinnin ELY -asetusmuutoksen mukaisesti ja lisäksi tarkistustarpeita myös ELY
keskusten kehittämistyöhön ja -rahoituksen suuntaamiseen. Uudella ohjelmakaudella mm. itse
toteutettujen hankkeiden määrä vähenee merkittävästi.
2.6. MUUTA
Elinkeino- ja innovaatiopolitiikan osalta ELY -keskuskohtaiset (E-vastuualueen IY/l KV -yksiköt)
tulosohjausneuvottelut TEM:n ja Tekesin kanssa käydään vuoden 2014 helmi-maaliskuussa.
2.7. RAPORTOINTI
Lapin ELY-keskus raportoi työ- ja elinkeinoministeriölle koko vuoden tavoitteiden toteumasta
osana ELY -keskuksen tilinpäätösraportointia 15.3.2015 mennessä. Osavuosiraportointi sekä
ennuste koko vuoden toteumasta toimitetaan työ- ja elinkeinoministeriölle 30.8. mennessä. Ta
voitelinjausten alaisten tulostavoitteiden raportointi tapahtuu myös Netraan 30.6. tilanteesta
30.8. ja 31.12. tilanteesta mahdollisuuksien mukaan 31.1. mennessä.
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3. ELINIKÄINEN OHJAUS
Lapin elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskus kehittää alueellaan elinikäiseen ohjaukseen liitty
viä tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluja. Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen elin
ikäisen ohjauksen (ELO) toiminnan tavoitteena on tukea valtakunnallisen, riittävän yhtenäisen ja
tasapuolisesti saatavilla olevan sekä tarvelähtöisen monikanavaisen ohjauspalvelukokonaisuu
den kehittämistä. Erityisenä kehittämistavoitteena on valtakunnallisen ohjauspalvelujen verkos
toyhteistyömallin eli Ohjaamon luominen sekä nuorille että aikuisille.
Lapin elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskuksen vastuulla olevan alueellisen ELO -ryhmän
tavoitteena on edistää nuorten ja aikuisten ohjauspalveluiden saatavuutta ja laatua alueella se
kä parantaa ohjaukseen liittyvää osaamista. Ohjausosaamisen kehittämisessä on tärkeää hyö
dyntää eri hallinnonalojen ja toimijoiden piirissä syntynyttä osaamisperinnettä/-kertymää ja sa
malla huolehtia jatkuvasta uusiutumisesta yhdessä oppimalla ja tekemällä. Alueellisessa ESR
toiminnassa painotetaan Ohjaamo-mallin toteuttamista.

-

Lapin elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskus raportoi TEM:n 2.7.2012 mukaisen ohjekirjeen
edellyttämän toimintasuunnitelman toimeenpanosta TEM:n ja OKM:n yhdessä koordinoimalle
ELO -yhteistyöryhmälle 31.12.2014 mennessä.

4. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALAN TULOSTAVOITTEET
Lapin elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskuksen toimesta opetus-ja kulttuuriministeriön hallin
nonalan painotukset sisällytetään alueellisiin ja toimialoittaisiin kehittämisohjelmiin ja
strategioihin, rakennerahasto-ohjelmiin ja maakuntaohjelmiin sivistyshallinnossa. Elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskus edistää hallitusohjelman, Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämis
suunnitelman (KESU), Kulttuuripolitiikan strategian 2020 toimia ja valtioneuvoston periaatepää
tästä Aineettoman arvonluonnin kehittämisohjelmasta sekä hallituksen innovaatiopolitiikkaa alu
een muiden toimijoiden kanssa erityisesti koulutus-, tutkimus- ja teknologiapolitiikan sekä kult
tuuripolitiikan aloilla.
-

Opetuksen ja kulttuurin toimialalla indikaattorit eivät ole tavoite- vaan seurantaindikaattoreita.
Taulukot täytetään raportoinnin yhteydessä.
Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus ja opetus- ja kulttuuriministeriö käyvät helmi- maalis
kuussa erillisen tulossopimusta tarkentavan neuvottelun.
4.1. KULTTUURI JA LUOVA TALOUS
Tavoitteena on kulttuuri- ja luovien alojen toimijoiden työllisyyden ja toimintaedellytysten sekä
kulttuuripalveluiden tuotantoedellytysten vahvistaminen osana alueen elinvoimaisuuden, elin
keinoelämän ja hyvinvoinnin kehittämistä.
Lapin elinvoimaisuuden edistämiseksi Lapin ELY -keskus koordinoi ja kehittää kulttuurialan ja
luovien alojen toimintaa ja lisää alan asiantuntemusta ja verkostoitumista alueellaan. Lapin ELY
keskus vahvistaa aluehallintoviranomaisten ja muiden toimijoiden valista yhteistyötä (Lapin tai
detoimikunta, TE -toimisto, Lapin maakuntaliitto, Lapin AVI, luovien alojen julkisen, kolmannen

7(11)
ja yksityisen sektorin toimijat) ja osallistuu suomalais-venäläisen foorumitoiminnan kehittämi
seen sekä kulttuurimatkailun katto-ohjelman toimeenpanoon.
Lapin ELY -keskus tuottaa arvion kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä ja palvelutuotannosta ja hyödyntää arvion tuloksia strategisessa ohjelmatyössä sekä uuden Lapin luovien
alojen strategian laadinnassa yhteistyössä Lapin liiton kanssa.
Kulttuuri
Väestön hyvinvoinnin edistämiseksi Lapin ELY -keskus edistää taide-, kulttuuri- ja
taidekasvatuspalvelujen uusia muotoja, ml. maaseudun palvelut, julkisen, kolmannen ja yksityi
sen sektorin yhteistyönä kulttuurin saatavuuden, saavutettavuuden ja monialaisuuden paranta
miseksi.
Lapin ELY -keskus edistää kulttuurin hyvinvointi- ja terveysvaikutuksia sekä edistää
maahanmuuttajien kotoutumista kulttuurin avulla ja työllistymistä taide- ja kulttuurialoille.
Vuoden 2014 painoalue on:
o

Väestön hyvinvoinnin edistäminen taide- ja kulttuuri- ja taidekasvatuspalveluiden uusien
muotojen edistäminen

ELY -keskus nimeää henkilöstöstään vastuuhenkilön, joka toimii yhteyshenkilönä opetus- ja
kulttuuriministeriön ja ELY -keskuksen välillä kulttuuritoimea, kulttuurin matkailullista tuotteista
mista ja Suomalais-venäläistä kulttuurifoorumitoimintaa koskevissa asioissa.
Luova talous
Luovan talouden kehittäminen tapahtuu työ- ja elinkeinoministeriön ja opetus- ja kulttuuriminis
teriön hallinnonalojen tehtäväalueita yhteen sovittamalla.
Tavoitteena on luovien alojen toimijoiden toimintaedellytysten vahvistaminen, luovan talouden
näkökulmasta yrittäjyyden ja elinkeinotoiminnan edistäminen, innovaatioiden ja kansainvälisty
vän liiketoiminnan edistäminen, työmarkkinoiden toimivuus, työvoiman saatavuus ja työllisyys.
Luovaa taloutta edistetään kaiken tyyppisillä alueilla kuten kaupunki- ja maaseutu- ja saaristoalueilla. Kansainvälisen yhteistyön edistämisessä hyödynnetään alueellisia Venäjä
asiantuntijaverkostoja.
Alueen elinvoimaisuuden edistämiseksi ELY -keskus koordinoi ja kehittää luovan talouden ja
luovien alojen toimintaa ja lisää näiden asiantuntemusta alueellaan. Tavoitteisiin pyritään yhdis
tämällä erilaisia Tekesin ja ELYn yritys- ja innovaatiorahoitusmuotoja sekä kehittämishankera
hoituksen avulla.
Elinkeinorakenteen monipuolistamiseksi ELY vahvistaa luovien alojen yritysten, kolmannen sek
torin ja muiden alan organisaatioiden toimintaedellytyksiä sekä alan ammattilaisten polkua työl
listymiseen ja yrittäjyyteen. ELY vahvistaa luovan osaamisen hyödyntämistä eri toimialoilla ja
työelämän kehittämisessä sekä synnyttää siten luovien alojen työpaikkoja (LUOVIMO/TEM ja
Luova talous työssä/OKM).
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ELY edesauttaa kansallisen kulttuurimatkailun katto-ohjelman (Culture Finland) alueellista to
teutumista sekä kulttuurin matkailullisen tuotteistamisen ja kulttuurimatkailun ohjelma- ja välittä
jäyritysten syntymisen edellytyksiä.
ELY tuottaa neuvontaa ja ohjausta luovien alojen toimijoille. ESR -rahoitteisessa Kirkastamo
hankkeessa toteutetaan verkostomaisesti toimiva neuvontapalvelu, jonka avulla luovien alojen
toimijat voivat selkeyttää mahdollisuuksiaan tarjota osaamistaan ja palveluitaan yritystoiminnan
muodossa. Hankkeen tavoitteena on rakentaa palvelusta pysyvä toimintamalli.

—

Luovien alojen kehittämisessä hyödynnetään TEM:n toimialapalvelun toimialatietoja ja osallistu
taan luovien alojen toimialapäällikön koordinoiman ELY -keskusten luovien alojen asiantuntija
verkoston toimintaan.
Vuonna 2014 kehittämistoiminnassa painotetaan valtioneuvoston periaatepäätöksen Aineetto
man arvonluonnin kehittämisohjelmasta alueellista toimeenpanoa ja luovien alojen yhteistyöver
koston luomista ELY -keskuksiin, kulttuuri- ja luovien alojen ohjaus- ja neuvontapalveluiden ke
hittäm istä sekä kulttuurin matkailullisen tuotteistamisen kehittämistä.

*ELy..keskuksen järjestämien kulttuuri- ja luovien alojen verkostotapaamisten ja
tiedotustoimenpiteiden lukumäärä! vuosi ELY-alueella
* Kulttuuri- ja luovien alojen yrittäjyyden tehtyjen hankepäätösten ja meneillään
olevien hankkeiden lukumäärä, nimet ja suunniteltu kokonaisrahoitus
a) ESR ja EAKR -hankkeet (EURA2007 -järjestelmä)
b) Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman hankkeet (ao. tietokanta)
c) Kulttuuri- ja luovien alojen työvoimakoulutusten kokonaisrahoitus ja opiskelijapäivien lukumäärä (URA-järjestelmä)
d) Kulttuuri- ja luovien alojen yritystukipäätösten lukumäärä ja hankkeiden koko
naisrahoitus_(Tuki2000_ja_ASKO-järjestelmät)
e) Erityis- ja vähemmistöryhmien toiminnan kehittämishankkeet (em. Raportointi
järjestelmät)
* Kulttuuri- ja luovien alojen yritysten kpl-määrä ja liikevaihto

Indikaatto
rit
2014
__________

_________
__________
__________

__________

__________

___________
__________

Määrärahamomentit
Opetus- ja kulttuuriministeriö sopii myöhemmin erikseen Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa alla oleviin määrärahoihin liittyvien tehtävien hoitamisesta.
29.80.52. Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat taiteen edistämiseen
O
Taiteen ja kulttuurin kunta- ja aluehallinnon kehittämishankkeisiin
O
Luovan talouden ja yrittäjyyden edistämiseen
O
Kulttuurin matkailullinen tuotteistaminen
Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee osin kulttuuritoimen alueellista kehittämistä omilla määrära
hoillaan, jotka ministeriö osoittaa suoraan toimijoille hakemusten perusteella tehtävillä päätöksil
lä. Päätöksiä valmisteltaessa opetus- ja kulttuuriministeriö voi tiedustella elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskuksen kantaa hankkeesta tai toiminnasta ja sen aluevaikutuksista. Opetus- ja
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kulttuuriministeriö ohjaa avustuksen saajia tai antaa tarvittaessa yhteistoimintavelvoitteita avus
tuksen saajille elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa.
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus tukee näihin toimintoihin liittyviä elinkeinojen ja
työllistävyyden kehittämishankkeita alueellaan myöhemmin erikseen sovittavalla tavalla. Elin
keino-, liikenne- ja ympäristökeskus ohjaa rahoituksen hakijoita ja tiedustelee opetus- ja kulttuu
riministeriön kantaa hankkeiden valtakunnallisesta merkityksestä.
4.2 KOULUTUS JA OSAAMINEN
Työelämän palvelu- ja kehittämistoiminnan edistäminen
Opetus- ja kulttuuriministeriö asettaa ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain
(631/1998)18 §:n 3 momentin mukaiset työelämän kehittämis-ja palvelutehtävän avustukset
viiden elinkeino- ja liikenne- ja ympäristökeskuksen ja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviras
ton käyttöön.
Kainuun, Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan alueiden työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän vaIti
onavustusten jako koordinoidaan Pohjois-Pohjanmaan elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskuk
sessa, jonka käyttöön ministeriö asettaa valtionavustusmäärärahan.
Työvoima- ja koulutustarpeen ennakointi
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus vastaa alueensa työvoiman kysynnän ja tarjonnan
kohtaannon seurannasta ja laatu lyhyen aikavälin (1/2 vuodesta kahteen vuoteen) työvoima- ja
koulutustarpeen ennusteita.
Opetustoimen henkilöstön osaamisen kehittäminen
Opetustoimen henkilöstön osaamisen kehittämisessä Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hyödyntää meneillään olevien ESR -toimien voimavaroja. Elinkeino-, liikenne- ja ympä
ristökeskus kokoaa yhteenvedon niistä toiminta-alueensa ESR -hankkeista, joiden kohderyh
mään kuuluu opetustoimen henkilöstöä. Samalla varmistetaan, ettei ESR rahoituksella tueta
hankkeita, joiden tavoitteita tuetaan jo nykyisin kansallisella muulla rahoituksella.
1 ndikaattorit
O
ESR hankkeiden määrä ja osuus kaikista hankkeista, joiden kohderyhmään kuuluu ope
tustoimen henkilöstöä
O
opetustoimen henkilöstön määrä ESR hankkeissa
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus tekee sisällöllistä ja koulutusyhteistyötä Lapin
aluehallintoviraston kanssa erityisesti ammatillisen koulutuksen ja aikuiskoulutuk
sen koulutustarpeiden osalta. Se tarjoaa asiantuntija-apua aluehallintovirastoille, niiden järjes
täessä alueellista opetustoimen henkilöstökoulutusta ja koordinoidessa alueilla toteutettavaa
OSAAVA -ohjelmaa.
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4.3 ESR -TOIMINTA
Lapin elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskus vastaa opetus-ja kulttuuriministeriön hallin
nonalan osalta rakennerahasto-ohjelman toteuttamisesta sekä edistää toiminnan tulosten levit
tämistä siten, että alueellisesti rahoitettavat projektit täydentävät opetus- ja kulttuuriministeriön
valtakunnallisia ohjelmia.
Tavoitteena on, että alueellisten ESR -toimien opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan pai
nopisteet ja strategiat ovat toteutuneet rahoitetuissa hankkeissa (ESR ja EAKR). Opetus- ja
kulttuuriministeriön hallinnonalan toimiin kohdennetut myöntämisvaltuudet on käytetty täysimää
räisesti sen toimialan ja tavoitteiden mukaisiin hankkeisiin. ESR -toiminnalla on vastattu alueke
hittämisen tavoitteisin, jotka sisältyvät maakuntaohjelmiin, toteuttamissuunnitelmiin ja maakun
nan yhteistyöasiakirjoihin.
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus edistää ESR -toiminnan tulosten levittämistä.
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus järjestää alueellaan hallinnonalan toimijoille tiedotus- ja
koulutustilaisuuksia hanketoiminnan edistämiseksi ja raportoi niistä vuosittain. Elinkeino-, liiken
ne- ja ympäristökeskus raportoi vuosittain tekemistään ESR ~hankepäätöksistä.
Indikaattorit
o
hankepäätösten lukumäärä
O
rahoitus ohjelmittain ja ministeriön sektoripolitiikoittain (toimintalinjoittain)
3.7 RAPORTOINTI
ELY -keskuksen tulee raportoida vuoden 2014 OKM:n tulostavoitteiden toteutumisesta
15.3.2015 mennessä.

Helsingissä 16. tammikuuta 2014
~~Taina Susi~up3o
ylijohtaja
Työ- ja elinkeinoministeriö

Anita Lehikoinen
kansliapäällikkö
Opetus- ja kulttuuriministeriö

Riitta Kaivosoja
ylijohtaja
Opetus- ja kulttuuriministeriö
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Jorma Vuorio
osastopäällikkö, ylijohtaja
Sisäasiainministeriö
Maahanmuutto-osasto
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