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ELY-keskusten strateginen tulossopimus

Ohessa on ELY-keskuksen strateginen tulossopimus v. 2012-2015
kahtena kappaleena allekirjoitettavaksi. Tulossopimus muodostuu
allekirjoitettavasta muistiosta sekä seuraavista asiakirjoista:
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liite 1; ELY-keskuksen strateginen tulossopimus vuosille 2012-2015,
sopimuslomake
liite 2; strategiset tavoiteindikaattorit vuoteen 2015.

Lisäksi liitteinä ovat ELY-keskuksen esitys substanssimäärärahoista tai
—valtuuksista vuosille 2012-2015 (liite 3) sekä vahvistettu ELY
keskusten ja niiden alaisten TE-toimistojen toimintamenoja koskeva
määrärahajako vuodelle 2012 (liite 4).
Liite 4 toimitetaan tulossopimukseen myöhemmin, kun se on käsitelty
ELY-keskusten johtoryhmässä 7.2.12.
Molemmat tulossopimuskappaleet pyydetään allekirjoittamaan ja toinen
kappale liitteineen palautetaan mahdollisimman nopeasti (mielellään
viikon sisällä) allekirjoittaneelle osoitteeseen:

Nina Lehtimäki
Työ- ja elinkeinoministeriö
PL 32
00023 VALTIONEUVOSTO

ystävällisin terveisin,
Nina Lehtimäki,
c~

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ
PL 32 (Aleksanterinkatu 4)
00023 Valtioneuvosto Puh. 010 606 000
Faksi (09) 1606 2166 • www.tem 5

/~ ~ ~

ARBET5- OCH NÄRINGSMINISTERIET
PB 32 (Alexandersgatan 4)
00023 Statsrådet Tfn 010 606 000
Fax (09) 1606 2166 • www tem.fi

MINISTRY OF EMPLOYM ENT AND THE ECONOMY
P.O. Box 32 (Aleksanterinkatu 4)
Fl-00023 Government Tel ÷ 358 10606 000
Fax ~i- 358 9 1606 2166 • www.tem.fi

TYÖ- JR CLINHCINOMINISTBRIÖ
OCH N~lRINGSMINIST6RI6T
MINISTRY OF €MPLOYMCNT RND THB 000NOUY

31. 01, 2012
Dnro ES~LY

MUISTIO
20.1.2012

3 7ö/~ 01.

TEM/1584/00.03.01 .02/2011

STRATEGISEN TULOSSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN
Etelä-Savon ELY-keskus
Hyväksymme Etelä-Savon ELY-keskuksen strategisen tulossopimuksen
vuosille 2012—201 5. Sopimus muodostuu tästä allekirjoitetusta muistios
ta ja oheisista asiakirjoista:
-

-

ELY-keskuksen strateginen tulossopimus vuosille 201 2—201 5, sopi
muslomake (liite 1) ja
ELY-keskuksen strategiset tavoiteindikaattorit vuoteen 2015 (liite 2).

ELY-keskus valitsee ja toteuttaa strategisia tavoitteita tukevat kehittä
mishankkeet ja -toimenpiteet toimivaltansa ja myönnettävien määrära
hojen puitteissa.
Käytettävissä olevien resurssien oikealla kohdentamisella ELY
keskus varmistaa laissa keskukselle määrättyjen perustehtävien hoi
tamisen siten, että asiakkaiden yhdenvertaiset palvelutarpeet, ylei
nen etu ja asioiden edellyttämä riippumaton käsittely turvataan.
Lisäksi liitteinä ovat ELY-keskuksen esitys substanssimäärärahoista tai
valtuuksista vuosille 2012—2015 (liite 3) sekä vahvistettu ELY-keskusten
ja niiden alaisten TE-toimistojen toimintamenoja koskeva määrärahajako
vuodelle 2012 (liite 4).
-

Erillisneuvottelut

Ympäristöhallinnon asiakaspalvelukeskus:
Sovittiin, että ELY-keskus valmistelee esityksen. Jatkoneuvottelut
käydään ELY-keskuksen, ympäristöministeriön ja työ-ja
elinkeinoministeriön kesken.
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LI ITTEET

strateginen tulossopimuslomake
strategiset tavoiteindikaattorit vuoteen 2015
ELY-keskuksen esitys substanssimäärärahoista tai —valtuuksista
vuodelle 2012 sekä kehyksistä vuosille 201 3-2015
ELY-keskusten ja TE-toimistojen toimintamenojen määrärahajako 2012
-

-

Liite 1

ETELÄ-SAVON ELY-KESKU KSEN STRATEG 1 N EN TU LOSSOPI M US VUOSI LIE 2012—2015
Toiminta-ajatus:
Etelä-Savon elinkeino- liikenne- a ympäristökeskus edistää alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämisteh
täviä Etelä-Savon maakunnassa.

Visio ELY-keskus vuonna 2015:
-

Etelä-Savon ELY on asiakaslähtöinen ja yhteistyöhakuinen alueen kehittäjä.
Tuotamme palvelut asiantuntevasti ja niiden tavoitettavuus eri palvelukanavien kautta on hyvä.
Henkilöstöllä on tehtävien menestyksellisen hoitamisen edellyttämä osaaminen ja mahdollisuudet.
Toimintamenotalous on tasapainossa.

Arvot:

asiakaslähtöisyys, osaaminen, yhteistyö, avoimuus

ELY-KESKUKSEN STRATEGISET PAINOTUKSET
O

Yritysten innovaatiotoiminta ja kansainvälistyminen

O

Nuorten työllistäminen ja työelämän laatu

O

Toimivat kaupunkiseudut ja monimuotoinen järviluonto
Monikanavaiset asiakaspalvelut
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1. ELY-keskuksen johdon katsaus strategiakauteen 2010 2011
—

Alueellisen kilpailukyvyn ja väestön hyvinvoinnin edistäminen
Yritysten kehittämisaktiivisuus on selvästi vähentynyt maailman talouden ongelmien takia ja sen seurauksena yritysrahoituksen kysyntä on vähentynyt
muualla paitsi maaseutuohjelmassa. lnnovaatiopoliittiset tavoitteet on pääsääntöisesti saavutettu hyvin, vaikka maakunnan yritysten oma aktiivisuus inno
vaatiotoimintaan ei olekaan lisääntynyt toivotulla tavalla. Yritys-Suomen palvelukokonaisuutta on viety eteenpäin. Etelä-Savossa on solmittu yhteistyöso
pimukset Yritys-Suomen mukaisesta yhteistyöstä kaikilla kolmella kaupunkiseudulla.
Etelä-Savon ELY-keskus sai tulosneuvotteluissa vuodelle 2011 tehtäväkseen laatia ehdotuksen Yritys-Suomen ja Työlinjan puhelinpalvelujen organisoinnista
nykyistä tehokkaammalla ja tarkoituksenmukaisemmalla tavalla. Tämä prosessi eteni varsin hyvin ja sen seurauksena 1.1.2012 on tarkoitus käynnistää TE
asiakaspalvelukeskus Etelä-Savon ELY-keskuksen hallinnoimana erillisyksikkönä.
Työttömyysaste sekä työttömien määrä on tasaisesti laskenut. Nuorten työllisyystilanne on kehittynyt suotuisaan suuntaan. Sen sijaan pitkäaikaistyöttö
mien lukumäärä on koko ajan hieman noussut huolimatta siitä, että ko. asiakasryhmä on ollut yhtenä painopistealueena.
Maaseudun kehittämisohjelman toteutus on edennyt tarkasteltavana kautena kaikilla toimintalinjoilla. Nuorten viljelijöiden aloitustukien määrä on pysynyt
tyydyttävällä tasolla. Maatalouden hitaan rakennekehityksen ja suhteellisen pienen yrityskoon huomioon ottaen kotieläintaloudessa investointitahti on
ollut verkkainen. Toimintaryhmien työ on edennyt suunnitelmien mukaan. Maataloustukijärjestelmän edellyttämässä valvonnassa sekä luomutuotannon,
kasviterveyden, rehujen, lannoitteiden yms. valvonnoissa on saavutettu varsin hyvin asetetut määrällisetja laadulliset tavoitteet.
limastomuutoksen hillintä ja kestävän kehityksen edistäminen
ELY-keskus on edistänyt vahvistetun maakuntakaavan ja valtakunnallisten alueiden käyttötavoitteiden toteutumista kaavaohjauksessa sekä myöntämällä
EU-rahoitusta Mikkelin ja Savonlinnan seutujen aluerakennemallitöille. Vuoksen vesistöaluetta koskevien valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden
merkitys on lisääntynyt. Mikkelin keskustassa on valmistumassa merkittävät kehityshankkeet, Savonlinnan keskustan kehitys on lähtenyt käyntiin useana
erillisenä kaavahankkeena ja Pieksämäki laatu keskusta-alueelle osayleiskaavaa kaupallisten palveluiden kehittämiseksi. Vesistöjen keskeiset ranta-alueet
on kaavoitettu. Vireillä on ollut huomattavan paljon lomakyliä koskevia ranta-asemakaavoja. Luonnonsuojeluohjelmien toteutus on edennyt asetettujen
tavoitteiden mukaisesti. Saimaannorpalle on laadittu suojelusuunnitelma ja keskeiset esuintymisalueet ovat asianmukaisten kalastusrajoitusten piirissä.
Itä-Suomen jätesuunnitelman toimeenpano on käynnistynyt ripeästi. Etelä-Savon maakunnan materiaalitaseesta valmistui selvitys. Yhteistyössä Pohjois
Savon ELY-keskuksen ja maakuntaliittojen kanssa on käynnistetty Savon ilmasto-ohjelman laatiminen. Vesienhoitoa on toteutettu toteuttamissuunnitelma n
mukaisesti. Pilaantuneiden alueiden kunnostuksia on toteutettu Mikkelissä ja Punkaharjulla tärkeiden pohjavesiesiintymien suojelemiseksi. Pohjavesien
suojelusuunnitelmia on laadittu kat avasti koko maakunnan alueelle EU-rahoitteisessa hankkeessa. Tulvariskien arviointi on edennyt suunnitelmien mukai
sesti. Mikkelin ja Savonlinnan seutujen vedenhankinnan varmuuden parantaminen on tärkeä lähivuosien kehittämiskohde.
ELY-keskuksen toiminnan kehittäminen
Ensimmäinen strategiakauden aikana kehitettiin uuden viraston yhtenäistä toimintatapaa ja työyhteisökulttuuria. Viraston esimiehille järjestettiin esimies-
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työpajoja, joiden aiheita olivat mm. henkilöstöpoliittiset käytännöt sekä työhyvinvoinnin edistäminen eri toimintayksiköissä. Työterveyshuollon sopimukset
uusittiin ja yhteistyökäytäntöjä kehitettiin. Työkyvyn edistämiseksi laadittiin työkyvynhallintamalli sekä useita prosessikuvauksia henkilöstöhallinnon kehit
tämiseksi. Ensimmäisen strategikauden aikana eläkeiän 64 vuotta saavutti viisi henkilöä. Kauden aikana valmisteltiin virastolle henkilöstösuunnitelma, jossa
mm. tunnistetaan viraston substanssito~mintojen edellyttämät vähimmäisrekrytoinnit. Etelä-Savon ELY-keskuksen erityistehtävänä oli ensimmäisen strate
giakauden aikana käynnistää ELY-keskusten erillisyksiköiden toimintaedellytykset ja tuottaa niiden tarvitsemat hallintopalvelut.
ELY-keskuksen ta oudellisiin resursseihin merkittävän lisän toi lakkautetuista virastoista siirtyneet aiempien vuosien käyttämättä jäänee toimintameno
määrärahat. Uuden viraston talouden p to perustuu yhtenäisvirastoajatteluun niin, että käyttösuunnitelma tehdään viraston yhteiseksi. Taloudenhallinta on
edellyttänyt aiempien virastojen varojen käyttämiseen. Viraston toimintamenomäärärahojen aleneva taso on jo osoittautunut haasteelliseksi. Tiukalla ta
loudenpidolla määrärahat ovat riittäneet, mutta siirtyneiden varojen tullessa käytetyiksi, ei varsinainen toimintamenorahoitus näytä riittävän nykyiseen
kulurakenteeseen.
Toimitilaresurssien osalta toteutettiin merkittäviä muutostöitä ja toimittiin ELY-keskusten uuden toimitilakonseptin pilottikohteena. Kauden aikana käynnis
tettiin toiminnan ja henkilöstön keskittäminen Jääkärinkadun toimipisteeseen.
Erikoistumisyksiköiden johdon katsaukset löytyvät kohdasta 5. ELY -keskuksen valtakunnalliset / ylialueelliset erikoistumistehtävät
2. Toimintaympäristön kuvaus
Keväällä 2009 valmistuneen Uusiutuva Etelä-Savo -maakuntastrategian keskeisenä tavoitteena on maakunnan kehityksen suunnan kääntäminen eri
tyisesti pitkään jatkuneet muuttotappiot haluttiin saada supistumaan. Strategiassa tahtotilan kärkeen nostettiin yritysten kilpailukyvyn parantaminen,
sillä nähtiin, että ilman menestyvää monipuolista yritystoimintaa kunnat eivät pysty huolehtimaan perustehtävistään eikä maakunta ole houkutteleva
lapsiperheille ja nuorille. Viimeisten vuosien aikana muuttoliike onkin lähtenyt kääntymään haluttuun suuntaan. Muuttotappiot ovat tuntuvasti pienen
tyneet ja muuttovoittoa on saatu entistä nuoremmissa, jo alle 30 —vuotiaiden ikäluokissa. Myös syntyvyys on ollut kasvussa. Väestön ikärakenne on kui
tenkin vuosikymmenten aikana päässyt vinoutumaan niin paljon, että luonnollinen väestönmuutos tuo vuosittain väkilukuun tuntuvan vähennyksen.
-

Etelä-Savolla on monia luontaisia vahvuuksia, joiden merkitys kilpailukykytekijöinä tulee jatkossa korostumaan. Alue on suosittua matkailu- ja vapaa
ajanasutusaluetta ja alueen upea järviluonto, metsät, luonnon puhtaus, maaseutumaisuus ja hiljaisuus sitä tarvitseville luovat puitteita tulevalle kehi
tystyölle. Metsien talouden merkitys on Etelä-Savolle suuri. Etelä-Savossa on panostettu paljon matkailuun sekä yritysten ekotehokkuuden lisäämiseen
ja ympäristöliiketoiminnan kehittämiseen. Myös luomutuotanto on nostamassa vahvasti uudelleen päätään ja alueelle ollaan perustamassa luomuins
tituuttia.
Väestön nopea väheneminen ja ikääntyminen ovat tuoneet haasteita Etelä-Savon ELY-keskuksen toiminnalle. Niukkenevat työvoimareservit ja osaavien
työntekijöiden saaminen alueen yritysten tarpeisiin tulee olemaan etenkin kasvun olosuhteissa poikkeuksellisen suuri haaste jatkossa. Toisaalta työt-
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tömyys on edelleen pysytellyt suhteellisen korkealla tasolla varsinkin ikääntyneiden ja pitkäaikaistyöttömien määrä on kasvanut ja heidän, samoin
kuin nuorten, työmarkkinoifta syrjäytymisen estämiseksi tarvitaan erityistoimia. Globalisaation erilaiset vaikutukset, viimeisimpänä talouskriisit eri puo
lilla maailmaa ja ilmastonmuutos luovat toiminnalle lisähaasteita.
—

Alueen saavutettavuus pääkaupunkiseudulta paranee huomattavasti Viitostien remontin valmistuttua maakunnan etelälaidalla. Viitostien Mikkeli-Juva
—välin rakentamisen viivästyminen pitää yhteyden pohjoiseen heikkona. Savonradan nopeuden nosto on lyhentänyt junamatkan pääkaupunkiin kol
meen tuntiin. Allegro —yhteyden myötä junamatka Pietariin kestää enää 3,5 tuntia. Venäjän läheisyys ja rajan takana oleva ostovoima sekä matkailija
potentiaali luovatkin alueelle suuria mahdollisuuksia. Seudullisesti alueiden käyttöä, asumista ja liikennejärjestelmää sovitetaan yhteen aluerakenne
mallien työstämisessä.
Taloudellinen tilanne ja työllisyys
Vuoden 2008 lopulla alkaneesta jyrkästä talouden taantumasta ollaan hiljalleen pääsemässä yli. Etelä-Savon kannalta merkittävimmät teollisuudenalat
puu- ja metalliteollisuus ovat toipuneet/toipumassa taantuman jäljiltä. Yritysten liikevaihto kasvoi vuonna 2010 edellisestä vuodesta jo lähes seitse
mällä prosentilla. Toisaalta pudotus vuonna 2009 oli raju leikaten liikevaihdon kertymää yli 13 prosentilla. Kuluvan vuoden alkupuolella kasvu edelleen
nopeutui, joskin investointien käynnistymisessä on ollut varovaisuutta. Taloudellisen tilanteen kokonaiskuva on kuitenkin vaikeasf hahmotettavissa ja
ennustaminen vaikeaa vähänkin pidemmällä aikavälillä. Kansainväliset talouskriisit ja kysynnän väheneminen ovat syksyn myötä lisänneet pelkoja uu
den taantuman käynnistymisestä. Talouden kasvun arvioidaan yleisesti jäävän jatkossa hitaaksi.
Työttömien määrä on Etelä-Savossa alentunut vuodentakaisesta tilanteesta keskimäärin 600 henkeä kuukaudessa. Työttömyysaste oli elokuun lopussa
9,7 prosenttia työvoimasta. Työttömänä oli 6770 henkilöä. Nuoria, alle 25-vuotiaita oli työttömänä 830, mikä on vähemmän kuin vuosi sitten, mutta
selvästi enemmän kuin vuoden 2008 elokuussa ennen taantuman kärjistymistä. Eletyn taantuman kielteiset vaikutukset kohdistuivat pahimmin irtisa
nottuihin ikääntyneisiin sekä työma kkinoille pyrkiviin, oppilaitoksista valmistuneisiin nuoriin etenkin nuoriin miehiin.
—

Etelä-Savossa tarvitaan edelleen kasvua ja työllisyyttä edistäviä toimia. Tärkeintä on tukea elinkelpoisten yritysten kasvua. Keskeisiä haasteita ovat yh
täältä tukea uutta alkavaa yritystoimintaa, vahvistaa yritysten kilpailukykyä ja panostaa koulutuksen ja osaamisen kehittämiseen ja toisaalta lievittää
rakenteellista työttömyyttä ja estää työmarkkinoilta syrjäytymistä. Em. toimet edellyttävät taloudellisia panostuksia ja tukea.
Alueen kilpailukyky
Etelä-Savon tuotantorakenne on edelleen varsin yksipuolinen perustuen pitkälti metsäsektoriin. Metsävaroihin liittyvän uuden liiketoiminnan synnyt
täminen on merkittävä haaste tulevalle kehitystoiminnalle. Puun jalostusastetta pitäisi pystyä nostamaan sekä lisäämään bio- ja metsäyrittäjyyttä maa
kunnassa. Erityisenä haasteena onkin pystyä luomaan alueelle korkeatasoista osaamista omaava innovaatioinfrastruktuuri, jonka varassa uutta yritys
toimintaa ja tuotteita voi syntyä. Rakentaminen on alueella ollut viime vuosina vilkasta. Myös kaupan ala on kasvanut ja työllistää aiempaa enemmän.
Julkisten palvelujen osuus työllistäjänä varsinkin sosiaali- ja terveysaloilla on iäkkään väestön myötä Etelä-Savossa suurempi kuin monella muulla alu
eella.
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Maataloustuotannolle on tyypillistä pieni tilakoko ja sirpaleinen tilarakenne. Monilla tiloilla on maa- ja metsätalouden lisäksi muuta yritystoimintaa ja
osa tuloista hankitaan tilan ulkopuolisesta palkkatyöstä. Kotieläintuotannosta luopuminen jatkuu, joskin osa nautakarjatiloista on kuitenkin laajentanut
rohkeasti tuotantoaan niin kutsutusti EU-mittoihin. Hevostalleja ja -yrityksiä tulee koko ajan lisää. Puutarhatuotannolla on perinteisesti Etelä-Savossa
keskeinen merkitys. Luomuruoan kysyntä on jatkuvassa kasvussa ja Etelä-Savon mahdollisuudet luomuviljelyyn ovat hyvät jakeluketjun toimivuutta
on parannettava. Entistä paremmin tulee myös pystyä hyödyntämään alueen vesistötja kalakannat parantamalla sekä elinkeinokalatalouden että kalas
tusmatkailuyritysten toimintamahdollisuuksia.
—

EU:n rakennepolitiikka on suuntautumassa vuonna 2013 päättyvän ohjelmakauden jälkeen voimakkaammin heikompien jäsenmaiden tueksi ja myös
Etelä-Savossa on syytä varautua ajoissa uuteen kauteen.
Työmarkkinoiden kehitys ja maahanmuutto
Vinoutuneesta ikärakenteesta johtuen työelämästä siirtyy tällä hetkellä jo eläkkeelle tuntuvasti suurempi määrä työntekijöitä kuin nuorista saadaan
laskennallisesti tilalle. Vaikka Etelä-Savossa ei tällä hetkellä juuri olekaan työvoiman saantiongelmia, työvoimareservit niukkenevat ja osaavien työnte
kijöiden saaminen yritysten tarpeisiin tulee olemaan suuri haaste jatkossa. Etelä-Savon on pidettävä kiinni osaavasta työvoimasta ja toiminnan paino
pisteenä tulee olla eri-ikäisten ammattilaisten nopean työllistymisen turvaaminen rakennemuutostilanteissa. Syrjäytymiskehitys on saatava estetyksi
niin, ettei aiheuteta kuntataloudelle ja yhteiskunnalle ylimääräisiä rasitteita. TYKE-toimenpitein tulee edistää myös niitä toimenpiteitä, joilla ikään
tyneempien työuria voidaan pidentää.
Työikäisten määrän supistuessa tullaan maahanmuuttajien työpanosta jatkossa tarvitsemaan. Kotoutumisen onnistuminen ja palveluprosessien paran
taminen on osa hallittua työperäistä maahanmuuttoa. Ulkomaalaisten työllisyysaste tulee saada nousemaan ja on luotava palvelujärjestelmät, jotka
edesauttavat maahanmuuttajien sijoittumista ja kotoutumista sekä integroitumista eteläsavolaiseen työelämään. Pitkällä aikavälillä tulee kehittää
maahanmuuttoa työmarkkinoiden tarpeisiin.
1 Imastonmuutos, energia ja ympäristö
Kansallisen ilmastonmuutoksen hi litsemisen ja sopeutumisen ohjelman pohjalta on käynnistetty yhteistyössä Pohjois-Savon ELYn kanssa Savon il
masto-ohjelman valmistelu. Samal a päivitetään Etelä-Savon kasvihuonekaasutase vuodelle 2010. Työn tulokset ja ohjelman toimeenpano kytketään
maakunnalliseen suunnitteluun.
Puhdas ja monimuotoinen luonto tarjoaa Etelä-Savon alueelle mahdollisuuksia. Luonnonsuojelussa siirrytään suojeluohjelmien toteuttamisesta suoje
lualueiden hoidon ja käytön suunnitteluun. Monimuotoisuuden turvaamisessa korostuvat lisäksi metsätalouden kestävyys ja uudet vapaaehtoisuuteen
pohjautuvat suojelutoimet M ETSO-ohjelman tapaan.
Etelä-Savon vesistöistä on suuri osa erinomaisessa tai hyvässä tilassa. Työtä tyydyttävien tai välttävien vesistöjen tilan parantamiseksi on runsaasti ja
useilla yksittäisillä merkittävillä kohteilla tarvitaan lisätoimenpiteitä. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet nostavat Vuoksen vesistöalueen vesien
hoidon suunnittelussa erityisasemaan. Pohjavesiä Etelä-Savossa on vähän. Moniin pohjavesiesiintymiin kohdistuu uhkia ja niiden suojelemiseksi on

käynnissä suojelusuunnitelmien laadinta.
Etelä-Savon haasteena on tehdä viihtyisästä alueesta houkutteleva, vetovoimainen, elämyksiä ja tarvittavia palveluja tarjoava asuinympäristö. Asuin
ympäristöissä on tarve kiinnittää huomiota taajamien viihtyisyyden lisäämiseen, virkistys- ja harrastusmahdollisuuksien tarjoamiseen. Kuntien maankäytön suunnittelun ja rakennusva vonnan resurssien alimitoitus näkyy niiden elinkeino- ym. toiminnan kehittymisen esteenä. Maaseudun kehittämis
ohjelman toimenpiteet edellyttävät peltojen kasvipeitteisyyttä ja vesistöjä suojelevia viljelykäytäntöjä. Lisääntyvä luomutuotanto osaltaan korostaa
kestävän kehityksen mukaista tuotantoa ja kulutusta alueella. Kulttuuriarvojen (kuten rakennussuojelu, perinnebiotoopit, arvokkaat maisema-alueet)
ja paikallisidentiteetin painoarvoa päätöksenteossa on syytä korostaa edelleen, jotta muistaisimme ketä olemme ja olimme.
Yhteiskunnan tärkeiden toimintojen turvaamisessa on haasteita. Mikkelin ja Savonlinnan seutujen vedenhankintaan sisältyy riskejä, joita tulee vähen
tää hakemalla uusia raakavesilähteitä. Etelä-Savoon ei luokitella tulvaciirektiivin mukaisia merkittäviä tulvariskialueita, mutta vesistöjen rannalla sijait
sevien yhdyskuntien (esim. Savonlinna, Mikkeli) valmiutta tulvien aiheuttamien haittojen torjuntaan on kehitettävä.
Etelä-Savon energiaomavaraisuutta voidaan vielä lisätä mm. bioenergian tutkimus-ja kehitystyön avulla. Ympäristökilpailukyvyn ylläpitäminen edellyt
tää ekotehokkuutta ja luonnonvarojen käytön optimointia. Etelä-Savon materiaalitase vuodelle 2007 kertoo talouden bioottisten (uusiutuvien) materi
aalipanosten olevan hieman yli puolet käytetyistä luonnonvaroista kun se kokomaassa on noin kolmannes.
Ympäristötutkimus, -kasvatus ja -koulutus tarjoavat alueelle kehittymisen mahdollisuuksia kasvavien ympäristöhaasteiden maailmassa.
Etelä-Savon ELYn tärkeä tehtävä yleistä etua valvovana viranomaisena on turvata asiakkailleen tasapuolinen ja oikeudenmukainen kohtelu ympäristön
suojelun, luonnonsuojelun ja alueidenkäytön mukaisissa asioissa.

Itä-Suomen ELY-keskukset ja maakuntaliitot ovat yhdessä sopineet yhteiset kärkipainopisteet ELYjen seuraavalle strategiakaudelle. Näiden lisäksi jokainen
alueen ELY painottaa ELY-kohtaisia valintojaan.
Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon ELY-keskukset nostavat kärkikohteiksi neljä tärkeintä yhteistä kehittämishaastetta:
.. kansainvälisesti vetovoimainen toimintaympäristö,
OO
yritysten kilpailukyvyn kehittäminen,
+ puun ja metsän hyödyntäminen sekä
.. nuorten koulutus- ja työuramahdollisuuksien parantaminen.
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3. ETELÄ-SAVON ELY -keskuksen strateginen tulossopimus
3.1. Alueen elinvoimaisuus
Strategiset painotukset
Alueen vahvuuksien tunnistammen ja hyödyntäminen

Etelä-Savon keskeisiksi vahvuuksiksi on tunnistettu hyvin kasvavat metsät ja puhtaat, laajat ja elinvoimaiset vesistöalueet sekä
sijainti lähellä suuria kasvukeskuksia, pääkaupunkiseutua ja Pietaria, jotka tarjoavat alueelle mahdollisuuksia ja lisävolyymeja
mm. matkailun, kaupallisten palvelujen sekä kulttuuri-ja hyvinvointipalvelujen kehittämiseen. Alueella panostetaan ym
päristöteknologian kehittämiseen ja hyödyntämiseen sekä puhtaiden ja turvallisten elintarvikkeiden tuottamiseen. Matkailua,
vesistöjen virkistyskäyttöä ja vesiliikennettä sekä rakentamista ja muuta maankäyttöä ohjataan siten, että järviluonnon, maise
man ja kulttuuriperinnön erityispiirteet säilyvät.
Toimenpiteet:
Toimitaan siten, että Etelä-Savo profiloituu kansainvälistyvänä, yritysystävällisenä ja vetovoimaisena ekomaakuntana.
Toteutetaan lyhyen ja pitkän aikavälin ennakointitoimintaa yhdessä Etelä-Savon maakuntaliiton kanssa alueen elinkei
noelämää ja työvoiman saatavuutta tukevalla tavalla. Ennakoinnin työvälineitä käytetään innovatiivisesti kehittämisen työ
kaluina.
Osallistutaan ja toteutetaan kansainvälistymis-ja maahanmuuttostrategioita ja erityisesti Venäjä-/lähialuestrategiaa yhdes
sä maakuntaliiton kanssa.
Alueen metsävarojen hoidon tärkeys tunnistetaan ja tuetaan metsätalouden edistämistä alueella mm. luomalla edellytyksiä
puun jatkojalostustoiminnan lisäämiselle ja tuotteiden viennille alueen ulkopuolelle
Korostetaan alueidenkäytön ohjauksessa ja koulutuksessa Vuoksen alueen erityispiirteitä ja haetaan kuntien kanssa yhteis
työssä käytännön sovelluksia, jotka edistävät erityispiirteiden säilymistä
Tuetaan mm. matkailuun liittyvien virkistyskäyttöreittien laadun ja reittiverkoston parantamiseen tähtääviä suunnitelmia ja
hankkeita
Tuetaan maaseutumatkailuyritysten liiketoiminnan kehittämistä ja turvataan niiden investointi- ja kehittämisrahoitus
Parannetaan elinkeinokalatalouden toimintaedellytyksiä Euroopan kalataloustalousrahaston rahoitusinstrumentin toimin ja
kansalaisten viihtyvyyttä edistetään ohjaamalla vapaa-ajankalastuskäytäntöjä kestävän kalatalouteen kalastusalue- ja han
ketoiminnassa
Osallistutaan Etelä-Savon maakuntaliiton koordinoimaan keskipitkän ja pitkän aikavälin ennakointiin.
Matkailun kehittämisessä Saimaa on Etelä-Savon matkailun ensisijainen kehittämisympäristö, johon liittyy kiinte
ästi majoitus- ja tapahtumamatkailun kehittäminen. Kulttuurin matkailullinen huomiointi on osa koko Itä
Suomalaista matkailun kehittämisestä ja tuotteistamista.
Etelä-Savon väestö vanhenee ja vähenee erityisesti maaseudulla ja haasteena on pitää kiinni nuorista ja koulutetusta väestöstä.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tasapainoinen

väestöra-
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kenne ja korkea työllisyys

Samanaikaisesti on myös kiinnitettävä huomiota työurien pidentämiseen ja työpanosten hyödyntämiseen erityisesti yli 50vuotiaiden ja osatyökykyisten kohdalla.
Työllisten määrä on Etelä-Savossa pysytellyt koko 2000-luvun ajan lähes samalla tasolla työikäisten määrän vähenemisestä huo
limatta, mikä on nostanut työllisyysastetta. Suurten ikäluokkien siirtyminen pois työelämästä sekä elinkeinorakenteen ja yrittä
jyyden uudistuminen avaa nuorille ja koulutetuille, myös maahanmuuttajille, uusia mahdollisuuksia avautuvina työpaikkoina ja
yrittäjinä.
Nuorten ja aikuisten ammatillisen koulutuksen ohjaus ja monipuolinen koulutustarjonta turvataan tehostamalla elinikäisen
oppimisen mahdollisuuksia, paikkaan ja aikaan sitomattoman etäopiskelun ja tietotyön mahdollisuuksia sekä huolellisella enna
kointi-ja koulutussuunnittelulla.
ELY:n tehtävänä on edistää koulutuksen suuntaamista elinikäistä oppimista tukevasti. Etelä-Savo on väestältään pieni
toiminta-alue ja toteuttaakseen tehokkaasti elinikäisen oppimisen periaatetta ELY:n roolina on myös tehdä kiinteää
yhteistyötä eri toimijoiden kanssa niin, että elinikäisen oppimisen periaate toteutuisi mahdollisimman tarkoituksen
mukaisesti huomioiden alueen työllisyyskehityksen, työpaikkojen kehityksen ja oppilaitosten opetustarjonnan kehit
tymisen.
Toimenpiteet:
Huolehditaan työ-ja elinkeinopalvelujen saatavuudesta koko maakunnan alueella.
Kehitetään TE-palveluverkkoa, yhteispalvelupisteitä, työvoiman palvelukeskuksia ja seudullisia yrityspalveluita asiakasläh
töisesti.
Panostetaan erityisesti monikanavastrategian aktiiviseen käyttöönottoon. TE-toimistoilla on vahva ohjauksellinen ote asia
kasyhteydenotoissa, kehitetään palvelulinjojen toimintaa.
Toteutetaan rakenteellisen työttömyyden alentamiseen tähtäävät toimenpiteet
Yritysten perustamiseen ja kehittämiseen sekä yritysten rekrytointikynnysten alentamiseen kohdennetaan määrärahaoh
jauksella ja palveluprosesseja kehittämällä lisää voimavaroja (seudulliset yrityspalvelut, yhteistyöverkoston toimivuus)
Käynnistetään Etelä-Savon elinikäisen oppimisen ja aikuisten ammatillisen ohjauksen kehittämisryhmät yhteistyössä ItäSuomen AVIn ja alueen oppilaitosten kanssa
parannetaan toimintaryhmien asiakaslähtöisyyttä paikallisten yrittäjien ja varsinkin aloittavien yrittäjien välisessä kanssa
käym isessä
-

-

-

-

-

-

Kestävä yhdyskuntakehitys
ja toimiva liikennejärjestel
mä

Etelä-Savon kaupunkiseutujen kaikkea suunnittelua ohjataan kohti energia- ja ekotehokasta yhdyskuntarakennetta. Maa nkäyt
töä, asumista, palveluita, liikennejärjestelmää ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä tarkastellaan yhtäaikaisesti ja sovitetaan
entistä paremmin yhteen. Pohjois-Savon ELYn Iiikennevastuualueen ja Etelä-Savon ELYn molempien vastuualueiden välistä
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yhteistyötä tiivistetään edelleen etsimällä uusia synergiaetuja.
Toimenpiteet:
Edistetään kaupunkiseutujen rakennemalli- ja liikennejärjestelmäsuunnittelua, sekä kaikkien kuntien strategista maankäytön suunnittelua ja maapoliittisia ohjelmia kaavaohjauksella, rakennemallien osalta EU- rahoituksella sekä ottamalla
nämä esille kuntien kehittämiskeskusteluissa
Kaavaohjauksessa korostetaan maakuntakaavan merkitystä
Valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita aletaan toteuttaa kaikessa ELYn toiminnassa
Kuntien kaavaohjauksessa korostetaan yhdyskuntarakenteen eheytymistä ja täydennysrakentamista, palvelujen saavutet
tavuutta, valmiutta joukkoliikenteen kehittämiseen ja erityisesti kevyenliikenteen edellytysten parantamista. Tavoitteet
ovat korostuneesti esillä kaupunkiseutujen suunnittelussa
Maaseutuasumisessa priorisoidaan kirkonkylien ja taajamien elinvoimaisina pitäminen
-

-

-

-

-

Merkittävät hankkeet:
Kaupunkiseutujen aluerakennemallitja liikennejärjestelmäsuunnitelmat
-

Luonnonvarojen kestävä
käyttö

Etelä-Savossa edistetään luonnonvarojen kestävää käyttöä ja hyödyntämistä sekä biotalouteen perustuv~en järjestelmien käyt
töönottoa.
Toimenpiteet:
Turvetuotantoa ohjataan suostrategian mukaisesti jo ojitetuille luonnontilaltaan vähäarvoisille soille sekä valvonnallisin
keinoin pyritään ehkäisemään turvetuotannon vesistöhaittoja
Edistetään maakunnallisen luonnonvarastrategian laatimista luonnonvarojen käytön kestävyyden näkökulmasta
Edistetään ja seurataan Itä-Suomen jätesuunnitelman tavoitteiden toteutumista
Biotalouteen perustuvia toimia edistetään erilaisilla ohjauskeinoilla kuten tiedottamisella ja koulutuksella
Edistetään erityisesti metsäenergian käytön lisäämistä Etelä-Savon alueellisen metsäohjelmassa mainittujen Etelä-Savon
bioenergia-alan liiketoimintaohjelman ja Itä-Suomen bioenergiaohjelman mukaisissa toimenpiteissä (mm. metsähakkeen
käytön lisääminen, tuotantologistiikan kehittäminen)
Toteutetaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa ja Etelä-Savon maaseutustrategiaa. Alueelta ja paikallisista
lähtökohdista lähtevää omaehtoista kehitystä vahvistetaan Leader-toiminnalla.
-

-

-

-

-

-

Merkittävät hankkeet:
Etelä-Savon kiviaineshuollon turvaaminen —projektin kautta osoitetaan kiviainesten otolle alueet siten, että luonto-,
kulttuuri-, maisema- ja pohjavesiarvot on otettu huomioon.
-

10
Monimuotoinen uonto ja
puhtaat vedet

Puhdas ja monimuotoinen luonto tarjoaa Etelä-Savon alueelle mahdollisuuksia. Luonnon monimuotoisuuden säilymistä ediste
tään yhdessä muiden toimijoiden kanssa ja parannetaan pinta-ja pohjavesien tilaa. Etelä-Savon vesistöistä suuri osa on erin
omaisessa tai hyvässä tilassa ja haasteena on säilyttää vallitseva tila. Tyydyttävien tai välttävien vesistöjen tilan parantamiseksi
on työtä runsaasti ja useilla yksittäisillä merkittävillä kohteilla tarvitaan lisätoimenpiteitä. Pohjavesiä Etelä-Savossa on vähän ja
sen vuoksi niiden suojeleminen on merkittävä haaste.
Toimenpiteet:
Parannetaan ja turvataan pintavesien hyvä tila vesienhoidon toimenpideohjelman mukaisesti
Toteutetaan seuraavan vesienhoidon suunnittelukauden työt laadukkaasti yhteistyössä asukkaiden ja sidosryhmien kanssa
Koordinoidaan Vuoksen vesienhoitoalueen vesienhoidon suunnittelua sekä alueellisten vesienhoitoryhmien työtä
Tehostetaan pohjavesiensuojelua laatimalla pohjaveden suojelusuunnitelmia sekä ohjaamalla pilaan uneista maa-alueista
tehtäviä selvityksiä ja tukemalla kunnostuksia
Ympäristötukisopimusten myötä edistetään avoimen peltomaiseman säilymistä, kasvipeitteisyyttä ja luonnon monimuotoi
suutta
Kehitetään suojeluverkostoa sekä erityisesti toteutetaan METSO —ohjelmaa
Parannetaan suojelualueiden välisiä ekologisia yhteyksiä mm. yhdessä metsäkeskuksen kanssa edistämällä jatkuvaan kasva
tukseen ja pienaukkoihin perustuvaa puunkorjuuta
Edistetään lajisuojelua mm. toteuttamalla saimaannorpan suojelun strategiaa ja toimenpidesuunnitelmaa
Toteutetaan valtakunnallista kalatiestrategiaa
Osallistutaan suostrategian valmisteluun ja toteutukseen
Edistetään haja-asutuksen jätevesineuvontaa yhdessä alueen kuntien kanssa
Edistetään asiakaslähtöisesti ympäristönsuojelua tiedotuksen, koulutuksen ja neuvonnan avulla sekä tuetaan ympäristökas
vatusta
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.2. Elinkeinoelämän menestystekijät
Strategiset painotukset
Hyvä saavutettavuusja
Parannetaan maankäytön ohjauksella liikenteen, asumisen ja elinkeinoelämän toimintaedellytysten yhteensovittamista.
maankäyttö
Laajakaistahankkeiden ja järjestelmäratkaisuihin perehdyttämistä tukevien hankkeiden avulla edistetään pienyritysten toimin
taa, asukkaiden verkottumista ja palveluiden saatavuutta alueen eri osissa.
Toimenpiteet:
ELY-keskus osallistuu aktiivisesti yhteistyössä maakuntaliiton kanssa laajakaista kaikille -hankkeen toteutukseen
-
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ELY-keskus tiedottaa laajakaista hankkeiden markkinointiin ja tiedotukseen saatavissa olevasta kehittämistuesta.
Tavoitteena on, että ELY-keskuksen erilaisilla toimenpiteillä parannetaan elinkeinoelämän kilpailukykyä, uudistumista sekä lii
ketoiminnan ja palvelujen kehittämistä. Työelämän laadun ja tuottavuuden paraneminen ovat kilpailukyvyn edellytys. Toimin
tatavassa korostuvat yhteistyö ja yhteiset tavoitteet eri asiakassegmenteissä sidosryhmien kanssa.
-

Yritysten ja julkisen sektorin
uudistumiskyky

Toimenpiteet:
Kohdistetaan yritysrahoitusta ja toimenpiteitä kasvua ja uudistumista hakevien yritysten kehittämishankkeisiin ja tuetaan
kehittämistä pitkäjänteisesti yhdessä muiden kehittäjä-/rahoittajaorganisaatioiden kanssa
Kohdistetaan yritysrahoitusta uuden liiketoiminnan ja uusien yritysten synnyttämiseen
Käynnistetään toimenpiteitä yritysten kansainvälisen liiketoiminnan osaamisen kehittämiseksi
Käynnistetään toimenpiteitä uusien liiketoimintamallien ja palvelujen kehittämisen tukemiseen (esim. hyvinvointiala)
Panostetaan erityisesti Etelä-Savon vahvuuksiin metsä, metalli, matkailu, ympäristö, materiaalit
Tuetaan yritysten omistaja- ja sukupolvenvaihdoksia tavoitteena uudistaa liiketoimintaa
Kytketään johtamisen ja liiketoimintaosaamisen sekä ympäristötietoisuuden kehittäminen rahoitus-, investointi- ja kehittä
misha nkkeisiin
Korostetaan tiedottamisessa työelämän laadun ja työyhteisöjen merkitystä kilpailutekijänä, aktivoidaan TYKE—
kehittämishankkeita alueella ja lisätään työelämän laadun ja tuottavuuden samanaikaisen parantamisen jalkauttamista yri
tyksiin ja organisaatioihin
Toimitaan Yritys-Suomi, yhteinen tapa toimia —konseptin mukaisesti yhdessä sidosryhmien ja kumppaneiden kanssa
Kehitetään ja koordinoidaan seudullisten yrityspalvelujen verkostoa tavoitteena tukea alkavien ja kotimarkkinoilla toimivien
yritysten kasvun ja kehittymisen edellytyksiä
Edistetään elinkeinorakenteen monipuolistamista myös mm. luovien alojen ja kulttuurimatkailun toimijoiden kehittämis
ha nkkeil la
ELY vahvistaa laadukkaiden hyvinvointipalvelujen turvaamista alueellaan tukemalla uusien liiketoimintamallien ja palvelu
jen kehittämistä. Tätä tuetaan myös turvaamalla osaavan työvoiman saatavuus.
Turvataan ympäristölupien valvontaa kehittämällä ja yhtenäistämällä toiminnanharjoittajien yhdenmukainen kohtelu
panostetaan luomuelintarviketalouden kehittämiseen, jota vahvistetaan panostamalla tuotekehitykseen ja muuhun liiketoiminnan kehittämiseen
suunnataan toimenpiteitä aktiviteettimatkailun tuotekehitykseen sekä lähiruuan käyttöön vetovoimatekijänä ravitsemus
palveluissa
tuetaan kuntien maaseutuhallinnon uudistamista siten, että maaseutuhallinnon tehtävät tulevat hoidettua EU:n ja kansalli
sen lainsäädännön mukaisesti
Ennakointitietoa välitetään tulevaisuuden tarpeista ja kulutuskäyttäytymisestä.
Tavoitteena on, että Etelä-Savossa on käyttäjien tarpeet huomioiva innovaatioympäristö, joka on rakennettu yhdessä julkisten
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kasvuun ja kansainvälistymi-

—
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seen kannustava innovaatioympäristö

toimijoiden ja yritysten kanssa. Toimivan innovaatioympäristön lisäksi tarvitaan toimiva rahoittajayhteistyö julkisen ja yksityisen
sektorin välillä kasvun mahdollistamiseksi uusissa yrityksissä tai uutta liiketoimintaa käynnistävissä yrityksissä.
Toimenpiteet:
Kohdistetaan tutkimus-ja kehittämisrahoitusta
o tarve- ja käyttäjälähtöisiin hankkeisiin
o verkostoituneisiin hankkeisiin maakunnassa, kansallisesti tai ka nsainvälisesti
Tunnistetaan segmentin kasvavat ja kansainvälistyvät asiakkaat ja tarjotaan mahdollisuutta hakea Kasvuväylä-ohjelmaan ja
hyödyntämään muita ko. segmentin erikoisrahoitusta tai kasvuohjelmia.
Kehitetään julkisten ja yksityisten rahoittajien yhteistyötä kasvun mahdollistamiseksi uusissa yrityksissä tai uutta liiketoi
mintaa käynnistävissä yrityksissä
Kohdistetaan toimenpiteitä eri toimijoiden yhteistyön lisäämiseksi ja kehitetään yhteisesti TEM:n konserniin kuuluvien or
ganisaatioiden asiakaspalvelua
Etelä-Savon kaikilla toimintaryhmillä on kansainvälisiä hankkeita. Näissä painotetaan nuoria ja uusia tapoja kohdata haastei
ta. Hankkeiden jälkeen siirrytään konkreettiseen yhteistyöhön
toimintaryhmät ja kylä- ym. kolmatta sektoria edustavat yhdistykset ja järjestöt edistävät maaseudun elinvoimaisuutta.
Ekotehokkaassa Etelä-Savossa tuetaan energiaa säästäviä ratkaisuita ja korvataan uusiutumattoman energian käyttöä uusiutu
valla energialla. Lämpöenergian tuotannossa hyödynnetään alueen runsaita metsävaroja. Myös maalämpö, biokaasu, tuulivoi
ma sekä muut uusiutuvan energian tuotannon mahdollisuudet hyödynnetään soveltuvin osin.
-

-

-

-

-

Uusiutuva energia ja ekotehokkuuden parantaminen

Toimenpiteet:
Edistetään energiaa ja materiaalia säästävien toimenpiteiden toteuttamista
Jatketaan Ecostart-palvelun kehittämistä TEM :n uudistettujen asiantuntija palveluiden linjausten mukaisesti
Kehitetään ja lisätään metsäbioenergian tuotantoa, käyttöpaikkoja ja käyttöä ottaen samalla huomioon kestävän ja moni
muotoisen metsätalouden edellytykset
Hanke-ja investointitukitoimenpitein edistetään energiatehokkuutta ja uusituvan energian käyttöratkaisuja sekä niihin liit
tyvää neuvontaa ja tiedotusta
-

-

-

-

-

-

-

Kaikessa maankäytön suunnittelussa huomioidaan ekotehokkuusja ilmastonäkökulma
Rakentamisen ohjauksessa kiinnitetään huomiota energiansäästöön ja energiatehokkuuden parantamiseen kustannuste
hokkaasti ja rakennusten ominaispiirteet huomioiden
Pidetään uusiutuvaan energiaan liittyviä teemoja esillä kuntien kehittämiskeskusteluissa ja pääasiassa kunnille suunnatta
vissa rakentamisen ohjauksen koulutuksissa, joita järjestetään Itä-Suomen ELY-keskusten kanssa yhteistyössä.
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-

-

-

Luodaan edellytykset tuulivoimatuotannon merkittävälle lisäämiselle edistämällä ja ohjaamalla tuulivoiman kehittämistä ja
kaavoitusta suunnitelmallisesti yhteistyössä maakuntaliiton kanssa, ottaen kuitenkin huomioon maisemalliset arvot ja
Vuoksen vesistöalueen erityispiirteet
ELY-keskuksen sisäinen ekotehokkuusryhmä edistää uusiutuvan energian käyttöä sekä ekotehokkuusnäkökulman huomioi
mista eri hankkeissa ja asioissa.
Osallistutaan ympäristökasvatukseen ja ympäristötietoisuuden lisäämiseen liittyvään yhteistyöhön

Merkittävä hanke:
Pohjois-Savon ja Etelä-Savon yhteinen Savon ilmasto -ohjelma valmistuu vuonna 2012.
-

Toimivat työmarkkinat ja
osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen

Laadukkailla ja oikea-aikaisilla työ-ja elinkeinopalveluilla sekä määrärahaohjauksella tuetaan työvoiman kohtaantoa työmarkki
noilla kysynnän mukaisesti. Eteläsavolaisten työmarkkinoiden näkökulmasta on tärkeää huolehtia koko työvoimareservin työ
panoksen käyttämisestä, työurien pidentämisestä sekä uran alku- että loppupäästä sekä työttömyysjaksojen lyhentämisestä.
Työ-ja e inkeinohallinto ei yksin pysty varmistamaan osaavan työvoiman saatavuutta, vaan toimivien työmarkkinoiden toimin
taa tukemaan tarvitaan kumppanuus-ja yhteistyöverkostoa. Työperäisellä maahanmuutolla uusinnetaan Etelä-Savon työvoi
maa.
Työelämän laadun ja tuottavuuden parantamiseen tähtäävillä toimilla, jotka liittyvät osaamisen, työn ja prosessien, johtamisen
ja esimiestyön sekä työhyvinvoinnin kehittämiseen työorganisaatioissa, vaikutetaan positiivisesti työurien pidentämiseen.
Toimenpiteitä:
Elinkeinoelämän osaamistarpeita ennakoidaan yhdessä kumppaneiden kanssa monipuolisilla menetelmillä
Hyödynnetään aktiivisesti elinikäisen oppimisen, aikuisten ammatillisen ohjauksen ja työryhmiä ja verkostoja
TE-palveluverkon kehittämisessä otetaan huomioon yritys- ja työnantajapalvelujen kytkeminen tiiviisti työnvälitykseen ja
työvoiman osaamisen kehittämistehtävään.
Työnvälityspalveluissa kiinnitetään huomiota monikanavastrategiaan implementointiin ja asiakkaiden asiointikäytäntöjen
ohjaukseen ja kehittämiseen.
Rakenteellisen työttömyyden alentamiseen tähtäävällä suunnitelmalla pureudutaan myös ikääntyvien työllisyyden paranta
miseen.
Käynnistetään Etelä-Savon työelämän kehittämisverkoston toiminnan, jonka tavoitteena on aktivoida eteläsavolaisia yrityk
siä ja organisaatioita verkostoitumaan ja yhdessä kehittämään työelämää sekä tiedostamaan työelämän laadun parantami
sen merkitys työurien pidentämisen ja eläkkeelle jäämisen myöhemmäksi siirtämisen mahdollistajana
-

-

-

-

-

-
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3.3. Väestön hyvinvointi
Strategiset painotukset
Terveellinen, turvallinen ja
viihtyisä elinympäristö

ELY -keskuksen esitys
Etelä-Savon ELYn lähtökohtana on kehittää vastuualueiden ja yhteistyökumppaneiden yhteistyötä siten, että elinkeino-, liiken
ne-, ympäristönäkökulmista voidaan parhaiten edistää terveellisen, turvallisen ja viihtyisän elinympäristön säilymistä ja kehit
tymistä.
Pitkän aikavälin keskeisimpinä tavoitteina ovat kehittää Etelä-Savoon kolme kestävän kehityksen periaatteiden mukaista ja hy
vin toimivaa kaupunkiseutua sekä elinvoimainen maaseutu kirkonkylineen ja kylineen. Kaikessa suunnittelussa huomioidaan
ilmastomuutoksen aiheuttamat tarpeet energiatehokkaaseen asumiseen ja liikkumiseen. Maaseudun, Saimaan ja muiden vesis
töalueiden puhdas ja hiljainen luonto, taajamien laadukas rakennettu ympäristö, varmistettu vesihuolto ja pohjavesien suojelu,
toim~va likennejärjestelmä ja kulttuuriympäristöjen moninaisuus lisäävät Etelä-Savon viihtyisyyttä ja vetovoimaisuutta asuin
seutuna a vapaa-ajan vieton alueena.
Toimenpiteet:
Varmistetaan ELYn sisällä ja keskeisten sidosryhmien kanssa yhteiset tavoitteet terveellisen, turvallisen ja viihtyisän elinym
päristön luomiseksi ja ylläpitämiseksi. Kaavaohjausta kehitetään sidosryhmien kanssa yhteistyössä ja ohjataan kuntakaavoi
tusta niin, että vanhentuneita kaavoja uusitaan ajanmukaisiksi
Tuetaan erilaisia keskusta-alueiden kehittämisha nkkeita
Kannustetaan kuntia riittävien kaavoituksen ja ra kennusvalvonna n resurssien kehittämiseen
Rakennusperintöä säilytetään ja hoidetaan monipuolisesti, erityisesti kaavojen ja suunnitelmien ohjaustyöllä ja tukia suun
taa maIla
Kulttuuriympäristön hoidon toimijoiden yhteistyötä ylläpidetään ja järjestetään sekä tiedon levittämiseksi että toiminnan ja
riskivalmiuden koordinoimiseksi. Tuetaan kulttuuriympäristöjen suojelua ja luonnon virkistyskäyttöä lisäämällä kulttuu
riympäristöön liittyvää tietoa ja arvostusta sekä tukemalla luonnon virkistyskäytön edellytyksiä
Edistetään taide- ja kulttuuripalvelujen saavutettavuutta, monikulttuurisuutta ja kulttuurin hyvinvointi- ja terveysvaikutuk
sia kaupunkikeskuksissa ja maaseudulla.
Maisema-alueiden päivitysinventoinnin valmistuttua panostetaan perinnebiotooppi-inventointien päivittämiseen, erityyp
pisten kohteiden hoidon järjestämiseen sekä niiden hyödyntämiseen mm. matkailussa ja maisemayrittäjyystoiminnassa
Osallistutaan kansallispuistojen hoito- ja käyttösuunnitelmien valmisteluun ja turvaamme alueiden kestävän käytön toteu
tu mista.
Vaalitaan hiljaisten alueiden säilymistä
Tuotetaan laadukasta, riittävää ja ajankohtaista tietoa ympäristön tilasta asiakkaiden ja kumppaneiden tarpeisiin
Toteutetaan vesien tilan seurantaa ja hydrologista seurantaa hyvä ksyttyjen vesienhoitoalueiden seurantaohjelmien sekä
toimenpideohjelmien tuottamien tarpeiden mukaisesti
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

—

-

-

-

-

-

Tuetaan valtakunnallisen viemäröintitukiohjelman toteuttamista
Toteutetaan yhdyskuntien vedenhankintaa turvaavia selvityksiä ja hankkeita
Jatketaan tulvariskien hallintaan tähtäävää työtä ja aloitetaan tulvariskikarttojen laadinnan merkittäville alueille
Seurataan ja edistetään Itä-Suomen alueellisen jätesuunnitelman täytäntöönpanoa
tuetaan maaseudulla toimivien uusien yritysten perustamista ja toimivien yritysten kehittämistä
maaseudun elinvoimaisuutta tuetaan huolehtimalla ajanmukaisesta infrasta ja lisäämällä yhteisöllisyyttä

Merkittävät hankkeet:
Savonlinnan seudun ja Mikkelin seudun vedenhankinnan varmistamisen hankkeet.

-

Toimivat matkat

Turvallinen ruoka

Luomumaatalouden lisääminen ja luomutuotteiden alueella tapahtuvan jalostamisen kehittäminen ovat tärkeitä haasteita luo
mutuotteiden kysynnän kasvaessa. Luomumaatalouden osalta avomaan luomuvihannesalan nostaminen ja luomukotieläinta
louden kehittäminen ovat keskeisiä painopistealoja, ja luomuelintarvikkeita jalostavien yritysten investointi- ja kehittämisrahoi
tus tulee turvata.
Maabrändivaltuuskunnan esityksen mukaan maataloustuotannosta tulisi olla kahdenkymmenen vuoden kuluttua puolet luomulla. Tätä tavoitetta edistämään on annettu Helsingin yliopiston ja MTT:n tehtäväksi luomuinstituutin perustaminen.
Lähiruoan kysyntä on kasvussa niin luomutuotantoon kuin myös tavanomaiseen tuotantoon perustuvana. Erityishuomiota on
kiinnitetty ammattikeittiöissä käytettävän lähi-ja luomuruoan käytön edistämiseen. Alueella tuotettavan ja jalostettavan lähiruuan kysynnän (mm. sisävesien kalat) ja tarjonnan edistämiseksi ongelmat ja kapeikot tulee tunnistaa ja etsiä niihin ratkaisut.
Erilaisten erikoisruokavalioiden käyttö ja suosio on kasvussa varsinkin nuorten keskuudessa. Tähän kansainvälisestikin tunnis
tettuun uuteen ilmiöön tulisi rohkaista alueen ruoka-alan yrittäjiä tarttumaan ja rahoittajien tukea uusien innovatiivisten tuot
teiden kehittämistä, valmistusta ja markkinointia.
-

-

-

-

-

Edistetään luonnonmukaista tuotantoa ja siihen liittyvän ketjun toimintaa pellolta pöytään hanke-, tiedotus-, neuvonta-ja
tarkastustoiminnan avulla
Edistetään luomuinstituutin perustamista ja sen sijoittumista Etelä-Savoon
Edistetään lähiruoan tuotantoa ja hyödyntämistä Etelä-Savossa.
Varmistetaan valvonnan avulla elintarvikkeiden turvallisuutta ja laatua sekä kasvien terveyttä
Tuetaan lähiruoan kysynnän ja tarjonnan välisten ongelmien tunnistamista ja ratkaisujen löytämistä
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-

-

Nuorten osallistaminen

Rohkaistaan alan toimijoita vastaamaan erikoisruokavalioiden yleistymisen myötä syntyneisiin uusiin haasteisiin
Valvotaan tuotantoeläinten hyvinvointiin liittyviä vaatimuksia

Etelä-Savon haasteena on pitää kiinni nuorista ja koulutetusta väestöstä ja parantaa nuorten kasvu-ja elinoloja. Tavoitteena on
nuorten työllistäminen ja syrjäytymisen ehkäisy. Nuorten ja vastavalmistuneiden yhteiskuntatakuu toteutetaan laajasti yhteis
työssä alueen toimijoiden verkoston kanssa.
Nuorten ja aikuisten ammatillisen koulutuksen ohjaus ja monipuolinen koulutustarjonta turvataan tehostamalla elinikäisen
oppimisen mahdollisuuksia, paikkaan ja aikaan sitomattoman etäopiskelun ja tietotyön mahdollisuuksia sekä huolellisella enna
kointi-ja koulutussuunnittelulla.
Lapsi-ja nuorisopoliittinen ohjelman mukaisesti tavoitteena on nuorten aktiivisen kansalaisuuden, sosiaalisen vahvistamisen ja
nuorten kasvu-ja elinolojen kehittäminen.
Toimintaryhmieil yritys-ja hanketuissa parannetaan nuorten mahdollisuuksia itsensä työllistämiseen. Nuoret on huomioitu
esim. kylä-ja liikuntahankkeissa. Toimintaryhmien viestinnässä ja toiminnassa on huomioitu maaseutuohjelman teemavuosi
“Nuoret aikuiset ja maaseutua lueiden elämänlaatu”.
Toimenpiteet:
Nuorten yhteiskuntatakuu: edistetään nuorten pääsyä avoimille työmarkkinoille vahvistamalla TE-toimistojen ja oppilaitos
ten yritysyhteistyötä ja ohjaamalla määrärahoja erityisesti nuorten työllistämiseen yrityksiin; nuorten työelämän ja koulu
tuksen välisiä nivelvaiheita tuetaan aktiivisella nuorten ohjauksella ja TE-toimiston ja ESR-hankkeiden toiminnalla; työmark
kinoille pääsyä tuetaan nuorten työpajoissa ja työ-/opiskeluval-mennuksella
Jo käynnistynyttä maakunnallista nuorten foorumi-toimintaa ja nuoriin kohdistuvien hankkeiden keskustelupöytää vahviste
taan tavoitteena nuorten osallisuuden, vaikuttamismahdollisuuksien ja aktiivisen kansa laisuuden vahvistaminen
Aktivoidaan nuorten osallistumista paikallishankkeisiin.
Huolehditaan kotoutumislain toimeenpanosta. Toimintaprosesseja ja palveluita vahvistetaan yhteistyössä kuntien ja viranomaistoimijoiden kesken
Maassa jo olevien maahanmuuttajien osaamisen tunnistamista ja työhön pääsyn mahdollisuuksia tuetaan ja kehitetään
tavoitteena maahanmuuttajien työllisyysasteen nostaminen. TE- toimistoissa huomioidaan maahanmuuttajien tarpeiden
mukainen palvelu palvelumalleja uudistettaessa
Toimitaan Itä-Suomen maahanmuuttostrategian linjausten mukaisesti siten, että tuetaan alueiden kansainvälistymistä sosi
aalisesti kestävällä tavalla
Tuetaan työperäisen maahanmuuton palveluprosesseihin liittyvää osaamista
Vahvistetaan alueiden kotoutumisen kaksisuuntaisuutta (Etno- toiminta, asenneilmapiiriin vaikuttaminen, työyhteisöjen
-

-

-

Maahanmuuttajien kotouttammen

-

-

-

-

-
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mon naisuuden tukeminen)
Kirjasto-, kulttuuri-ja liikuntapalvelut

-

ESR-hanketoiminnan avulla edistetään kirjasto-, kulttuuri-ja liikuntapalveluiden saatavuutta ja aktivoidaan alueen asukkai
ta käyttämään niitä

3.4. ELY -keskusten toiminnan kehittäminen
Strategiset painotukset
ELY -keskuksen esitys
Johtajuus
Toimiva johtamisjärjestelmä tukee ELY-keskuksen tulostavoitteiden toteutumista. ELY-keskusta ja sen toimintayksikköjä johde
taan avo mella ja yhdenmukaisella tavalla, vuorovaikutuksessa henkilöstön kanssa. Työtehtävät organiso daan niin, että se edis
tää toimintayksiköiden ja asiantuntijoiden yhteistyötä. Johtajien, yksikönpäälliköiden ja muiden esimiesten johtamisvalmiuksia
parannetaan. Johtoryhmän työskentelyä kehitetään.
Etelä-Savon ELY-keskuksen erikoistumistehtävänä olevat tilivirastotehtävät (yhteiset hallintotehtävät), tietohallintotehtävät ja
tietohallintopalvelut tuotetaan tehokkaasti. Tehtävien ja palveluiden kehittäminen on järjestetty yhteistyössä ministeriön ja
ELY-keskusten kanssa.
Viraston toimitilaratkaisu on toimiva ja taloudellinen. Oman toiminnan ympäristövastuullisuutta lisätään toimivalla ympäristöjärjestelmällä (EcoStart).
Toimenpiteet:
Jatketaan CAF-prosessia ja käynnistetään ja toteutetaan tarvittavat kehittämistoimenpiteet
Kehitetään johtoryhmätyöskentelyä itsea rviontien perusteella
Osallistutaan johdon kehittämisohjelmiin
Suunnitellaan ja toteutetaan TE-toimistojen palveluverkkouudistus
Kehitetään Yritys-Suomi —konseptin mukaisia yrityspalveluja ja johdetaan kokonaisuutta asiakassegmenttien kautta
Arvioidaan ympäristöjärjestelmän tuloksia ja toimivuutta suunnitelmallisesti
ELY-keskuksen strategian mukaisesti keskeinen suunnittelukauden tavoite on varmistaa, että henkilöstöllä on tehtävien menes
tyksellisen hoitamisen edellyttämä osaaminen ja mahdollisuudet. Työssä jaksamiseen ja työkyvyn ylläpitämiseen kohdistetaan
niukkenevien resurssien vuoksi erityistä huomiota.
-

-

-

-

-

-

Henkilöstö

Toimenpiteet:
Luodaan edellytykset tehtävässä menestymiselle ja osaamisen kehittämiselle
Ennakoidaan uuden osaamisen kehittymistä ELY-polku-ohjelmalla
Varmistetaan osaamisen säilyttämisen organisaatioomme eläkkeelle siirtymisten yhteydessä
-

-

-
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Vahvistetaan osaamista erikoistumistehtävissä
Hyödynnetään ELYjen välistä yhteistyötä ja ulkopuolisia palveluita
Työhyvinvointia arvioidaan ja kehitetään suunnitelmallisesti

-

-

-

Henkilö- ja työmäärien arvioitu kehitys

2012

Suunnitteluvuosi
2013
2014

Toimintamenoilla palkatut
Vakinaiset (ilman rekrytointeja)
Suunnitellut rekrytoinnit
Määräaikaiset (toimintamenoilla palkatut)
Erillisrahalla palkatut
Yhteensä
Strategiat ja toiminnan
suunnittelu

ELY-keskuksen sidosryhmäyhteistyö on tiivistä strategisessa suunnittelussa ja myös henkilöstö on osallistunut strategiatyöhön.
Vasta valmistunut ELY-keskuksen strategia 2015 muutetaan toimintasuunnitelmiksi ja tavoitteiksi, joita voidaan mitata. Haas
teena on kehittää strategisen ja toiminnallisen tason tulossuunnittelu nykyistä paremmaksi tiiviiksi ja johdonmukaiseksi koko
naisuudeksi, jotta toiminnan vaikuttavuus kasvaisi.
Toimenpiteet:
Kytketään strateginen ja toiminnallinen suunnittelu tiiviimmin toisiinsa ja viedään strategiset linjaukset toiminnallisiin
suunnitelmiin
Kehitetään suunnitelmien toteutumisen seurantaa ja pyritään vaikuttavuuden lisäämiseen
Osallistetaan henkilöstöä strategiatyöhön ja tulossopimusten laatimiseen, tärkeää on, että jokainen tunnistaa oman roolin
sa niden toteuttamisessa
Kytketään sidosryhmät tiiviisti strategiaprosessiin ja hyödynnetään asiakkailta ja ennakointitoiminnasta saatua tietoa pro-

-

-

-

1
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sessissa
Hyödynnetään CAF —itsearvioinnin tulokset toiminnan suunnittelussa ja prosessien kehittämisessä
Kehitetään toimintaa kokonaisuutena synergiaetuja hyödyntäen
Osallistutaan infrahankintoja koskevien kehittämislinjausten toimeenpanoon ja muiden hankintojen kehittämistyöhön
ELY-keskuksen omien hankintojen osalta hankinnat keskitetään Hanselin kilpailuttamiin hankintoihin.
Kumppanuuksia vahvistetaan laadittavan sidosryhmästrategian mukaisesti. ELY-keskus ja Etelä-Savon maakuntaliitto toimivat
strategisina kumppaneina alueen kehittämisessä. Yhteistyömuotoja AVIn ja Metsäkeskuksen kanssa kehitetään edelleen. Palve
lun tuottajien osaamista ja asiantuntemusta hyödynnetään alueellisten vaikuttavuustavoitteiden saavuttamiseksi. TE
toimistojen palvelujen saavutettavuus turvataan. ELYn toimintaa ja imagoa yhtenäisenä virastona parannetaan yhteisiin toimiti
loihin pääsyn myötä (v.2012).
-

-

-

-

Kumppanuudet ja resurssit

Toimenpiteet:
Maakuntaliitto osallistuu ELYn strategisten tulossopimusten valmisteluihin ja niitä koskeviin neuvotteluihin. Uusiutuva Ete
lä-Savo —strategiassa, maakuntaohjelmassa ja sen toteuttamissuunnitelmassa ilmaistaa n maakunnan kehittämisen tahtoti
la.
Seuraavan rakennerahastokauden ja muiden alueelle tärkeiden kehittämishankkeiden valmistelussa tehdään tiivistä yhteis
työtä maakuntaliiton sekä Itä- ja Pohjois-Suomen ELY-keskusten ja maakuntaliittojen kanssa.
Toimitaan vuoden 2011 marraskuussa valmistuvan sidosryhmästrategian mukaisesti
Otetaan käyttöön yritysasiakassegmenttien mukaiset palvelumallit yhdessä yritysasiakaskumppaniverkoston kanssa
ELY-keskuksen imagoa yhtenäisenä virastona vahvistetaan rakentamalla yhtenäistä toimintakulttuuria. Määritellään ELY
keskukselle tavoitejulkikuva. Tavoitejulkikuvaa rakennetaan suunnitelmallisella viestinnällä. Erityisesti kehitetään sidos
ryhmäviestintää.
Ennakointityötä jatketaan tiiviissä yhteistyössä maakuntaliiton ja alueen muiden toimijoiden kanssa
Asiakastarpeista hankitaan tietoa erilaisten kyselyjen ja selvitysten avulla (esim. Kotti —kyselyt) sekä ELYn johdon tekemillä
seutukuntavierailuilla, jotka toimivat myös informaation jakokanavana sähköisten ja muiden tiedotteiden lisäksi
TE-toimistojen palveluverkko uudistetaan asiakaslähtöisesti ja erikoistumismahdollisuuksia hyödyntäen
-

-

-

-

-

-

-

-

Prosessit

ELY-keskuksen prosessien kehittämisen keskeisenä tavoitteena on asiakaslähtöisten ja monikanavaisten palveluprosessien ke
hittäminen ELY-keskukseen ja TE-toimistoihin.
Toimenpiteet:
TE-asiakaspalvelukeskuksen toiminnan käynnistäminen ELY-keskuksen erikoistumisyksikkönä ja sen toiminnan kehittäminen:
O
Käynnistetään TE-asiakaspalvelukeskuksen toiminta 1.1.2012
O
Selkeytetään palveluprosessit
Kehitetään johtamisen, esimiestyön ja henkilöstön osaamista
-
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O
O
O

-

-

-

-

Kehitetään palveluja
Tehostetaan viestintää
Otetaan käyttöön yhdenmukaiset tekniset järjestelmät ja kehitetään substanssiriippumattomia palveluproses
seja

Pyritään käynnistetään YM:n ja MMM:n kanssa hanke hallinnonalojen asiakaspalvelukeskustoimintojen pilotointiin ja kehit
tämiseen
Kehitetään aluekehittämisen palveluprosesseja strategisten sidosryhmien kanssa palautteen pohjalta
Edistetään sähköisten palvelujärjestelmien käyttöä yritys- ja henkilöasiakkaiden palveluissa
Lisätään viestinnän tehokkuutta ja vaikuttavuutta yhtenäistämällä ja kehittämällä toimintatapoja (ELYja TE —toimistot yh

_____________________________
dessä).
Sisäinen valvonta ja riskien
Sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa toteutetaan ja kehitetään osana ELY:n organisaation jokapäiväistä toimintaa.
hallinta
Toimenpiteet:
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilaa arvioidaan vuorovuosina CAF —itsearviointi-menetelmän ja VM:n suosituksen
mukaisen sisäisen valvonnan arviointikehikon (COSO ERM -malli) avulla. Lisäksi kuvaa täydennetään tarpeen vaatiessa erilli
sillä kyselyillä, jotka kohdennetaan ELY:n ja TE-toimistojen johdoille.
Saatujen arviointi- ja kyselytulosten perusteella ELY-keskukselle laaditaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan 2-vuotinen
toimintasuunnitelma, jossa ensimmäisen vuoden toimenpiteet kuvataan tarkemmin ja jälkimmäinen yleispiirteisemmin.
Toiselle vuodelle laadittua suunnitelmaa tarkennetaan seuraavana vuonna. Toimintasuunnitelmassa esitettyjen hankkeiden
edistymistä seurataan ja tarvittaessa tarkistetaan vuosittain.
ohdon antaman sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuman pohjana ELY:n toimintakertomuksessa käytetään arvi
ointien ja kyselyjen tuloksia, eri tahojen tekemien tarkastusten havaintoja toimintojen kehittämisessä, erilaisia tyytyväisyys
kyselyjen tuloksia sekä oman toimintasuunnitelman seurantaa
Sisäistä valvontaa kehitetään valtakunnallisten linjausten ja menettelytapojen mukaisesti
-

-

-

-

Viestintä

Viestinnällä edistetään ELY-keskuksen strategisen tulossopimuksen tavoitteiden toteutumista. ELY-keskuksen toiminnasta, ta
voitteista sekä tuloksista viestitään aktiivisesti ja ymmärrettävästi, mikä lisää toiminnan läpinäkyvyyttä. ELY-keskus parantaa
alueellista näkyvyyttään sekä tavoitteidensa ja palveluidensa tunnettuutta tehokkaan, monipuolisen ja monikanavaisen viestin
nän avulla. Määritellään ELY-keskukselle tavoitejulkikuva, jota rakennetaan suunnitelmallisella viestinnällä. Kehitetään sidos
ryhmäviestintää sidosryhmästrategian m ukaisesti.
Varaudutaan uusien sähköisten palvelujen ja palvelumallien käyttöön ottoon:
SPA-hankkeen tuottamat uudet sähköiset palvelut (internet ja intranet).
Lisätään henkilöstön osaamista vastaamaan monikanavapalveluiden vaatimuksia: koulutetaan henkilöstöä verkkoviestin
-

-
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tään ja puhelinpalveluun
varaudutaan intranet-uudistuksen käyttöön ottoon.

Oikea-aikaisella ja vuorovaikutteisella sisäisellä viestinnällä varmistetaan, että henkilöstö saa tietoa ELY-keskuksen toiminnan
kehittämisestä ja muutoksista. Henkilöstö otetaan mukaan muutosten suunnitteluun.
Henkilöstöllä on käytössään toimivat ja monipuoliset vuorovaikutuksen mahdollistavat sisäisen viestinnän välineet. Muutosten
läpiviemiseksi esimiesten viestintätaitoja kehitetään (keskusten yhteiset johtamisohjelmat).
4. Resurssit
Toimintamenomäärärahat

Ministeriöiden ohjauksessa
olevat substanssimäärärahat

Suunnittelukauden toimintamenomäärärahojen esityksissä huomioidaan tuottavuustavoitteiden mukainen alenema. Viraston
toimintamenotalouden ylläpito edellyttää aiempien vuosien säästövarojen käyttämistä loppuun vuoden 2012 aikana. Jakokri
teerien mukaisella toimintamenorahoituksella viraston talous ajautuu suunnittelukauden aikana erittäin haasteelliseen tilan
teeseen. Toimintamenojen käyttösuunnitelmat laaditaan koko viraston yhteisiksi. Uuden Työ-ja elinkeinohallinnon asiakaspal
velukeskuksen rahoitukseksi laaditaan budjetointimenettely ja käyttösuunnitelma vuoden 2011 aikana. Asiakaspal
velukeskuksen edellyttämät budjettisiirrot ovat valmistelussa.
ELY-keskuksen tulostavoitteiden saavuttaminen edellyttää toimintamenojen lisäksi riittäviä substanssimäärärahoja. Näitä kos
kevat määräraha esitykset sisältyvät ao. toiminnallisiin tulossopimusesityksiin. Keskeisiä substanssimäärärahoista riippuvaisia
toimintoja ovat:
ympäristön tilan seuranta (YM)
vesien hoidon, erityisesti pohjavesien koordinointija toteuttaminen (YM)
pilaantuneiden maa-alueiden selvitykset ja kunnostukset (YM)
tulvariskien hallinta (MMM)
pohjavesialueiden rajaaminen ja selvitykset (MMM)
saimaannorpan suojelu (MMM ja YM)
maatalouden tukivalvonnan resurssointi (MMM)
työllisyysmäärärahat (TEM)
-

-

-

-

-

-

-

-

Tuottavuustavoitteiden
toteuttaminen
5. ELY -keskuksen valtakun
nalliset / ylialueelliset eri
koistumistehtävät

ELY-keskus pyrkii sopeuttamaan henkilöstönsä määrän tuottavuustavoitteiden mukaiseksi. Henkilöstösuunnitelman mukaisesti
keskeisimmiksi arvioidut rekrytoinnit toteutetaan suunnittelukauden aikana.
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ELY-keskusten tietohallintoyksikkö

Johdon katsaus
ELYjen tietohallintoyksikkö aloitti toimintansa selvästi suunniteltua pienempänä yksikkönä. ALKU-hankkeessa yksikön työnteki
jämääräksi määriteltiin 13-16, mutta yksikön aloittaessa henkilömäärä oli ainoastaan yhdeksän, joista heistäkin yksi siirtyi toisiin
tehtäviin. Liikennevastuualueen ja TE-toimistokentän tuntemusta yksikön työntekijöistä ei ollut kenelläkään.
Yksikön oiminta käynnistyi henkilövajauksesta huolimatta kohtalaisen hyvin. Tärkeimmät tulostavoitteet saavutettiin ja lähes
kaikki tehtävä kokonaisuudet saatiin liikkeelle, joskin vajaamiehitettyinä.
Yksikön tehtäviä ja asemaa ELY-kentässä tuotiin esille eri tilaisuuksissa. Strategiakautena laadittiin useita tiedotteita sekä ohjei
ta ja tiedonantoja virastoille.
Yhteistyöverkostoja ja —ryhmiä muodostettiin tärkeimmissä ydintoiminnoissa (tietoturvallisuus, asiakirjahallinto, hankinnat).
Erityisesti kannattaa mainita hyvin toimiva yhteistyö TEMIn, AHT1n ja AVIen tietohallintoyksikön kanssa. Tietoturvallisuusyhteis
työ oli erityisen onnistunutta ja aikaan saavaa.
Hankintojen kilpailuttaminen onnistui erittäin hyvin ja tietoliikenne- ja työasemahankintojen kilpailuttamisella saavutettiin erit
täin merkittävät säästöt.
Kuluneen kauden tärkeimpiä tehtäviä oli toimivien tietohallintopalveluiden hankkiminen virastoille sekä yhteistyömallien luo
minen ELYjen suuntaan Näissä onnistuttiin kohtalaisesti. Perustoiminnot saatiin toki toimimaan hyvin, mutta kolmen vastuualu
een toimintojen yhtenäistäminen pääsi käyntiin suunniteltua nihkeämmin. Asiakirjahallinnossa haasteena oli kolmen eri kirjaa
misjärjestelmän toimintatapojen yhtenäistäminen. Tähän pyrittiin ohjeistusta kehittämällä, mutta varsinainen tietohallinnolli
nen asiakirjahallinnon kehittäminen pääsee kunnolla alkuun vasta tänä syksynä saatuamme lisää tämän sektorin osaamista.
Alun perin ajateltiin, että tietohallintoyksikön ohjausryhmä ja vierailut ELYjen johtoryhmissä yms. riittäisivät yhteistyökanaviksi
ELYjen toiveiden tuomiseksi tietohallintoyksikön tietoon. On kuitenkin käynyt selväksi, että 15 ELYä ja niiden kolme vastuualuet
ta ovat tietohallinnollisesti odotettuakin suurempi haaste. Kun lisäksi huomioidaan TE-toimistokentän laajuus ja erilainen toi
mintatapa tietohallintoasioissa, nykyinen yhteistyörakenne ei riitä, vaan toiminnan pohjaksi pitää laatia tiedon hallinnan strate
gia/linjaus ja sen toteuttamiseksi toimintaohjelma (“eELY”). Tämä työ on alkanut.
Erilaisia sopim uksia siirrettiin tietohallintoyksikölle runsaasti vanhoista emovirastoista.
Henkilöstösuunnittelussa keskityttiin osaamisen kehittämiseen. Huomioitavaa on lisäksi se, että yksikön keski-ikä on 57 v., joten
työn ekijöiden rekrytoimiseen ja osaamisen siirtämiseen pitää kiinnittää erityistä huomiota.
Strategiset painotukset 2012-2015
Ohjaus
Tietohallintoyksiköllä on keskeisin rooli ja vastuu ELY- keskusten ja TE-toimistojen tietohallintoa johtavana ja koordinoivana
yksikkönä. Kaikki tietohallinnollinen ohjaustehtävä keskitetään tietohallintoyksikölle. Toiminnassa huomioidaan konsernioh
-
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jauksen linjaukset. Tietohallinnon ohjausmallia kehitetään paremmin ELYjen ja TE-toimistojen toimintaa huomiovaksi ja ke
hittäväksi.
Yhtenä pääpainopistealueena on ELYjen kanssa yhdessä laaditun ELY-virastojen ja TE-toimistojen tiedon hallinnan Iinjauk
sun perustuvan palvelujen sähköistämisen toimenpideohjelman (eELY) toimeenpano.
Virastojen, tietohallintoyksikön ja AHTin väliset vastuut ja tehtäväjaot on sovittu ja järjestetty virastoille suotuisalla tavalla.

Palvelujen järjestäminen
Hankitaan ja järjestetään kustannustehokkaat, toimivat ja turvalliset tietohallintopalvelut ELY- virastoille
Palveluiden hankinnassa noudatetaan tilaaja-tuottaja —mallia ja Tietohallintoyksikkö toimii osaavana tilaajana
Palveluiden ja järjestelmien määrittelyvaiheessa kuullaan laajasti ja kattavasti ao. virastoja heidän kehittämistarpeistaan
Virastojen ongelmallisiksi kokemat ICT-hankinnat organisoidaan uudestaan virastojen resursseja paremmin huomioivaksi
Kehitetään asiakaspalvelua luomalla yhtenäinen puheratkaisu- ja asiakaspalvelukeskuskonsepti

-

-

-

-

-

Toiminnan kehittämisen tukeminen
ELY-keskusten ja TE-toimistojen tiedonhallinta ja tietohallintopalvelut ovat kaikille virastoille ja vastuualuille yhdenmukaiset
ja niiden toiminnan tavoitteita tukevia ja kustannustehokkaita. Tehostetaan yhteistyötä ja tiedonvaihtoa ELYjen kanssa ot
tamalla käyttöön ns. aluevastaavajärjestely
Asiakaspalvelua parannetaan ja tehostetaan sähköistämällä palveluja ja kehittämällä asiakasyhteyde ottokanavia
Hyödynnetään Sähköiset palvelut ja asianhallinta -hankkeen (SPA) tuloksena syntyneitä yhteisiä toimintatapoja ja kom
ponentteja uusien sähköisten asiointien rakentamisessa
Osana ELY tietoarkkitehtuurityötä kehitetään ja yhtenäistetään asiakirjahallintoa. Suunnitellaan ja aloitetaan siirtyminen
yhteen, kaikille vastuualueille yhteiseen asianhallintajärjestelmään
Virastoissa otetaan käyttöön tietoturvallisuuden hallintajärjestelmä
-

-

-

-

-

Henkilöstö ja osaaminen
Yksikön toimintakykyja henkilöstön hyvinvointi on varmistettu toiminnan tavoitteiden mukaisilla resursseilla, tehokkaalla
sisäisellä viestinnällä ja osaamisen kehittämisellä.

-

AHTI

Johdon katsaus
Kauden 2010-11 strategiset tulostavoitteet keskittyivät AHTin osalta asiakasvirastojen ALKU- hankkeen aiheuttamien muutos
ten läpivientiin, virastoille tuotettaviin uusiin palveluihin ja AHTin henkilöstön osaamisen sekä työhyvinvoinnin kehittämiseen.
AHT1n keskeiset asiakkaat ovat AVlt, ELYt, maistraatit ja TE- toimistot. Lisäksi erilaisia palveluja tuotetaan myös TEMiIIe, VRK:lle
ja Patentti- ja rekisterihallitukselle. Asiakkaiden kanssa tehtiin palvelusopimukset, joihin sisällytettiin yhtenäistetyt palveluluet
telot. AHTin asiakasohjausta varten perustettiin asiakasohjausryhmä, joka kokoontui vuoden 2010-2011 aikana 13 kertaa.

24
AHTI tuottaa joitakin palveluja myös YM:Ile ja MMM:lIe, joiden puolesta palvelusopimusta hallinnoi SYKE.
Asiakaspalvelujen osalta keskitetyn palvelupisteen toiminta saatiin käyntiin ja syyskuun alussa 2011 palvelupiste oli käsitellyt
100.000 palvelupyyntöä. Palvelutuotannon osalta keskityttiin vanhoista virastoista siirtyneiden vanhojen verkkojen ja työ
asemaratkaisujen ylläpitoon, järjestelmien ja sähköisten palvelujen haltuunottoon ja jatkokehittämiseen sekä perustietoteknii
kan yhtenäistämiseen. Palvelutuotannon osalta keskityttiin vanhoista virastoista siirtyneiden vanhojen verkkojen ja työasema
ratkaisujen ylläpitoon, järjestelmien ja sähköisten palvelujen haltuunottoon ja jatkokehittämiseen sekä perustietotekniikan
yhtenäistämiseen. Kehittämisprosessin ia proiektitoimiston koordinointivastuulla oli AHTin osalta n. 40 projektia. Henkilöstön
osaamiseen panostettiin. Erityisenä painopisteenä oli esimiesvalmennus, johon kaikki esimiestehtävissä toimivat osallistuivat.
Lisäksi toteutettiin mm. työyhteisövalmennusta koko henkilöstölle (Kaiku-rahoitus). Henkilöstön työhyvinvointiin ja jaksamiseen
muu oksessa kiinnitettiin erityistä huomiota.
Strategiset painotukset 2012-2015
Palvelut ja niiden kehittäminen
AHTin palveluvalikoima mahdollistaa sähköisen hallinnon toteuttamisen AHTin asiakasvirastojen osalta. Asiakkaiden toi
minnan tuottavuus ja vaikuttavuus paranee. Tuotteistettua pa Iveluvalikoimaa on kehitetty erilaisten asiakasvirastojen tar
peiden mukaisesti ja yhteistyössä. Asiakasvirastojen perustietotekniikkapalvelut yhtenäistetään ja keskitetään julkishallin
non injausten mukaisesti. Kaikki palvelut toteutetaan kusta nnustehokkaasti ja tietoturva Ilisesti.

-

Toimintamalli ja organisointi
AHTin toimintamallia kehitetään yleisten standardien mukaisesti ja jalkautetaan toimintaan. AHTin toiminta ja palvelut
järjestetään kustannusten osalta asiakkaille läpinäkyviksi kehittämällä palvelujen tuotteistusta, kustannuslaskentaa ja ra
portointia. AHTin organisaatiota ja ohjausmallia muutetaan ohjaavien ministeriöiden ja asiakasvirastojen tarpeiden mukai
sesti
-

Henkilöstö
Henkilöstövoimavarat ovat oikeassa suhteessa tarjottaviin palveluihin sekä alueellisesti että eri toimintasektoreilla. Henki
löstön osaaminen on varmistettu yksikön toiminnan kriittisillä osa-alueilla ja sitä kehitetään suunnitelmallisesti asiakasviras
tojen palvelutarpeista lähtien. Huolehditaan henkilöstön työhyvinvoinnista

-

Tilivirasto

Johdon katsaus
ELY-keskusten tilivirastoyksikkö aloitti toimintansa vuoden 2010 alusta vaiheittain. Henkilöt rekrytoitiin tilivirastoyksikköön ELY
keskusten olemassa olevasta henkilöstöstä, joten osaa toiminnoista päästiin käynnistämään vasta kesällä 2010.
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Vuosien 2010 ja 2011 aikana ELY-keskuksille ja TE-toimistoille laadittiin yhtenäisiä talous-ja henkilöstöhallinnon ohjeita, muo
dostettiin yhtenäiset kirjanpidon seurantakohteet sekä kehitettiin yhtenäisiä talous- ja henkilöstöhallinnon raportteja. Vuoden
2010 alusta siirryttiin valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen (Palkeet) asiakkaiksi, jolloin yksi mittava ponnistus
vuosina 2010 ja 2011 oli palvelukeskusmallin toimintatapojen vakiinnuttaminen sekä prosessien kehittäminen. Vuosina 2010 ja
2011 jatkettiin talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmien rakentamista ja kehittämistä, yhteistyössä Palkeiden kanssa. Vuoden
2010 loppupuolella aloitettiin selvitystyö ELY-keskusten hallinnollisten tehtävien ja hallintoyksikön työn kehittämiseksi tavoit
teena varmistaa, että hallinnollisia tehtäviä hoidetaan riittävän yhtenäisellä tavalla ja tehokkaasti.
Vuosien 2010 ja 2011 aikana tehtiin kiinteää yhteistyötä Hansel Oy:n kanssa sekä useita liittymisilmoituksia Hansel puitejärjes
telyihin kaikkia ELY-keskuksia ja TE-toimistoja koskien, tavoitteena selkeästi nostaa yhteishankintasopimusten käyttöastetta
ELY-keskuksissa. Lisäksi koordinoitiin ELY-keskusten ja TE-toimistojen hankintoja sekä annettiin yhtenäisiä ohjeita ja neuvoja
ELY-keskuksille ja TE-toimistoille hankintoihin liittyen. Toimitilahallinnoinnin puolella kehitettiin ELY-keskusten toimitilojen
koordinointia sekä laadittiin tilahallintajärjestelmän 1. vaihe yhdessä Senaatti-kiinteistöjen kanssa. Strategiakauden aikana to
teutettiin myös ELY-keskusten toimitilakonseptointi, jota pilotoitiin Etelä-Savon ELY-keskuksessa.
Myös ELY-keskusten sisäinen tarkastus vakiinnutti toimintansa strategiakaudella 2010-2011. Tuolloin laadittiin sisäisen tarkas
tuksen ohjesääntö, suunnitelmat sekä sisäisen tarkastuksen menettelytapaohje. Varsinainen sisäinen tar astus tehtiin kaikissa
15 ELY-keskuksessa. Vuosina 2010 ja 2011 valmisteltiin, yhteistyössä ELY-keskusten ja TEM:n asiantuntijoiden kanssa, sisäisen
valvonnan ja riskienhallinnan toimintaperiaatteet sekä välineitä sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan toteuttamiseen ja arvi
ointiin.
Yleisesti ottaen ELY-keskusten tilivirastoyksikön ensimmäiselle strategiakaudelle asetetut tavoitteet saavutettiin hyvin. Uuden
organisaation sekä palvelukeskusasiakkuuden parissa riittää kuitenkin työtä ja haasteita seuraavillekin vuosille. Lisäksi omat
haasteensa aiheuttavat valtion tuottavuustavoitteet, joihin vastaaminen edellyttää kokonaan uusien toimintatapojen löytämis
tä ja sähköisen asioinnin lisäämistä. Henkilöstön jaksaminen jatkuvassa muutoksessa tuo omat haasteensa, jolloin henkilöstön
työhyvinvointiin ja osaamisen kehittämiseen tulee kiinnittää huomiota.
Strategiset painotukset 2012-2015
Tuloksellinen hallinto
Visio vuodelle 2015 on yhtenäinen, mahdollisuuksien mukaan keskitetty ja sähköistetty, tuloksellisesti toimiva talous-ja henki
löstöhallinto ja ha nkintatoimi sekä lisäarvoa tuottava sisäinen tarkastus.
Tuloksellinen talous- ja henkilöstöhallinto
Strategisella tulossopimuskaudella keskitytään yhtenäistämään ja tehostamaan ELY-keskusten ja TE-toimistojen talous-ja henki-
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löstöhail nnon prosesseja ja toimintatapoja sekä lisäämään ao. tehtävissä toimivan henkilöstön osaamista ja ammattitaitoa.
Palvelup osessien eri vaiheita keskitetään ja sähköistetään mahdollisuuksien mukaan. Strategisella tulossopimuskaudella ote
taan käyttöön valtion talous-ja henkilöstöhallinnon yhteinen tietojärjestelmä (Kieku).
Palkeet asiakkuus on huomattava kustannus ELY-keskuksille ja TE-toimistoille. Tavoitteena on kehittää palvelukeskusasiakkuu
teen liittyviä prosesseja kustannustehokkaiksi siten, että päällekkäisistä työtehtävistä voidaan luopua.
Matkustukseen liittyvää ohjeistusta ja raportointia kehitetään siten, että ELY-keskusten ja TE-toimistojen johto saa riittävästi
tietoa viraston matkustusmääristä ja matkustuksesta aiheutuvista kustannuksista.
Tuloksellinen hankintatoimi
Strategisella tulossopimuskaudella keskitytään hankintojen suunnitelmallisuuden lisäämiseen ja hallinnan kehittämiseen. ELY
keskusten ja TE-toimistojen hallinnolliset hankinnat tulee toteuttaa mahdollisimman suunnitelmallisesti ja taloudellisesti tarkoi
tuksenmukaisina kokonaisuuksina. Myös hankintatoimen tuottavuuden kehittymistä seurataan.
Lisäksi keskitytään yhteishankintojen ja keskitettyjen hankintojen kehittämiseen. ELY-keskusten ja TE-toimistojen hallinnollisissa
hankinnoissa hyödynnetään ensisijaisesti Hansel Oy:n kilpailuttamia puitejärjestelyjä ja muita yhteistyömahdollisuuksia hallin
nonalojen ja hankintayksiköiden kesken volyymietujen aikaansaamiseksi sekä prosessikustannusten ja päällekkäisen työn vä
hentämiseksi.
Hankintaosaamisen kehittäminen tulee olemaan myös yksi painopistealue. Tällöin huolehditaan hankintojen asiantuntevasta
toteutuksesta hankintoja keskittämällä ja varmistetaan hankinta-asiantuntijoille mahdollisuudet riittävän osaamisen hankkimi
seen, kehittämiseen ja ylläpitämiseen.
Tietotekniikan hyödyntämistä ja sähköisen asioinnin kehittämistä lisätään hankintatoiminnassa. Lisäksi ELY-keskusten ja TE
toim~stojen hallinnollisissa hankinnoissa edistetään kestävien valintojen tekemistä vähentämällä materiaalista kuluttamista ja
haitallisia ympäristövaikutuksia sekä pyrkimällä ekologisesti ja taloudellisesti parhaisiin kokonaisratkaisuihin.
Toimintaa tukevat toimitilat
Toimitilojen tulee olla ELY-keskusten ja TE-toimistojen toimintaa tukevat, henkilöstölle turvalliset, terveelliset ja viihtyisät.
ELY-keskusten ja TE-toimistojen toimitilahallinnon osalta strategiset painopisteet vv. 2012 2015 ovat tilankäytön tehostami
nen ja tilakustannusten alentaminen, Senaatti-kiinteistöjen palvelujen käytön lisääminen ja toimitilahallinnoinnin kehittäminen.
—
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ELY-keskusten ja TE-toimistojen toimitilaratkaisuissa otetaan huomioon henkilöstömäärän kehitys v. 2015 mennessä ja toimiti
lojen käyttöä tehostetaan valtion toimitilastrategian mukaisesti tavoitteena enintään 25 m2/hlö. Samalla vaikutetaan myös
energian kulutukseen. Toimitilaratkaisuissa otetaan huomioon myös lisääntyvät tekniset mahdollisuudet etätyön edistämiseen.
ELY-keskusten ja TE-toimistojen toimitila-asioissa lisätään edelleen yhteistyötä Senaatti-kiinteistöjen kanssa ja hyödynnetään
Senaatti-kiinteistöjen tarjoamia toimitiloihin liittyviä asiantuntijapalveluja ja edelleenvuokrausta.
ELY-keskusten ja TE-toimistojen toimitilojen keskitettyä hallinnointia tilivirastoyksikössä kehitetään edelleen. Vuoden 2012 ai
kana otetaan käyttöön Hallinnon tilahallintajärjestelmän 2.vaihe, jonka avulla saadaan erilaista seuranta-ja raportointitietoa
toimitiloihin liittyen.
Lisäarvoa tuottava sisäinen tarkastus
Strategisella tulossopimuskaudella keskitytään, varsinaisen sisäisen tarkastuksen lisäksi, vakiinnuttamaan sisäisen valvonnan ja
riskienhallinnan periaatteiden mukainen toiminta ELY-keskuksissa. Välineitä sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan järjestelmäl
liseen toteuttamiseen ja niiden asianmukaisuuden ja riittävyyden arviointiin kehitetään edelleen. Tavoitteena on tuottaa lisäar
voa sekä jatkuvasti parantaa ELY-keskusten ja TE-toimistojen toimintaa.
Yhteisten toimintamallien käyttöön ottamisella ja sisäisen valvonnan yhdyshenkilöiden säännöllisellä yhteydenpidolla toimintaa
yhtenäistetään ja lisätään tietoisuutta sisäisestä valvonnasta ja sen merkityksestä.
ELY-keskusten riskienhallinta tulee perustua ELY-keskusten arvoihin ja visioihin. Tältä pohjalta ELY- keskuksille laaditaan yhtei
nen riskienhallintapolitiikka, joka on organisaation ylätason toimintamalli, jossa kuvataan riskienhallinnan perusteet, päämää
rät, tavoitteet sekä arvioinnit.
Motivoitunut henkilöstö
Henkilöstön jaksamiseen ja osaamiseen kiinnitetään huomiota. Yksikön toiminta turvataan riittävällä resurssoinnilla, selkeillä
tehtäväkuvilla ja hyvällä tiedonkululla.

Etelä-Savon ELY-keskus Strategiset ohjausindikaattorit
(vaikuttavuus)

—

ELY-keskuksen
tavoitteet
vuodelle 2012
Alueiden elinvoimaisuus
työllisyysaste vähintään (%) TAE
työttömyysaste enintään (%) TAE
väestötiheydeltään vähintään 20 as/ha alueilla
asuvan väestön osuus kaupunkiseudun (p1. haja
asutusalueet) väestöstä vähintään (%) TAE
Mikkeli
Savonlinna
asemakaava-alueelle rakennettujen
asuinhuoneistojen osuus koko laajemmalle
kaupunkiseudulle rakennetuista huoneistoista
vähintään (%) TAE
Mikkeli
Savonlinna
vilkkaasti liikennöityjen teiden kunto
(huonokuntoisen tieverkon %-osuus enintään) TAE
kaatopaikalle sijoitetun biohajoavan
yhdyskuntajätteen määrä enintään (1000 tlv) TAE
luonnonsuojelualueiden määrä vähintään (1 000
ha)TAE
jokivesien tila, hyvässä tilassa olevien %-osuus
jokipituudesta vähintään
järvivesien tila, hyvässä tilassa olevien %-osuus
järvipinta-alasta vähintään
merivesien tila, hyvässä tilassa olevien %-osuus
rannikoiden pinta-alasta vähintään
maatalouden typpitase enintään (kg/ha) TAE
maatalouden fosforitase enintään (kglha) TAE
-

-

-

Elinkeinoelämän menestvstekiiät
elinkeinoelämän tyytyväisyys kuljetusten
toimivuuteen vähintään (asteikko 1—5) TAE
kasvuvritysten määrä vähintään
yritysten t&k-menot suhteutettuna väestön
määrään vähintään (indeksi. 1999 = 100’ TAE
tavaroiden kokonaisvienti maakunnittain vähintään
(indeksi. 2005 = 100) TAE
uusien yritysten määrä vähintään
rekrytointiongelmia kokeneiden toimipaikkojen
osuus enintään (%) TAE
Väestön hyvinvointi
tienkäyttäjien tyytyväisyys tieverkon tilaan
vähintään (asteikko 1 5) TAE
henkilövahinkoihin johtaneiden onnettomuuksien
määrä enintään (1km) TAE
säädösten vaatimukset täyttävien elintarvikeketjun
toimijoiden osuus vähintään (%) TAE
alle 25-vuotiaiden työttömyysaste enintään (%)
TAE
ulkomaalaisten työttömyysaste enintään (%) TAE
pakolaisten toteutuneet kuntasijoituspaikat
vähintään (lkm)TAE

Liite 2
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ELY-keskuksen
tavoitteet vuodelle
2015

65
7,5

68
5,0

56,5
48,3

60
50

62
70

65
75

7

6

60

64
100
100

46
3,5

40
3

22

30

150

160

90
270

100
270

24

25

95

95

20
30,5

11
22

110

150

ELY-keskusten toiminnan kehittäminen
Toiminnallinen tuloksellisuus
ELY
keskuksen
tavoitteet
vuodelle
2012
ELY-keskuksen sidosrvhmien tvvtvväisvvs
kokonaistyvtvväisvys
ELY-keskuksen toiminnan kehittyminen tai
ELY-keskuksen sisäisen yhteistyön toimivuus tai
ELY-keskuksen onnistuminen vaikuttajana tai
Onnistuminen oman alueen asioiden edistäjänä tai
Yhteistyö verrattuna muihin yhteistvökumDDaneihin
- -

-

- -

Sidonnat ELY-keskukselle käyttöön osoitetuista
valtuuksista (%) TAE
EAKR sidonnat
ESR sidonnat
Maksatukset ELY-keskuksen sidonnoista
EAKR maksatukset
ESR maksatukset

3,6
35%

90
90

(%) TAE

ELY-keskusten maksullinen toiminta (p1. TE-toimistot)
TAE
maksullisen toiminnan tuotot, julkisoikeudelliset
suoritteet
maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset,
iulkisoikeudelliset suontteet
maksullisen toiminnan tuotot, liiketaloudelliset suontteet
maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset,
liiketaloudelliset suoritteet

68
70

40
200

Maatalouden tukivalvontojen toteutumisaste TAE

100

ELY-keskusten sidosryhmien kokonaistyytyväisyys
(1 5)TAE

3,6

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
ELY
keskuksen
tavoitteet
vuodelle 2012
Henkilötyövuosien kehitys TAE, ei sis. erillisyksiköt
Henkilöstön hyvinvointi paranee TAE
sairauspoissaolopäivät 1 htv
lyhytaikaiset (1 3 pv) sairauspoissaolotapaukset
henkilöstöbarometrin työtyytyväisyysindeksi (1 5)

156
7
200
3,5

ESA substanssirahat .xlsx
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ELY-KESKUKSEN ESITYS SIJB5TANS5IMÄÄRÄRAHOISTA TAI -VALTUUKSISTA VUODELLE 2012 SEKÄ KEHYKSISTÄ VUOSILLE 2013- 2015

ELY-keskus:

Etelä-Savo
(1000 euroa)

Momentti (numero ja nimi)
29 1034
Valtionosuusja -avustus oppilaitosten perustamiskustannuksiin (siirtomääräraha 3 v)
29.30.31
29.30.52
29.80.34
29.80.52
29.80.52.29
29.90.50
29.90.50.2
29.90.50.11
29.90.50.05
29.91.50
29.91.51
30.10.61
30.10.62
30.20.40
30.20.41
0.20.43
0.20 .43
0.20.44
30.20.49
MAKERA
30 40 20
0.40.43
0.40.51
30.40.52
30 .40.62
30.40.77
0.50.20
30.50.31
31.01.40
31.10.20
31.10.50
31.10.76
31.30.63
31.30.64
32.20.45
32.30.45
32.30.51
32.30.64
32 .50 .63
32.50.64
32.70.30
35.10.21
35.10.22
35.10.61
35.10.63
35 20 64
YHTEENSÄ

Valtionosuus ja -avustus ammatilliseen lisäkoulutukseen
Valtionavustus vapaan sivistystyön perustamiskustannuksiin
Valtionosuus ja -avustus yleisten kiijastojen pewstamiskustannuksiin (siirtomääräraha 3 v)
Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat taiteen edistämiseen (arviomääräraha)
Nuoret taiteilijatlluovat alatJtyöllistämishankkeet + kolmannen sektorin kehittäminen
Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat urheilun ja liikuntakasvatuksen edistämiseen (arviomääräraha)
Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat liikuntapaikkarakentamiseen (arviomääräraha)
Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat liikunnan aluehallinnon toimintaa (arviomääräraha)
Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat lasten ja nuorten liikunnan kehittämishankkeisiin (arviomääräraha)
Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat nuonsotyon edistämiseen (arviomääräraha
Nuorten työpajatoiminta ja ehkaiseva huumetyo (siirtomäararaha 2 v)
EU:n osallistuminen maaseudun kehittämiseen (arviomaäräraha)
Valtion rahoitusosuus EU:n osaksi rahoittamasta maaseudun kehittamisestä (arviomääräraha)
Maa-ja puutarhatalouden kansallinen tuki (siirtomaaräraha 2 v)
EU-tulotuki ja EU-markkinatuki (arviomaarsrsha)
Maatalouden ympäristötuki, eläinten hyvinvointia edistävät tuet ja ei-tuotannolliset investoinnit (siirtomääräraha
2 v)
Erityisympäristötuet
Luonnonhaittakorvaus (siirtomääräraha 2 v)
Maaseutuelinkeinotoiminnan korkotuki (arviomääräraha)
Maatilatalouden kehittämisrahaston avustukset ja valtionlainat maa-ja porotalouden rakennetukiin
Kalakannan hoitovelvoitteet (siirtomääräraha 2 v)
Porotalouden edistäminen (siirtomääräraha 2 v)
Kalatalouden edistäminen (siirtomääräraha 2 v)
Kalastuslupamaksujen palautukset ja saimaannorpan suojeluun liittyvät sopimuspalkkiot (arviomääräraha)
Elinkeinokalatalouden markkinoinnin ja rakennepolitiikan edistäminen (siirtomääräraa 3 v)
Kalataloudelliset rakentamis- ja kunnostushankkeet (siirtomääräraha 3 v)
Vesivarojen käytön ja hoidon menot (siirtomääräraha 3 v)
Vesihuollon ja tulvasuojelun tukeminen (siirtomääräraha 3 v)
Eräät valtionavut (kiinteä maararaha)
Perusväylänpito (siirtomääräraha 2 v)
Valtionapu yksityisten teiden kunnossapitoonja parantamiseen (siirtomäararaha 3 v)
Maa- ja vesialueiden hsnkinnatja korvaukset (arviomääräraha)
Joukkoliikenteen palvelujen osto ja kehittaminen (siirtomääräraha 3 v)
Saariston yhteysalusliikennepalvelujen ostot ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)
Yritysten tutkimus-ja kehittamishankkeiden valmistelu (siirtomääräraha 3 v)
Yritysten investointi-ja kehittamishankkeiden tukeminen (siirtomääräraha 3 v)
Työllistämis-, koulutus-ja entyistoimet (kiinteä määräraha)
Työllisyysperusteiset siirtomenot investointeihin (arviomäärärahs)
Kainuun kehittämisraha (siirtomaararaha 3 v)
EU:n rakennerahastojen ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-ohjelmiin ja ENPI CBC -ohjelmiin
ohjelmakaudella 2007—2013 (arviomaäraraha)
Valtion korvaukset kunnille (arviomaararaha)
Eräät luonnonauojelun menot (siirtomaararaha 3 v)
Eräät yrnpäristömenot (siirtomääräraha 3 v)
Ympäristönsuojelun edistäminen (siirtomääräraha 3 v)
Luonnonsuojelualueiden hankinta-ja korvausmenot (siirtomääräraha 3 v)
Avustukset rakennusperinnön hoitoon (siirtomääräraha 3 v)

Määräraha 1 valtuus
Mäararah
Määräraha
Määräraha
Määräraha
Määräraha
Määräraha
Määräraha
Määräraha
Määräraha
Määräraha
Määräraha
Määräraha
Valtuus
Valtuus
Määräraha
Määräraha
Määräraha
Määräraha
Määräraha
Valtuus
Määräraha
Määräraha
Määräraha
Määräraha
Määräraha
Määräraha
Määräraha
Määräraha
Määräraha
Maararaha
Maararaha
Maäräraha
Maäräraha
Maäräraha
Maaräraha
Maaräraha
Valtuus
Määräraha
Valtuus
Määräraha
Valtuus
Määräraha
Määräraha
Määräraha
Määräraha
Määräraha
Määräraha

2012

2013

2014

2015

3
3
17
18

900
900
000
000

3
3
17
18

800
800
000
000

3
3
17
17

800
800
000
800

3
3
17
17

800
800
000
500

8
2
18
1
1

450
400
100
500
000
22

8
2
18
1
1

500
500
100
400
000
22

8
2
18
1
1

700
800
000
300
000
22

9
3
18
1
1

000
000
000
000
000
22

340
550
2 000
100
245
661

340
550
500
100
275
1 6 6

330
550
400
100
275
2 476

330
550
400
100
275
1 861

250
50
16 000
150

250
50
16 000
0

300
50
16 000
0

300
50
16 000
0

14 560

8 879

100
195
1 780
4 000
150

100
200
2 060
4 000
150

100
200
2 520
4 000
150

100
200
2 000
4 000
150

1154~3

109252

101 673

100438

