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1. ELY-keskuksen johdon puolitoistavuotiskatsaus 2014

1. Pohjanmaan ELY-keskuksen toiminta
1.1 Kilpailukykyiset yritykset mukaan luettuna maatilat
Pohjanmaan ELY-keskusalueen vahvuutena on voimakas teollisuus. Vientiin suuntautunutta suurteollisuutta on Vaasassa, Kokkolassa ja Pietarsaaressa ja
niiden alihankintaverkostot tuovat työtä myös muualle maakuntiin. Vaasan seudun energiaklusteri on jopa Pohjoismaiden suurin lajissaan. Julkiset palvelut
ovat suurin työllistävä toimiala mutta yksityisten palvelujen osuus on selvästi koko maata alhaisempi. Rakentaminen on pysynyt vilkkaana.
Alueen haasteena onkin juuri suuri riippuvuus teollisuudesta ja sen globaaleista markkinoista. Maailmantalouden suhdanteiden vaihtelut näkyvät välittömästi yritysten tilauskannoissa ja työllisyydessä. Alue selvisi tosin erittäin hyvin vuoden 2009 taantumasta koko maahan verrattuna mutta paineet tuotannon siirtämiseen halvempien tuotantokustannusten maihin ja lähemmäksi markkinoita kasvavat Haastavista suhdanteista huolimatta alueen teollisuus on
vuonna 2014 saanut uusia tilauksia ja tuotanto ollut pysynyt lähes normaalilla tasolla. Suurilta irtisanomisilta on siksi vältytty.
Työ- ja elinkeinoministeriö on valinnut päättänyt valita viisi teemaa ensi vuonna alkavaan innovatiiviset kaupungit eli INKA-ohjelmaan. Kestävien energiaratkaisujen teeman vetovastuullinen kaupunki on Vaasa. INKA korvaa osittain aiemmin käytössä olleen osaamiskeskusohjelman (OSKE). Ohjelma vauhdittaa
suuria, kansainvälistä kilpailukykyä ja uutta liiketoimintaa luovia hankkeita kaupunkien ja valtion yhteistyöllä. INKA-ohjelman pääteemat ovat tulevaisuuden
terveys, biotalous, kestävät energiaratkaisut, älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus sekä kyberturvallisuus.
Valtio on allekirjoittanut kasvusopimuksen 12 suurimman kaupunkiseudun kanssa. Vaasan seutu on näiden 12 joukossa ja näin ollen allekirjoittanut kasvusopimuksen. Pohjanmaan ELY-keskus ollut mukana kehittämässä ja toteuttamassa kyseistä ohjelmaa.
Uudella ohjelmakaudella ELY-keskus on mukana muitten alueen toimijoiden kanssa kehittämässä alueen innovaatiojärjestelmää lähtökohtana EU:n ”älykäs
erikoistuminen”-periaate. Erikoistutaan siihen missä ollaan erityisen kilpailukykyisiä.
Maatilojen osalta tavoitteena on, että Pohjanmaan ELY-keskuksen alue pysyy edelleen maan kärkialueiden joukossa koskien maatilojen investointien määrää. Investoinnit ovat ehdottoman tärkeitä maatalouden tehokkuuden ja kannattavuuden kehittämisessä. Tarkkailukauden aikana avustuksia on myönnetty
17,5 miljoonaa euroa ja korkotukilainaa 38 miljoonaa euroa maatilojen investointeihin. ELY-keskus on myös tukenut yllättävän paljon sukupolvenvaihdok-
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sia.
Kaupallisen kalastuksen saaliit ja niiden landaukset Pohjanmaan kalasatamiin ovat pysyneet suhteellisen stabiilina. Venäjän tuontikielto vaikuttaa elintarvikesilakan vientiin Venäjälle. Jatkuessaan Venäjän tuontikielto tulee keväällä vaikuttamaan myös norssin eli kuoreen Venäjänvientiin. Rehusilakkaa menee
aikaisempien vuosien lailla edelleen hyvin turkiseläinten rehuksi ja sitä myös tuodaan Pohjanmaalle muualta Suomesta suuria määriä. Lohivuosi oli huono,
mutta Tornionjoen hyvä tilanne voi mahdollistaa kalastuksen elpymisen myös rannikolla tulevina vuosina. Matkailukalastus lisääntyi Pohjanmaan rannikolla
ja kalastusopasluville on ollut kysyntää.
Kansallisen kalatiestrategian toteutus on edennyt hyvin. Kalatiet valmistuivat Lestijoessa ja Lapväärtin-Isojoessa.

1.2 Monipuolinen ja elinvoimainen maaseutu
Maa- ja metsätalous on koko maahan verrattuna toinen tärkeä toimiala. Kaikki maatalouden tuotantosuunnat esiintyvät alueella, mutta erityisen tärkeitä
ovat maidontuotanto, turkistarhaus ja lasinalaistuotanto. Näihin tuotantosuuntiin on investoitu voimakkaasti viime vuosina. Maamme turkistarhoista on
ELY-alueella kaksi kolmasosaa ja se työllistää suoraan noin tuhat henkilöä. Turkisten hinnat ovat viime vuosina olleet hyvät ja elinkeino onkin merkittävä
Kaustisen, Pietarsaaren ja Vaasan seutukunnissa.
Maaseudun kehittäminen on jatkunut strategian mukaisesti erilaisten hankkeiden ja yritystukien avulla. Hanketuilla on rahoitettu koulutusta, soveltavaa
tutkimusta, yleishyödyllisiä investointeja ja muita kehittämishankkeita. Rahoitetut hankkeet ovat lähes poikkeuksetta onnistuneet hyvin ja asetetut tavoitteet on saavutettu. Yritykset ovat hyödyntäneet maaseutuohjelman rahoitusmahdollisuuksia hyvin. Investointi-, kehittämis- ja käynnistystukea on myönnetty maaseudun mikroyrityksille ja maataloustuotteiden ensi asteen jalostusta harjoittaville pk-yrityksille. Yritystukien vaikutukset on nähty erityisesti
uusien yritysten määrässä ja uusissa työpaikoissa.
Maatalouden elinvoimaisuuden kannalta on erityisen tärkeätä että maatilayrityksille löytyy jatkajia. Sukupolvenvaihdoksia tehdään eniten niissä tuotantosuunnissa, missä on parhaat taloudelliset edellytykset. Tällä hetkellä jatkajia löytyy helposti turkisalalla, mutta huonommin sikatuotannossa. Paras tapa
edistää sukupolvenvaihdoksia on pitää huolta maatilojen kannattavuudesta. ELY-keskuksen työkalut ovat tällä hetkellä erilaiset investointituet, nuoren viljelijän aloitustuki sekä hankkeet jotka keskittyvät tilan tehokkaaseen johtamiseen koskevat tilan koon, tehokkuuden, kannattavuuden ja johtamisen kehittämistä. Maitokiintiöt poistuvat käytöstä vuonna 2015. Tämä voi aiheuttaa tiettyjä ongelmia maitosektorilla mutta se voi myös olla mahdollisuus. Toinen epävarmuustekijä on Venäjän tuontikiellon vaikutukset viljelijöiden ja elintarvikeyritysten toimintaan.
Lähiruoan ja luomuruoan kasvava suosio ja kysyntä ovat avanneet uusia mahdollisuuksia maataloustuotteiden jalostusasteen nostamiseen ja tuotteiden
markkinointiin. Lähiruokakulttuurin leviäminen ja lähiruoan satavuuden parantaminen lisäävät sen kysyntää myös kotitalouksissa, suurkeittiöissä ja ravintoloissa. EU:ssa ollaan uusimassa luonnonmukaista tuotantoa koskevaa lainsäädäntöä. Jos muutos toteutuu esitetyssä muodossa voi se vaikuttaa kielteisesti
luonnonmukaisen tuotannon kasvuun, koska uudet ehdot olisivat erittäin tiukkoja. Suomessa tavoitteena on että 20 % viljelysalasta olisi luomutuotannossa
2020 mennessä.
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Uusiutuvan energian käyttöön liittyvät valtakunnalliset tavoitteet tuovat myös maaseudulle uusia toimeentulomahdollisuuksia. Pohjanmaan vahvan energiaklusterin kerrannaisvaikutukset ulottuvat myös maaseudulle. Erityisen tyytyväisiä voidaan olla energia-alan maaseutuohjelman varoilla rahoitettuihin
hankkeisiin. Hajautettuun, uusiutuvaan energiaan liittyvä yrittäjyys on myös lisääntymässä. Maatilat ovat merkittäviä potentiaalisia uusiutuvan energian
tuottajia ja käyttäjiä.
Kuntakoon kasvaessa uhkana on palveluiden siirtyminen suurempiin keskuksiin. Kylien omaehtoista kehittämistyötä on edistetty sekä ELY-keskuksen että
mm. Leader-toiminnan avulla. Kylätoiminta ja vahva yhteisöllisyyden perinne elää yhä maaseudulla, mutta uhkana on aktiivisten toimijoiden ikääntyminen.
Edellinen ohjelmakausi meni umpeen 31.12.2013 mutta ohjelmakauden jäljellä olevat varat on pystytty käyttämään 30.6.2014 asti. Varat on kuluvan vuoden aikana periaatteessa käytetty vain yritysten kehittämiseen. Ohjelmakauden kehittämisvarat on sidottu täysimääräisesti ja yli 80 % sidotuista varoista on
jo maksettu vaikka käynnissä on paljon sellaisia hankkeita joiden toteutumisaika menee umpeen vasta tämän vuoden lopussa. Kysyntää olisi ollut selvästi
suuremmalle rahoituskiintiölle varsinkin ohjelmakauden lopussa. Uuden ohjelmakauden ohjelmaa ei ole vielä hyväksytty ja uusia tukipäätöksiä ei ole voitu
tehdä. Uuden ohjelmakauden valmistelu jatkuu sekä kansallisella että alueellisella tasolla. Uuden ohjelmakauden rahoitustoiminta alkaa todennäköisesti
vuoden 2015 aikana.
Luonnonvarakeskus (LUKE) aloittaa toimintansa 1.1.2015. Alueen viljelijöiden ja muiden toimijoiden kannalta olisi erittäin tärkeää että soveltavaa tutkimusta jatkossakin suoritettaisiin alueen ja lähialueen tutkimuslaitoksissa.

1.3 Osaava työvoima ja sen saatavuus
ELY-keskuksen alueella on viisi te-toimistoa: Kaustisen, Kokkolan, Pietarsaaren, Suupohjan rannikkoseudun ja Vaasan TE-toimistot. ELY-keskuksen keskeisiin
tehtäviin kuuluu alueen työmarkkinoiden seuraamisen ja kehittämisen lisäksi sopia työ- ja elinkeinoministeriön kanssa alueensa työ- ja elinkeinotoimistojen
tavoitteet ja resurssit sekä jakaa ne työ- ja elinkeinotoimistoille, ohjata, kouluttaa ja tukea työ- ja elinkeinotoimistoja tavoitteiden saavuttamisessa ja palvelun kehittämisessä sekä valvoa, että sovitut toimintaperiaatteet tulevat toteutetuiksi.
Te-toimistouudistus on edennyt suunnitelmallisesti. Alueella olevista 5 TE-toimistosta muodostuu vuoden 2013 alusta yksi Pohjanmaan TE-toimisto, jolla on
toimipisteet Vaasassa, Närpiössä, Pietarsaaressa, Kokkolassa ja Kaustisilla Tulevan toimiston johto on valittu ja henkilöstön hakeutuminen uusiin tehtävänkuviin on alkamassa.
Pohjanmaan TE-toimisto aloitti toimintansa 1.1.2013. Uudistus oli mittava, mutta toiminta on saatu hyvään vauhtiin. Erityisen hyvä ratkaisu oli organisoida
TE-toimiston henkilöasiakkailta saapuviin puheluihin vastaaminen, organisaatiopostin käsittely ja asiantuntijalausuntojen tekeminen samaan sisäiseen palveluyksikköön. Työnantajien puheluihin vastataan aina yritys- ja työnantajapalveluista. Virtuaalitoimistoa hyödynnetään täysimääräisesti ja uusille asiakkaille soitetaan ja varataan aika alkukartoitukseen. Nämä ratkaisut ovat taanneet palveluiden paremman saatavuuden kuin muualla maassa.
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Alueella on toteutettu runsaasti eri tyyppisiä projekteja, mm. Botnia Work-projektia. Siinä on mallinnettu työvoiman rekrytoimista ulkomailta. Projektin
kautta Pohjanmaalle on rekrytoitu sairaanhoitajia ja suunnitteilla on lääkärien rekrytointi. Vaasaan on rekrytoitu 8 sairaanhoitajaa Espanjasta vuonna 2012,
heistä on tällä hetkellä 4 jäljellä Vaasassa. Hammaslääkäreiden rekrytointiprosessi on käynnissä Espanjasta, Bilbaossa 8 hammaslääkäriä on suomen kielen
kurssilla. Hammaslääkärit tulevat sijoittumaan eri puolille Suomea, heistä 2 – 3 on tulossa Vaasaan. Projekti on saanut myös toimeksiannon hankkia erikoislääkäreitä (syöpä-, sädehoito- ja anestesialääkäreitä), mutta asia on vasta hyvin alkumetreillä. Kaikista erikoislääkäreistä on kova pula koko Euroopassa,
joten heidän rekrytoimisensa Suomeen on erittäin haasteellista. Bothnia Work –projektissa on tehty myös Työperäisen maahanmuuton strategia Pohjanmaan ELY:n alueelle. Bothnia Integration projektin avulla on aikaansaatu maahanmuuttajille suunnatut neuvontapisteet Pohjanmaan maakuntaan, Welcome- Office, jonka toiminnan vakinaistaminen on keskeistä.
Keski-Pohjanmaalle valmistunut työllisyystrategia on nyt siirtynyt toimeenpanovaiheeseen. Työssä tarvitaan TE- hallinnon mukanaoloa toimeenpanon
suunnittelussa ja rahoituksen osalta sekä kansallista että rakennerahastorahoitusta.
ELY-keskuksen alueella työllisten määrä oli vuoden 2014 toisella neljänneksellä 112 900, kun se edellisen vuoden vastaavana aikana oli 200 enemmän.
Työttömyys kääntyi loppukeväästä nopeaan kasvuun. Työttömien osuus työvoimasta oli tammikuusta heinäkuuhun keskimäärin 8,2 prosenttia. Vastaava
lukema edellisenä vuonna oli 7,5 prosenttia. Pohjanmaan ELY-keskuksen lukema on paras koko maassa. Koko maan keskiarvo oli 12,3 prosenttia. Työttömyys on lisääntynyt suhteellisesti eniten Kyrönmaan, Vaasan ja Suupohjan rannikkoalueen Kokkolan seutukunnissa. Työttömiä tammikuusta heinäkuuhun
oli keskimäärin 9 600 henkilöä. Se on 800 enemmän kuin edellisenä vuonna. Naisten työttömyys on noussut kesäkuukausina pitkästä aikaa samalle tasolle
kuin miesten työttömyys. Työvoiman kysynnän heikkeneminen on aiheuttanut etenkin nuorten, ulkomaalaisten ja pitkäaikaistyöttömien määrän kasvua
verrattuna edellisen vuoden keskiarvoihin. Työttömiä on eniten teollisuuden, luokittelemattoman työn, hallinto- ja toimistotyön ja terveydenhuollon ja
sosiaalityön palvelu- ja myyntityöntekijöiden, rakennus, korjaus ja valmistustyöntekijöiden ja erityisasiantuntijoiden ammateissa .
Uusien avoimien työpaikkojen määrässä on tapahtunut kasvua. Kasvulla ei ole ollut vaikutusta työllisyyden kohenemiseen, koska Työpaikkojen kesto on
lyhentynyt huomattavasti edelleen. Työpaikoista noin kolmasosa neljäsosa on pysyviä yli vuoden mittaisia. Lähes puolet työpaikoista oli kestoltaan alle
kolme kuukautta.

1.4 Nuorten osallistuminen ja yhteiskuntatakuu
Nuorten työpajojen tehtävä on tukea nuoren elämäntaitoja, sosiaalista vahvistumista ja omatahtista yhteisöllistä kasvua sekä tekemällä oppimista. Työpaja
tarjoaa nuorelle mahdollisuuden ohjattuun ja tuettuun työntekoon sekä räätälöityyn polkuun koulutukseen. Nuorten työpajoja on alueella yhdeksän. Nuorisotoimi myöntää kansalliset valtionavustukset nuorten työpajatoimintaan. Nuorisotoimen tehtävät ja henkilöstö siirtyvät ovat siirtyneet aluehallintovirastoon vuoden 2014 alusta.
Pohjanmaan ELY-keskus, TE-toimisto ja AVI ovat yhteistyössä järjestäneet koulutus- ja keskustelutilaisuudet kaikille alueella toimiville nuorten ohjaus- ja
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palveluverkostoille. Yhteistyötä tiivistetään ja kehitetään sopimalla verkostoille konkreettisia kehittämistavoitteita.
ELY-keskuksen alueelle on tärkeää saada ESR-rahoitteinen ohjaamo-pilotti. Vaasaan halutaan organisoida kaksikielinen ohjaamo, jossa huomioitaisiin erityisesti maahanmuuttajanuorten palvelu.
Nuorten aktivointiaste on ollut korkealla ja sitä pyritään pitämään edelleen korkealla tarjoamalla nuorille mahdollisuuksia eri palveluiden kautta. Työllistäminen yrityksiin on kehittynyt myönteisesti.
Syksyllä 2013 käynnistyi ESR-rahoitteinen Nuorisotakuu-projekti, jonka avulla nuorisotakuun mahdollisuuksista on viestitty kohderyhmälle, kumppaneille,
työnantajille ja sitoutettu heitä mukaan toimintaan. Tavoitteena on yhteistyön vakiinnuttaminen.
Tulostavoitteet ja niiden toteutuminen
Ely-keskuksen tavoite työllisyysasteeksi oli 72 %. Työllisyysaste vuoden ensimmäisellä neljänneksellä oli 69,7 ja toisella 73,7. Koko alkuvuoden keskiarvo oli
71,7 %. Vuoden 2013 toteuma oli 72,6 %.
Ulkomaalaisten työttömyysaste enintään, tavoite 14 %. Toteuma heinäkuun loppuun mennessä 21,6 %. Vuonna 2013 toteuma oli 19,6 %. Taantuma ja
heikentynyt työvoiman kysyntä näkyy erityisesti ulkomaalaisten työttömyyden kasvuna.
Pakolaisten toteutuneet kuntasijoituspaikat vähintään, tavoite on 230 laajennetulla toiminta-alueella (Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan ELY:t). Huhtikuun
lopussa 2013 kuntapaikkoja ELY:jen kautta oli täytetty 71. Vuonna 2012 toteuma oli 166. Todennäköisesti tavoitteena oleva 230 kuntapaikkaa ei tule toteutumaan. Kuntapaikkoja ei ole tarpeeksi paljon ja lisäksi oleskeluluvan saaneet turvapaikanhakijat muuttavat usein omaehtoisesti/itsenäisesti kuntiin.
Pakolaisten toteutuneet kuntasijoituspaikat vähintään, 2014 tavoite on 250 laajennetulla toiminta-alueella (Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan ELY:t). Kesäkuun lopussa kuntapaikkoja ELY:jen kautta oli täytetty 68. Vuonna 2013 toteuma oli 119. Vuoden 2014 ELY:jen kautta toteutuneiden kuntapaikkojen toteuma tulee olemaan huomattavasti suurempi kuin edellisenä vuonna, mutta on epätodennäköistä, että tulostavoite 250 silti saavutettaisiin. Kiintiöpakolaisten vastaanotto on aktiivista Pohjanmaalla ja muutama uusi kunta on saatu mukaan pakolaisten vastaanottoon tänä vuonna. Oleskeluluvan saaneet
turvapaikanhakijat muuttavat usein omaehtoisesti/itsenäisesti kuntiin, eivätkä näy ELY:jen tilastoissa.
Työttömyysasteen tavoite on 6,0 %. Tilastokeskuksen seuranatana keskiarvo toisen neljänneksen jälkeen on 7,5 %.
Rekrytointiongelmia kokeneiden toimipaikkojen osuus korkeintaan, tavoite on 30 %. Ensimmäisen neljänneksen jälkeen ELY-keskuksen lukemaien keskiarvo
on 27 %.
Alle 25-vuotaiden työttömyysasteen tavoite on 15 %. Ely-keskuksen toteuma on 25,7 %. Se on neljänneksi paras toteuma koko maassa. Tämä on huono
mittari, sillä Tilastokeskuksen 15-74-v työvoimatutkimus kohdistuu ELY-alueella varsin pieneen alle 25-v ryhmään, noin 40 henkilöön, josta työvoimaa on
noin 30 henkilöä. Tulos voi vaihdella kovastikin työllisyystilanteesta riippumatta. Työnvälitystilaston nuorisotyöttömyysluvut ovat ennätyskorkealla, heinäkuussa työttömänä työnhakijana oli yli 1 800 nuorta.
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Uusien yritysten määrä. Tavoite 350 henkilöä, toteuma heinäkuun lopussa 183 henkilöä. Mikäli uusien yritysten lisäys tapahtuu samanlaisena, tavoitteestae
toteutuu vuoden loppuun mennessä jäädään hieman vajaaksi.
Tietoturvallisuuden perustaso on itsearvioinnin perusteella saavutettu 30.9.2013 mennessä. Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmä koskee sekä ELY –
keskusta että TE –toimistoa. ELY –keskuksessa on tietoturvavastaava ja tietoturvatyöryhmä.

2. Toimintaympäristön muutokset
ELY-keskus varautuu siihen, että kirjastotoimen, liikuntatoimen ja nuorisotoimen henkilöstö ja tehtävät, joita hoidetaan Pohjanmaan ELYn laajennetulla
toimialueella, siirretään hallituksen linjausten mukaisesti aluehallintovirastoon vuoden 2014 alusta. Rakennerahastotoiminnan uudelleenorganisoinnin
myötä rakennerahastoiden sekä kansallisen yritystukivaltuuden hallinnointi siirtyy RR-ELY-keskusille. Pohjanmaan osalta tämä tarkoittaa Keski-Suomen ELYkeskusta. Samalla osa henkilöstä siirtyy Keski-Suomen ELY-keskuksen palvelukseen. Päätöksenteon keskittäminen merkitsee eri rahoituslähteiden (EAKR,
kansallinen yritystukivaltuus, kehittämispalvelut, maaseutuohjelma, Tekes) koordinointitarpeen lisäystä paikallistasolla. Ristiinnesittelymahdollisuus ELY-jen
välillä mahdollistaa joustavan resurssien käytön.
3. ELY -keskuksen esitys strategiseksi tulossopimuksen tarkistamiseksi
3.1. Alueen elinvoimaisuus
Strategiset painotukset
ELY –keskuksen muutosesitys
- Muutettavaksi esitettäviin kohtiin kopioidaan hyväksytty sopimusteksti ja kirjoitetaan siihen esitettävä muutos alleviivattuna.
- Ellei muutoksia esitetä, jätetään kohta tyhjäksi.
Alueen vahvuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen
Tasapainoinen väestörakenne
Alueen teollisuus on pärjännyt taantumassa kohtuullisen hyvin. Tämä heijastuu etenja korkea työllisyys
kin monipuolisena insinööripulana (esim. suunnittelu ja tuotekehitystehtävät sähkötekniikan insinööreissä ja teknikoissa) joka koettelee suuryritysten lisäksi erityisesti
PK- yrityksiä. Työvoiman kysyntä on monipuolista ja haasteena onkin opiskelijoiden
kiinnittäminen alueelle riittävien aloituspaikkojen lisäksi. Maan sisäistä liikkuvuutta
olisikin tärkeä edistää työperäisen maahanmuuton kehittämisen ohella. Kuten muuallakin puute lääkäreistä ja sairaanhoitajista koettelee Pohjanmaata. Muita työvoiman kysyntäaloja ovat eritysosaajat teollisuudessa, rakennusalalla julkisella sektorilla
ja yrityspalveluissa. Ennakoinnilla ja työvoimakoulutuksella voidaan vastata kohtuullisen hyvin suorittavan työn ammattitaitovaatimuksiin mutta ei korkeamman koulutuksen omaavien rekrytointiongelmiin.

Ministeriöiden kommentit
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Alueen teollisuuden myönteinen kehitys ja lisääntynyt työvoiman tarve erityisesti
insinöörien osalta edellyttävät lisää panostuksia osaavan työvoiman saamiseksi alueelle. Työperäistä maassamuuttoa pyritään lisäämään tarjoamalla varsinkin rakennemuutosalueille mahdollisuus työllistyä Pohjanmaalle ja täten edistää työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmia ja työvoiman rekrytointiongelmia.
Kestävä yhdyskuntakehitys ja
toimiva liikennejärjestelmä
Luonnonvarojen kestävä
käyttö

Kalakantoja hyödynnetään niin kaupallisessa kuin vapaa-ajankalastuksessa ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla. Siika-asetuksen toimeenpanolla
siirretään Pohjanmaan rannikolle tärkeä siian kalastus kestävälle tasolle.
Kaupallisen kalastuksen ja kalankasvatuksen toimintaedellytyksiä edistetään siirtymällä rahoituksessa EMKR-rahoitukseen. Aloitetaan valtiontuen maksatukset (n. 1,5
milj. €) kalastusvakutuuslaitoksille kaupallisen kalastuksen vakuutustukeen liittyen
koko Suomen alueella.

Monimuotoinen luonto ja
puhtaat vedet

Kaupallisen kalastuksen seuraamusjärjestelmä (sanktiot) otetaan käyttöön, mikä lisää
tiedottamistarvetta.
Sisävesien ja merialueen osalta on tavoitteena hyvä kemiallinen ja ekologinen tila.
Tähän pyritään osallistumalla vesienhoidon ja merenhoidon suunnitteluun.
Huolehditaan kalakantojen monimuotoisuuden, tuottavuuden ja kalastusedellytysten
säilyttämisestä. Edistetään kalatiestrategian toimeenpanoa yhteistyössä EteläPohjanmaan ely-keskuksen y-vastuualueen kanssa. Selvitetään mahdollisuuksia kalateiden rakentamiseen ja arvioidaan kalatalousvelvoitteiden muutostarpeita.

3.2. Elinkeinoelämän menestystekijät
Strategiset painotukset

Hyvä saavutettavuus ja
maankäyttö
Yritysten ja julkisen sektorin
uudistumiskyky

ELY -keskuksen muutosesitys

Pohjanmaan ELY-keskuksen alue on maan teollistuneimpia ja kansainvälisimpiä alueita. Vahvojen veturiyritysten ympärille on syntynyt laaja PK-yritysten alihankintaverkosto. Teollisuuden rakenne on monipuolinen ja itsenäistäkin vientiä harrastavia ja
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hyvää kehittämispotentiaalia omaavia PK-yrityksiä on paljon. Suomen ja alueen kannalta näiden yritysten kehittämistä ja vientiponnisteluja pitää pystyä tukemaan.
Alueella toimiva laaja alihankintaverkosto on myös suurten haasteiden edessä kilpaillessaan maailmanlaajuisesti suurten veturiyritysten alihankinnoista. Tämä asettaa
alihankintayrityksille vaatimuksia jalostusasteen, tuottavuuden ja tuotekehityksen
osalta. Yhteistyössä elinkeinoyhtiöiden ja projektirahoitusta hyödyntäen tulee parantaa alihankintayritysten toimintamahdollisuuksia myös jatkossa.
Hyödynnetään Pohjanmaan ELY-keskuksen vuonna 2013 tehtyä laajaa selvitystä Vaasan ja Pohjanmaan energiaklusterin alihankintaverkoston kansainvälisen kilpailukyvyn kehittämiseksi. Selvityksen mukaan alueen alihankintaverkosto on globaalistikin
erittäin merkittävä ja luo sekä veturiyrityksille että verkostolle mielenkiintoisia kasvunäkymiä. Alueen merkitys maan teknologiaviennin kärkenä tulee kasvamaan ja
tämän kokonaisuuden sekä yritysten että verkoston kehittäminen nousee alueen
tärkeimmäksi kehittämiskohteeksi.
Vuonna 2014 Pohjanmaan ELY- keskuksen tilaama jatkoselvitys pyrkii rakentamaan
täysin uudenlaista saumatonta innovaatioketjua klusterin päähankkijoiden ja toimittajien välille, missä tavoitteena on saumaton yhteistyö toimijoiden välillä tuotekehityksestä loppuasiakastoimituksiin.
Hankkeen tavoitteena on valmistella vähintään 3 isompaa yhteistyöhankekokonaisuutta, jossa osaoptimoinnin sijaan pyritään kokonaisoptimointiin. Hankekokonaisuuksille voidaan hakea julkista jatkorahoitusta tarvittavan yritysten omarahoituksen
lisäksi esimerkiksi Tekesin tai ELY-keskusten rahoitusmuodoista.
Suomen viennin ja koko alueen kehityksen kannalta näiden yritysten kehittämistä ja
vientiponnisteluja pitää pystyä tukemaan.Valitettavasti määrärahat yritysten kehittämishankkeisiin ovat tarpeisiin nähden täysin riittämätttömät. Pk-yrityksistä löytyy
laadukkaita kehittämishankkeita sekä vientiin, tuotekehitykseen että tuotantomenetelmien ja -prosessien kehittämiseen liittyen. Koko alueen tulevaisuuden kehityksen
kannalta on välttämätöntä että yritysten strategisesti merkittäviä vienninti-, tuotekehityksens- ja tuotantomenetelmienä ja sekä prosessien kehittämistäeja pystytään
rahoittamaan. Kehittämishankkeita löytyy myös sekä yritysten tuotantoprosessien
että Myös yritysten tuotteiden eko-tehokkuuteen liittyviä hankkeita nousee esiin.

10
Kyseisiä kehittämishankkeita tulee jatkossakin pystyä tukemaan sekä avustuksilla
että asiantuntemuksella. Kohtalon kysymys on; kasvupotentiaalia omaavia PKyrityksiä löytyy, onko valtio valmis tukemaan laadukkaita kasvupotentiaalia omaavien
PK-yritysten kehittämishankkeita Pohjanmaan ELY:n alueella.
Työelämän laadun (TYLA) ja työelämän kehittämisen (TYKE) alueellista palveluverkostoa vahvistetaan ja palveluja selkeytetään osana kansallista työelämä 2020 –
hanketta.

Kasvuun ja kansainvälistymiseen kannustava innovaatioympäristö

Uusiutuva energia ekotehokkuuden parantaminen

Toimivat työmarkkinat ja osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen

Yritysten kehittämispalveluiden uuden konseptin soveltaminen on sekä haaste että
mahdollisuus. Kehittämispalveluiden suhteellinen merkitys lisääntyy ja niiden rajapinta yritysten liiketoiminnan kokonaiskehittämiseen kasvaa.
Varaudutaan suuntaamaan Suunnataan ELY-keskuksen resursseja käynnistyvän INKAohjelman sekä Vaasan kaupungin kasvusopimusmenettelyn tukemiseenksi. Erityisesti
tavoitellaan keinoja, joilla voidaan kiihdyttää innovaatioiden käytäntöön vientiä sekä
avata kansainvälisiä markkinoita innovatiivisille ratkaisuille yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyönä. Ollaan mukana uudistamassa yksityisen ja julkisen sidosryhmän
toimintamallien kehittämistä innovaatioiden markkinoille saamiseksi ja kasvun lisäämiseksi.
Laajennetaan merkittävästi yhteistyötä Viexpon kanssa osana kansallista Team Finland –toimintaa. Vaikutetaan Viexpon palvelujen suuntaamiseen erityisesti Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan yritysten kansainvälistymistarpeiden
täyttämiseksi. Painotetaan Viexpon kansainvälistymispalveluja Pohjois-Euroopan
markkinoilla.
Hyödynnetään Tekesin verkostoa, ohjelmia ja rahoitusta ympäristömyötäisempien
teknologioiden saamiseksi markkinoille. Informoidaan yrityksiä ja yhteistyökumppaneita tästä tahtotilasta ja siihen liittyvistä asiantuntija- sekä rahoitusmahdollisuuksista.
TE-palvelu-uudistus on alkuvuoden vakiinnuttamisen jälkeen edennyt hyvin. TEtoimistossa panostetaan jatkossa asiakkaiden palveluprosessien kehittämiseen ja
uusien palvelujen tehokkaaseen käyttöön.
ELY-keskuksen ja TE-toimiston yhteinen nuorisotakuu –työryhmä seuraa nuorten
tilannetta ja kehittää nuorten palveluja. Syksyn aikana käynnistetään uusi nuorisotakuu -hanke, jonka avulla nuorisotakuun mahdollisuuksista viestitään kumppaneille ja
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sitoutetaan mukaan toimintaan.
Nopeasti kasvanutta rakennetyöttömyyttä alennetaan lisäämällä pitkään työttömänä
olleiden työelämäosallisuutta ja tukemalla heidän työllistymistään erilaisin toimenpitein yhteistyössä mm. alueen kuntien ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Erityisesti halutaan nostaa pitkään työttömänä olleiden osuutta työvoimakoulutuksessa. Rakennetyöttömyyden alentamisessa keskeisessä roolissa on tehokas TEpalvelujen käyttö. ELY-keskus on työstänyt yhdessä TE-toimiston kanssa suunnitelman palveluohjauksessa, jonka tavoitteena on tehostaa asiakasohjausta, varmistaa
palvelujen laatua ja sisältöä, sekä tuotti ohjauksen tueksi palvelukartan.
Haasteeksi rakennetyöttömyyden alentamisessa on JTYP-lain (laki julkisista työvoimaja yrityspalveluista) tulkinta koskien palkkatuen ja työkokeilun myöntämistä työnantajalle, jolla on palveluksessaan osa-aikaisia työntekijöitä. Tämä saattaa aiheuttaa
tilanteen, jossa perinteisesti osa-aikaista palkkatukityötä tarjoavat työnantajat (yhdistykset, säätiöt, kunnat) joutuvat vähentämään työllistämistoimintansa. Mikäli
välityömarkkinoiden työllistämistoiminta vähenee, muodostuu rakennetyöttömyyden alentamisesta entistä haastavampi tavoite joka edellyttää uusien yhteistyömuotojen kehittämistä.
Kuntien rooli tulee lisääntymään rakennetyöttömyyden hoidossa. Kokkolassa asiaa
on pohjustettu kuntakokeiluhankkeella joka jatkuu vuonna 2015. Kuntien rooli tulee
vahvistumaan entisestään johtuen heidän maksuosuutensa laajentumista koskemaan
myös yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneita. ELY- keskus ja TE- toimisto käyvät
neuvotteluita kuntien kanssa yhteistyön tiivistämisestä.
Vuonna 2015 voimaan on tulossa laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta, joka ulottaa toiminnan kaikkiin ELY-alueen kuntiin, mikä lisää kuntien
aktivointivastuuta nykyisestä. Muutos tulee edellyttämään yhteistyötä ja neuvotteluja kuntien kanssa vuoden 2015 aikana, jotta toiminta saadaan käyntiin suunnitellusti.
Nykyisen rakennerahastokauden lähestyessä loppuaan huolehditaan rahoituksen
täysimääräisestä toteutumisesta panostamalla hankkeiden täysimääräiseen toteutumiseen ja keskittämällä rahoitusta erityisesti työllisyyttä nopeasti parantaviin toimenpiteisiin kuten työvoimakoulutukseen sekä palkkatukeen.
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ESR-hankkeiden kautta Pohjanmaan ELY-keskuksen alueelle on pystytty kanavoimaan
merkittäviä resursseja pitkäaikaistyöttömien, maahanmuuttajien ja myös nuorten
aktivointiin. Ohjelmankauden 2007-2013 päättyessä nämä resurssit pienenevät merkittävästi etenkin Pohjanmaan maakunnan alueella. ESR-resurssien pieneneminen ja
samaan aikaan laskeva kansallinen rahoituskehys yhdistettynä heikkenevään työmarkkinatilanteeseen tulee todennäköisesti näkymään alueella aktivointiasteen laskuna etenkin vuodesta 2015 alkaen.
3.3. Väestön hyvinvointi
Strategiset painotukset

Terveellinen, turvallinen ja
viihtyisä elinympäristö
Toimivat matkat
Turvallinen ruoka
Nuorten osallistaminen

ELY -keskuksen muutosesitys

Alueellisen nuorisotyön ja -politiikan tavoitteena on nuorten sosiaalinen vahvistaminen, nuorten aktiivinen kansalaisuus, monialainen viranomaisyhteistyö sekä hyvän
elämän edellytysten luominen kaikille lapsille ja nuorille. Nuorten työpajatoimintaa ja
etsivää nuorisotyötä tukemalla ja kehittämällä edistetään nuorten sosiaalista vahvistamista, nuorten elämänhallintaa ja koulutukseen ja työhön sijoittumista. Järjestetään nuorisolain uudistuksen toimeenpanoon liittyvää koulutusta sekä toteutumisen
seurantaa nuorten ohjaus- ja palveluverkostojen sekä etsivän nuorisotyön osalta.
Toimitaan yhteistyötahona nuorten yhteiskuntatakuun toimeenpanossa.
Aktiivista kansalaisuutta edistetään tukemalla nuorten osallistumista harrastustoimintaan ja kehittämällä nuorten osallistumismahdollisuuksia oman lähiympäristönsä suunnitteluun ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Kuntia tuetaan nuorten
kuulemis- ja osallistumisjärjestelmien kehittämisessä. Nuorten hyvin-vointia ja nuorisotyön peruspalveluja edistetään monialaisena viranomaisyhteistyönä ja lähipalveluina. Osallistutaan lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman 2012–2015 toimeenpanoon alueellisesti ja yhteen sovitetaan aluetason nuorisopolitiikkaa. Kehitetään alueellista nuorisopoliittista työskentelyä sekä siihen liittyvää tiedontuottamista
ja seurantaa. Toimitaan alueellisena nuorisopoliittisena asiantuntijana. Kansainväli-
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sen toiminnan painopiste on lähialueyhteistyössä.
Pohjanmaan ELY-keskus hoitaa oman toimialueensa lisäksi Keski-Suomen, Pirkanmaan ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskusten toimialueilla kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimen tehtävät.

Maahanmuuttajien kotouttaminen

Nuorisotoimen tehtävät ja henkilöstö siirtyivät aluehallintovirastoon vuoden 2014
alusta. ELY-keskus toimii yhteistyössä aluehallintoviraston kanssa nuorisotatakuun
toimeenpanossa, työpajatoiminnassa sekä nuorten elämänhallinnan, koulutuksen ja
työhön sijoittumisen edistämisessä.
Hyviä etnisiä suhteita ja maahanmuuttajien osallisuutta itseään koskevaan päätöksentekoon pyritään lisäämään syksyllä 2011 perustettavalla Pohjanmaan etnisten
suhteiden neuvottelukunnalla.
Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukset pyrkivät järjestämään kuntapaikkoja
sekä kiintiöpakolaisille että oleskeluluvan saaneille turvapaikanhakijoille. On tärkeää
turvata pakolaisten vastaanotto nykyisissä vastaanottokunnissa. ELY panostaa erityisesti aikaansaadakseen uusia sopimuksia pakolaisten vastaanotosta ja kuntapaikkojen tarjoamisesta niitten kuntien kanssa ,jotka eivät aikaisemmin ole vastaanottaneet
pakolaisia tai tarjonneet kuntapaikkoja.
Hyviä etnisiä suhteita pyritään edistämään Pohjanmaan etnisten suhteiden neuvottelukunnan toiminnalla. Hyvien etnisten suhteiden edistämiseen pystyy myös jokainen
virkamies vaikuttamaan omalla toiminnallaan ja maahanmuuttoa koskevan oikean
tiedon levittämisellä.
Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukset pyrkivät järjestämään kuntapaikkoja
sekä kiintiöpakolaisille että oleskeluluvan saaneille turvapaikanhakijoille.
On tärkeää, että pakolaisten vastaanotto jatkuisi nykyisissä vastaanottavissa kunnissa. Kuntapaikkoja tarvitaan myös jatkuvasti lisää. Tavoitteena on, että uusia kuntia
tulisi mukaan pakolaisten vastaanottotoimintaan kantamaan omalta osaltaan vastuuta Suomen päätöksestä vastaanottaa pakolaisia ja helpottamaan maailmanlaajuisen
pakolaisongelman hoitamista.
Maahanmuuttajien kotoutumista tuetaan kotoutumislain mukaisesti. TE-toimistoissa
maahanmuuttaja-asiakkaat ohjataan palvelulinjoille palvelutarpeensa mukaisesti.
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Nuorisotakuu tukee nuorten työllistymistä. Maahanmuuttajanuoret ovat nuorisotakuun tärkeä kohderyhmä.
Asiakkaat ohjataan palvelutarpeensa mukaisesti TE-toimiston palvelulinjoille. Asiakassegmentoinnilla pyritään määrittämään minkälaisten palvelujen piiriin asiakkaat,
myös maahanmuuttaja-asiakkaat ohjataan. Tavoite on, että he saisivat tarpeensa
mukaista palvelua.
Osallisena Suomessa –hankkeet kokeilevat keinoja kotoutumiskoulutuksen uudistamiseen ja tehostamiseen.

Kirjasto-, kulttuuri- ja liikuntapalvelut

Nuoret ovat avo- ja tietopalvelujen tärkein kohderyhmä ja maahanmuuttajanuoret
kuuluvat sitä kautta kohderyhmään myös.
Kehittämisavustuksilla lisätään liikunnan roolia maahanmuuttajien kotouttamisessa.
ELY-keskus varautuu siihen, että kirjastotoimen, liikuntatoimen ja nuorisotoimen
henkilöstö ja tehtävät, joita hoidetaan Pohjanmaan ELYn laajennetulla toimialueella,
siirretään hallituksen linjausten mukaisesti aluehallintovirastoon vuoden 2014 alusta.
Kirjastotoimen, liikuntatoimen ja nuorisotoimen henkilöstö ja tehtävät ovat siirretty
aluehallintovirastoon vuoden 2014 alusta.

3.4. ELY -keskusten toiminnan kehittäminen
Johtajuus
1. Johtamisen ja esimiestyön ammatillistaminen ja esimiespotentiaalin vahvistaELY –keskusten ja TE –toimistojen yhteisen inhimillisen pääoman kehittämisminen
Innostava johtaminen ja
suunnitelman (IPO) mukaiset toimenpiteet.
esimiestyö
2. Esimiesten välisen yhteistyön ja yhteisten toimintatapojen vahvistaminen
3. Kehityskeskustelujen (ml. ryhmäkehityskeskustelut) hyödyntäminen ELYkeskuksen toiminnan kehittämisessä
4. Esimiesten jaksamisesta huolehtiminen

Henkilöstö

1. Hyvän työkyvyn ylläpitäminen ja työssä
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jaksamisen edistäminen
Henkinen, fyysinen, sosiaalinen ja eettinen työkyky

2. Yhteisöllisyyden edistäminen
3. Työhön liittyvien ongelmatilanteiden
ennakointi ja ennalta ehkäisy
4. Terveen työympäristön turvaaminen
5. Työn ja yksityiselämän yhteensovittaminen

Strategiat ja toiminnan
suunnittelu

ELY –keskusten ja TE –toimistojen yhteisen inhimillisen pääoman kehittämissuunnitelman (IPO) mukaiset toimenpiteet.
Työsuojelun toimintaohjelma painottaa ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä.

1. Strategialähtöinen ja toiminnan vaikut-

Osaamisen kehittyminen ja
uudistuminen

tavuutta varmistava osaamisen kehittäminen
2. Sisäisen liikkuvuuden ja tehtäväkierron
edistäminen
3. Kehittymisen ja uralla etenemisen tukeminen
4. Osaamisen kehittämisen yhtenäiset toimintakäytännöt

Kumppanuudet ja resurssit

1. Sidosryhmäyhteistyön kytkentä strategis-

ELY –keskusten ja TE –toimistojen yhteisen inhimillisen pääoman kehittämissuunnitelman (IPO) mukaiset toimenpiteet.
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ELYn toiminnan vaikuttavuuden parantaminen
strategialähtöisellä sidosryhmäyhteistyöllä

ten painopisteiden toteuttamiseen sekä
yhteistyön tavoitteiden ja toteuttamismuotojen määrittely

2. Verkostojohtamista ja -työskentelyä koskevan osaamisen kehittäminen

Prosessit

Team Finland työn tehostaminen.
Yhteistyön tiivistäminen yritysten viennin edistämiseksi, esim. energiaklusteri.
Inka –ohjelman käynnistäminen ja toteuttaminen edellyttää verkostoyhteistyötä.

Prosessien asiakaslähtöinen kehittäminen

Prosessien sujuvuus
Ehdotukset prosessien kehittämisessä

Jatkuvan asiakaspalautejärjestelmän käyttöönotto edelleen kehittäminen sekä
sidosryhmä-, asiakas- ja henkilöstökyselyjen suunnitelmallinen hyödyntäminen.
Palveluiden tuottamisessa hyödynnetään mahdollisimman hyvin verkostojen
ja sidosryhmien kanssa saavutettavia synergioita.
Toiminta jossa resurssit ovat vähäiset ja jossa saavutettava hyöty verrattuna
käytettyyn työaikaan pyritään tunnistamaan ja vähentämään osallistumista.
KEHA, rakennerahasto ELY:t sekä ristiin esittelymahdollisuus edellyttää ja
tulee edellyttämään prosessien jatkuvaa tarkastelua niiden sujuvuuden ja tehokkuuden varmistamiseksi.
Henkilöstö joka on hajasijoitettu, mutta valmistelee asioita tietyn ELY:n alueelle (esim. ESR) tulee olla alueen ohjauksessa substanssin osalta.

Sisäinen valvonta ja riskien
hallinta

1. Toiminnan laillisuus ja ohjeiden noudattaminen

2. Resurssien, varojen ja omaisuuden
Kohtuullinen varmuus toi-

turvaaminen

Päivitetään sisäisen valvonnan toimintasuunnitelmaa. Jatkuvan sisäisen valvonnan lisäksi on teemoiksi 2014 alustavasti suunniteltu ELY –keskuksen vuoden 2013 kehittämissuunnitelman sekä vuosien 2014 -2017 henkilöstösuunnitelman toimeenpano.
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minnassa

Vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden
varmistaminen
3. Raportoinnin sekä riittävän ja oikean
tiedon varmistaminen
4. Tietoturvallisuuden varmistaminen

Vuonna 2013 tehdään irtaimiston ja käyttöomaisuuden sekä ict –laitteiden
perusinventointi ja rekistereiden päivitys. Inventointi tehdään jatkossa inventointisuunnitelman mukaan.
Tulosseurantatiedot käsitellään johtoryhmässä puolivuosittain. Johtoryhmässä
käsitellään myös säännöllisesti toimintaa tarkastavien tahojen tarkastusraportit sekä laatu-, henkilöstöbarometri- ja muut arviointitiedot.
Tietoturvan hallintajärjestelmän kehittäminen jatkuu. Raportointi johtoryhmälle/johdon katselmukset pidetään kaksi kertaa vuodessa. Päivitetään riskianalyysi ja laaditaan toimintasuunnitelma vuodelle 2014.

4. Resurssit
Toimintamenomäärärahat
- pohjataulukko, liite 3
HESSU-yhteenveto, liite 4

Määrärahaesitys perustuu ennakkotietoon vuoden 2015 - 2017 määrärahatasosta
(Jänkälä 18.9.2013). Esityksessä on huomioitu virkasiirrot Kehaan sekä rakennerahasto ELYihin. Kehaan siirtyviä vuokra- ym määrärahoja ei ole kyetty arvioimaan.
Määrärahaesitys perustuu ennakkotietoon vuoden 2014 määrärahatasosta, johon on
lisätty toimitilakustannusten 3%:n indeksitarkistus. Esitys on laadittu ilman ELVI –
yksikön ja kirjasto-, liikunta ja nuorisoyksikön määrärahaosuuksia.
Toimintamenomäärärahan vähennykset ovat vuonna 2013 yhteensä 425.900 euroa,
mitä eläköitymisestä saatavat säästöt ja siirtomääräraha eivät tule kattamaan. ELY –
keskus esittää, että tasokorotuksella tai vuo-den 2013 aikana myönnettävällä lisämäärärahalla turvataan ELY –keskusten palkanmaksukyky. Pohjanmaan ELY –
keskuksen alustava arvio lisämäärärahasta on 160.000€.
ELY –keskus esittää, että määrärahajaossa myönnetään määrärahat palkkausjärjestelmän käyttöönottoon todellisen kustannusvaikutuksen mukaan (myös vuoden 2012
jaossa), eikä tasaisesti palkkausjärjestelmäsopimuksessa sovitun keskimääräisen kustannusvaikutuksen mukaan.
Oikaisupyynnöistä johtuviin takautuviin korotuksiin tulee myöntää lisä-määrärahaa,
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koska ne aiheutuvat valtakunnallisen arviointiryhmän vir-heiden oikaisemisesta eikä
ELY –keskuksen omasta toiminnasta.
TE –toimistojen toimintamenot 2015:
Määrärahaesitys perustuu ennakkotietoon vuoden 2015 - 2017 määrärahatasosta
(Jänkälän laskelma 18.9.2013).
Määrärahaesitys perustuu ennakkotietoon vuoden 2014 määrärahatasosta.
Pohjanmaan ELY-keskus esittää lisäyksenä, että Pohjanmaan TE –toimiston käyttöön
myönnetään 110.000 euroa nuorisotakuun toimeenpanoon.
Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella nuorten työttömyys on ollut kas-vussa; heinäkuun lopussa alle 25-vuotiaita työttömiä oli 15,9 % enemmän kuin vuosi sitten. Nuorten työttömyys on kasvanut ELY-alueellamme koko maata nopeammin; vuodessa
kymmenen prosenttia, kun koko maassa lisäystä oli vain seitsemän prosenttia. Nuorista työttömistä oli heinäkuun lopussa Vaasan TE-toimiston alueella 44 %. Tähän
vaikuttavat mm. Vaasan suuri opiskelijamäärä. Vaasassa on 7 korkeakouluyksikköä,
joissa on yhteensä yli 12 000 opiskelijaa. Pohjanmaan maakunnan alueella on maahanmuuttajia toiseksi eniten koko maassa (4,2 % väestöstä). Maahanmuuttajanuoret
muuttavat usein pieniltä paikkakunnilta ja vastaanottokeskuksista Vaasaan (Oravaisissa on ilman huoltajaa tulevien ala-ikäisten lasten vastaanottokeskus) ja he tarvitsevat paljon ohjausta ja tukea työmarkkinoille sijoittumisessa.
Suunnitelmana on kohdentaa lisäresursseista
•
yksi maahanmuuttajanuorten uraohjaukseen,
•
toinen korkeakoulutettujen uraohjaukseen ja
•
kolmas nuorten ammatinvalinnanohjaukseen.
Ministeriöiden ohjauksessa
olevat substanssimäärärahat
- Jos sopimuksen muutosesitys (tms. esim.
kehyspäätös) edellyttää taulukon päivittämistä niin muutokset merkitään hyväksytyn
sopimuksen liitteenä 3 olevaan taulukkoon
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(merkitään punaisella)
5. Mahdollinen neuvottelu

-

-

Sopimusten tarkistukset tehdään pääasiassa
kirjallisella menettelyllä. Strategista merkitystä
omaavasta aiheesta voidaan kuitenkin tarvittaessa järjestää neuvottelu (pl. toimintamenot)
Kuvataan lyhyesti neuvotteluaihe/-aiheet ja mitä ohjaavia tahoja koskee

ELY -keskuksen neuvotteluesitys

Ministeriöiden kommentit

