2018–2019

Tiedolla johtaminen ELY-keskusten ympäristövalvonnoissa
Huolenpitoa tiedolla.

Näen käppyröissä tienviittoja

 Tulokset ja suurin hyöty

Projekti tuotti business intelligence -ratkaisun avulla
toiminnan johtamisessa tarvittavaa tietoa ELY-keskusten
ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualueen johdolle, valvontapäälliköille sekä ympäristöministeriölle. Ratkaisun avulla
kerätään ja yhdistellään tarvittavaa tulostietoa muotoon, joka
auttaa näkemään missä mennään ja mitä tehdä seuraavaksi.
Tiedolla johtamisen edellytykset paranevat.

”Projektin myötä lähtötieto
on nyt luotettavampaa,
ymmärrettävämmässä muodossa ja
helpommin saatavilla. Projektissa on
myös onnistuttu eri lähteistä...”

 Osallistujat ja tavoitteet

”Projektin tavoitteena oli aluksi kehittää
maksullisen ympäristövalvonnan
tiedolla johtamista mm. kehittämällä
toimintatapoja ja raportointia. Vuonna
2019 tavoitteita laajennettiin...”

+

 Rahoitus ja suunnittelu

+

+

PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ:

IPA-RAHOITUS:

Anna-Maria
Aspelund,
KEHA-keskus,
Toiminnan
kehittämisyksikkö

59 590 €
(pilottivaihe)
+ 10 000 €
(rahoitusta jäljellä
31.12.2019:
20 000 €)

 Palaute

+

”Vastanneet olivat hyödyntäneet projektin tuottamaa tietoa raportoidessaan
valvontamaksutuloista ympäristöministeriöön, valvontamaksutulosten ja
määräaikaistarkastusten...”

 Kehitysideat tulevaisuuteen
”IPA-ohjelma kehittämishankkeiden
koordinoijana vähentää päällekkäistä
tekemistä ja yhteinen tekeminen
palvelee tai sen tulisi palvella kaikkia
ELY-keskuksia.”

+
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tekemistä ja yhteinen tekeminen
palvelee tai sen tulisi palvella kaikkia
ELY-keskuksia.”

+

2018–2019

Tiedolla johtaminen ELY-keskusten ympäristövalvonnoissa
Huolenpitoa tiedolla.
 Tulokset ja suurin hyöty

Projekti tuotti business intelligence -ratkaisun avulla
toiminnan johtamisessa tarvittavaa tietoa ELY-keskusten
ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualueen johdolle, valvontapäälliköille sekä ympäristöministeriölle. Ratkaisun avulla
kerätään ja yhdistellään tarvittavaa tulostietoa muotoon, joka
auttaa näkemään missä mennään ja mitä tehdä seuraavaksi.
Tiedolla johtamisen edellytykset paranevat.
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Projekti tuotti business intelligence -ratkaisun avulla
toiminnan johtamisessa tarvittavaa tietoa ELY-keskusten
ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualueen johdolle, valvontapäälliköille sekä ympäristöministeriölle. Ratkaisun avulla
kerätään ja yhdistellään tarvittavaa tulostietoa muotoon, joka
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Projekti tuotti business intelligence -ratkaisun avulla
toiminnan johtamisessa tarvittavaa tietoa ELY-keskusten
ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualueen johdolle, valvontapäälliköille sekä ympäristöministeriölle. Ratkaisun avulla
kerätään ja yhdistellään tarvittavaa tulostietoa muotoon, joka
auttaa näkemään missä mennään ja mitä tehdä seuraavaksi.
Tiedolla johtamisen edellytykset paranevat.

 Osallistujat ja tavoitteet

”Projektin tavoitteena oli aluksi kehittää
maksullisen ympäristövalvonnan
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• Jatkossa olisi hyvä keskittyä myös ympäristöministeriön tiedolla
tarpeisiin.
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• Toimintatavoissa vielä juurrutettavaa, datassa hyödynnettävää,
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