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Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskus

Tulostavoiteasiakirja 2019

Toiminta-ajatus
Varsinais-Suomen ELY-keskuksen toiminta-alueeseen kuuluvat maakunnat menestyvät ja
kehittävät kestävää hyvinvointia jatkuvasti muuttuvassa maailmassa. ELY-keskus on älykäs
organisaatio, joka on arvostettu, verkottunut ja asiakasystävällinen.

Yleistä

Pitkän aikavälin strategiset linjaukset
IHMISET JA YHTEISÖT:
• Reagointi elinkeinoelämän positiiviseen rakennemuutokseen kumppanuusyhteistyössä
• Hyödynnetään maahanmuuton mukana tuleva inhimillinen pääoma
• Ammattitaidon ylläpitoja uusintaminen
YMPÄRISTÖ JA LUONNONVARAT:
• Kiertotalous käyntiin - kokeiluista käytäntöihin ja kansallisiin toimintamalleihin
• Ruokaketjun kehittäjä
• Luonnon monimuotoisuuden ja elinkeinojen yhteensovittaminen
• Vuoden 2019 aikana toteutamme sellaisia toimenpiteitä, jotta ELY-keskuksen asiantuntijat ovat
yhä valmiimpia ymmärtämään ilmastonmuutokseen liittyvä ilmiöitä omassa työssään.
YRITYKSET JA ELINKEINOT:
• Uutta ympäristöystävällistä liiketoimintaa vihreästä, sinisestä ja keltaisesta biotaloudesta
• Avaamme ovia pk-yrityksille kasvuun ja kansainvälistymiseen
• Saavutettavuuden parantaminen sekä elinkeinoelämän kilpailukyvyn kehittäminen
rakennemuutokset
huomioiden
TOIMINTATAVAT:
• Kumppanuuksien ja oikea-aikaisen vuorovaikutuksen kautta parempaan asiakaspalveluun ja
uuteen maakuntaan
• Sähköisten palveluiden täysimääräinen hyödyntäminen
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• Yksiköiden välisen yhteistyön lisääminen
• Kokeilujen edelläkävijä
ELY-keskukset ja Business Finland edistävät toiminnallaan Team Finland -verkoston yhteistyötä
ja sitoutuvat yhteisiin Team Finland tavoitteisiin. Erityistä huomiota tulee kiinnittää siihen, että
TEM-konsernin palvelut toimivat yhteen asiakaslähtöisesti. Business Finland koordinoi Team
Finland -toimintaa valtakunnallisesti ja ELY-keskukset alueellisesti. Team Finland -johtoryhmä ja
ELY-keskusten ylijohtajat hyväksyvät tammikuussa 2019 yhteiset Team Finland -tavoitteet.
ELY-keskukset sitoutuvat TE-toimistojen tulospalkkiokokeiluun ja sen toteutusta määrittävien
tavoitteiden edistämiseen. Tavoitteet ja niiden toteutumisen arviointiin käytettävät indikaattorit
sekä tulospalkkion määrä ja määräytymisen perusteet asetetaan työ- ja elinkeinoministeriön
erikseen tekemällä päätöksellä joulukuun aikana. Työ-ja elinkeinoministeriö ohjeistaa ELYkeskuksia ja TE-toimistoja asiasta tarkemmin erillisellä kirjeellä.

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Ihmiset ja yhteisöt

Ihmisten työllisyys, osaaminen ja osallisuus lisääntyvät
TA = Tavoite sisältyy valtion talousarvioon.
2019

Rekrytointiongelmia kokeneiden toimipaikkojen osuus
Virta yli 3 kk työttömyyteen
Virta yli 3 kk työttömyyteen alle 25-vuotiailla
Vaikeasti työllistyvien määrä
3 kk ammatillisen työvoimakoulutuksen jälkeen työttömäksi jääneiden osuus
3 kk palkkatuetun työn jälkeen työttömäksi jääneiden osuus
Virta yli 3 kk työttömyyteen maahanmuuttajilla (kansalaisuus)
3 kk kotouttamiskoulutuksen jälkeen työttömäksi jääneiden osuus

Yksikkö

Tavoite

%
%
%
kpl

33
32
18
12 900
25
46
39
26

%
%
%
%

Ihmisten kokema hyvinvointi ja turvallisuus paranevat
TA = Tavoite sisältyy valtion talousarvioon.

Kulttuurin saavutettavuuden edistäminen
ELY-keskus vahvistaa kulttuurialan toimijoiden välistä yhteistyötä, tukee
kulttuuritoimen ja luovan talouden alueellista kehittämistä hankerahoituksella sekä
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edistää kulttuuritoimeen ja luovaan talouteen liittyviä työllistämistoimenpiteitä. ELYkeskuksen kehittämistoiminnassa painotetaan Aineettoman arvonluonnin
kehittämisohjelman tavoitteita aluetasolla, ml. luova talous, kokeilukulttuurin ja
digitaalisen liiketoiminnan edistämistä sekä kulttuurin matkailullista tuotteistamista.
Tavoitteena on uutta kasvua luovat toimenpiteet, jotka edistävät läpileikkaavasti
luovan osaamisen hyödyntämistä eri toimialoilla korkeaa arvonlisää tuottavien
palveluiden synnyttämiseksi ja kilpailukyvyn vahvistamiseksi sekä työpaikkojen
luomiseksi.

2019
Yksikkö

Pakolaisten toteutuneet kuntasijoituspaikat
Elintarvikeketjun turvallisuus ja vastuullisuus
Asukkaiden määrä merkittävillä tulvariskialueilla
Kansalaisten tyytyväisyys maanteiden palvelutasoon, vähintään 1-5
Henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien määrä

kpl

%
kpl

P
kpl

Tavoite

450
99
8 500
3
337

TA

Yritykset ja elinkeinot

Elinkeinoelämä monipuolistuu ja kansainvälistyy ja sen kilpailukyky kasvaa
TA = Tavoite sisältyy valtion talousarvioon.

Elintarvikeviennin edistäminen
Vientiä mm. marja- ja kananmunajalosteissa sekä juomissa, jäätelöissä ja
erikoiselintarvikkeissa (mm. gluteenittomat tuotteet). Joissain tapauksissa myös
osaamisen vientiä. ELY-keskus sekä hanketoimijat osaltaan linkittävät aktiivisesti
toimijoita Food from Finland viennin edistämistyöhön
Maaseudun elinvoimaisuus ja elinkeinojen kilpailukyky sekä ruuan tuotantovarmuus
ja turvallisuus
Maatalouden rakennetuilla mahdollistetaan investointien toteuttaminen ja erityisesti
tuotantoa laajentavien ja tehostavien investointien synnyttäminen, jotka
mahdollistavat tuotannon jatkumisen ja uusiutumisen ja samalla kotimaisen
ruuantuotannon. Vuoden 2018 kuivuusvahingot Varsinais-Suomessa heijastunevat
tuotannon jatkohalukkuuteen ja investointeihin vuonna 2019. Hanketoiminnalla
osaltaan edistetään tilojen johtamisosaamista ja yrittäjätaitoja. Osaamisen
kohottaminen on esillä monissa hankkeissa mm. Menestyvä maatilayrityshankkeessa sekä Johtamalla aikaa sekä Aikaa on -hankkeissa (SATELY +
VARELY). Tavoitteena on käytettävissä olevilla instrumenteilla parantaa/ylläpitää
mahdollisimman hyvä maatalouden kannattavuus markkinamuutoksista huolimatta.
Kannustetaan käyttämään käyttöön tullutta Neuvo-järjestelmän laajennusta.

ta
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2019
Yksikkö

Maatalouden fosforitase
Maatalouden typpitase
Raskaan liikenteen tyytyväisyys maanteiden palvelutasoon, vähintään 1-5
Päällystettyjen teiden kunto
Eri rahoitustoimenpiteiden kautta syntyneiden yritysten määrä

Tavoite

kg/ha
kg/ha

1
56

TA

P
km
kpl

2,7
95
750

TA

TA

TA

Kestävä bio-ja kiertotalous, energiaomavaraisuus sekä digitaalinen liiketoiminta kasvaa

Uusiutuvia luonnonvaroja hyödyntävät virkistys- ja luontopalvelut
Edistetään suomalaiseen osaamiseen perustuvaa kansainvälistä liiketoimintaa
sinisen biotalouden kansallisen kehittämissuunnitelman ja tutkimus- sekä
osaamisagendan mukaisesti. Edistetään biotaloutta myös maaseutuohjelman ja
rakennerahaston toimenpitein. Jatketaan laajassa yhteistyössä vesistön vastuullisen
käytön ja hoidon visiohankkeita, joissa sovite-taan yhteen vesistöjen käytön, hoidon
ja suojelun muuttuvat tarpeet mukaan lukien vaelluskalojen elinkierron elvyttäminen
sekä riskien hallinta muuttuvassa ilmastossa. Jatketaan Kokemäenjoen
vesistöalueen vesistövision toimeenpanoa sekä näkyvyyden ja tunnettuuden
lisäämistä yhdessä PIR ja HÄM ELYjen kanssa. Kansallisen ilmastonmuutokseen
sopeutumissuunnitelman toteuttamiseksi osallistutaan alueelliseen
riskienarviointityöhön ja otetaan ilmastoriskit huomioon valvottaessa vesi- ja
kalatalouden yleistä etua alueellisessa suunnittelussa ja muissa menettelyissä.
Aloitetaan ilmastonmuutokseen liittyvä alueellinen sopeutumishanke pilottikohteissa.
Toteutetaan ojitusisännöintikoulutus yhteistyössä EPO ELYn, SEDU:n ja HAMK:n
kanssa. Toteutetaan Perniönjoen vuollejokisimpukkakannan huomioiva
luonnonmukainen peruskuivatussuunnittelu-ja vesitalouden hallintahanke.
Toteutetaan kuivuuteen liittyvä valmiusharjoitus yhteistyössä AVI:n, pelastuslaitok
sen ja SYKEn kanssa. Toteutetaan haitallisten vieraslajien hallintasuunnitelman
sekä tahattomia leviämisväyliä koskevan toimintasuunnitelman toimenpiteitä.
Tehostetaan raportointia haitallisten vieraslajien torjunta-toimenpiteistä kansalliseen
seurantajärjestelmään.
Kehitetään vesitaloustiedon tuottamista ja jakamista osana luonnonvaratiedon
hallinnan kokonaisuutta tukemaan tehtävien hoitoa vesistöaluekokonaisuuksina
sekä parantamaan asiakaspalvelua.
Varmistetaan osaamisen riittävyys ja kehittyminen vesitaloustehtävissä kehittämällä
yhteistyötä oppilaitosten kanssa, kansainvälistymällä sekä laajentamalla
tehtävänkuvia. Keskeisenä sinisen biotalouden kehittämisen lähtökohtana on löytää
uusia ratkaisuja vesien käytön nykyhaasteisiin, parantaa vesistöjen
tuotantopotentiaalin hyödyntämistä ja siten lisätä kaupallisen kalatalouden
kokonaisarvoa. Koordinoidaan EMKR - ohjelmaa siten, että se mahdollistaa
kotimaisen ympäristöystä-vällisen kalanviljelyn tuotannon nostamisen, kaupallisen
kalastuksen ja ka-latuotteiden arvon lisäämisen sekä kalakaupan kasvun
(investointi- ja kehittämistuet). Osallistutaan kalakantojen sertifiointiin (MSC),
kalastuksen ja kalastusmatkailun, kiertovesi-ja avomerika-lankasvatuksen
kehittämiseen (innovointihankkeet, ASC), ruokaohjelman toimeenpanoon sekä
muihin SBT - hankkeisiin erityisesti kumppanuuksien rakentajana, rahoittajana ja

5(12)

osallistuvana partnerina. Rahoitetaan kalatalouden toimintaryhmien (4 kpl)
kehittämishankkeita. Lisätään yhteistyötä kalatalouden sidosryhmien,
korkeakoulujen, AMK:n, TEKESin, LUKE:n ja kalataloutta tukevien säätiöiden
kanssa (mm. lähiruokahankkeet, vientihankkeet, poikkitieteelliset
kehittämishankkeet).

Yhdyskuntajätteen kierrätyksen edistäminen
Alueellisen jätesuunnitelman, ELSUn toimeenpanoa jatketaan vuoden 2020 loppuun
saakka jätesuunnittelualueen muiden ELY-keskusten kanssa, huomioiden uuden
Valtakunnallisen jätesuunitelman tavoitteet ja toimenpiteet. Jatkossa ELSU sisältyy
valtakunnalliseen jätesuunnitelmaan. ELY-keskus jatkaa jätealan lainsäädännön
toimeenpanoa valvonta-ja kehittämistehtävissään. ELY-keskus on aktiivisesti
mukana SYKE:n ja Varsinais-Suomen liiton kanssa kestävää kiertotaloutta
edistävässä "Life IPE Fl 004 Circvvaste-Finland "-hankkeessa. ELY-keskus toimii
valtakunnallisen Circvvaste hankkeen ohjausryhmän jäsenenä sekä alueellisen
yhteistyöryhmän puheenjohtajana.
Kasvun kärkialojen yritystoiminnan edistäminen erityisesti pilotti-ja
demonstraatiotoiminnalla
VARELY tukee kärkialojen kehitystä erityisesti sellaisin toimenpitein, jotka edistävät
näiden alojen yritystoimintaa. Varsinais-Suomessa erityisesti kierto- sekä biotalous
ovat keskeisiä. Biotaloudessa "kaikki sen eri värit” ovat erityisen huomion kohteena.
Esimerkiksi sinisen biotalouden saralla mm. kalankasvatuksen laajentaminen on
yksi keskeinen tukitoimenpide. Samalla toimenpiteet, jotka kohdistuvat
Saaristomeren tilan kohottamiseen, ylläpitämiseen ja suojeluun edistävät niin
kalataloutta kuin muutakin elinkeinoelämää sekä kansalaisten toimintaa. Matkailuala
on erityisen riippuvainen siitä missä kunnossa Saaristomeri on. VARELYn toimintaalue on suomalaisen maatalouden vahvoja alueita. Ruokaketjun kehittäminen
erilaisin hankkein sekä maatalouden raviteisiin vaikuttaminen sekä maataloudesta
syntyvä bioenergia luovat potentiaalisen pohjan myös yritystoiminnalle. Samalla
ELY-keskus pyrkii ylläpitämään fyysistä tieverkkoa siten, että se mahdollistaa
biomassojen siirrot joustavasti ja turvallisesti. Varsinais-Suomi on johtava alue
Suomessa lääkekehityksen saralla. Lääkeviennin arvo on kasvanut vuosi vuodelta
ja kahden suuren lääketehtaan sekä yliopistojen vaikutuksesta Turkuun on syntynyt
alan yritystoimintaa. Kaikki alan yritykset ovat ELY-keskuksen asiakkaita ja niiden
kanssa käydään jatkuvaa vuoropuhelua siitä miten niiden toimintaa tulee kehittää.
Nokian ja Microsoftin toimintojen loppuminen Salosta on ollut monella tavalla raskas
asia maakunnalle, mutta samalla työmarkkinoille on tullut digitaalisen liiketoiminnan
osaajia, jotka ovat myös perustaneet ja tulevat perustamaan yrityksiä VarsinaisSuomeen. Digitaalisen liiketoiminnan edistämisessä yhteistyö esimerkiksi Turku
Science Parkin ja Turku Game Labin kanssa luo pohjaa alan liiketoiminnalle.
Varsinais-Suomessa on erityisen vahva liike-elämän palveluja tarjoava yrityssektori.
Sitä tukee myös luovan alan yritystoiminta sekä koulutustarjonta. Positiivisen
rakennemuutoksen ja syksyllä 2017 laadittavat silta-sopimuksen kautta pyrimme
myös edistämään tätä kokonaisuutta.
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2019
Yksikkö

Kalatalouden arvoketjun arvo
Painorajoitteiset ja huonokuntoiset sillat

Tavoite

€ 700 000 000
kpl
70

Ympäristöjä luonnonvarat

Ympäristön hyvä tila ja kestävä yhdyskuntakehitys paranevat
TA = Tavoite sisältyy valtion talousarvioon.

Vesistöjen käytettävyys ja riskienhallinta sekä kalakantojen hyvä tila
Järjestetään vesitaloustehtävien hoito ottaen huomioon maakuntajohtajien ja ELYylijohtajien toimeksiannosta valmisteltu ehdotus yhteistyöalueista. Edistetään
ilmastonmuutokseen sopeutumista ja siihen liittyvää kuntien työtä vesistöjen,
merenrannikon ja rankkasadetulvariskien hallinnassa sekä luonnonmukaisten
ratkaisujen käytössä. Toteutetaan tulvariskien hallintasuunnitelmia, käynnistetään
uusien tulvaryhmien toiminta Kokemäenjoen vesistössä ja Turussa ja päivitetään
tulvakartat. Annetaan asiantuntija-apua ja tukea Porin kaupungille, Kokemäenjoen
säännöstely-yhtiölle, Euran ja Merikarvian kunnille tulvasuojeluhankkeiden
lupaprosesseissa ja toteutuksessa. Selvitetään vanhojen vesistörakenteiden ja
patojen toimivuutta yleisen edun kannalta kalatalous-ja vesitalousviranomaisen
yhteistyönä. Arvioidaan valtion vesitaloushankkeiden toimivuutta vesiolojen ja
käyttötarpeiden muuttuessa sekä tunnistetaan tarvittavat toimenpiteet tulvariskien
hallinnan, vesienhoidon sekä vesistön käytön tavoitteiden saavuttamiseksi.
Edistetään rakennettujen vesistöjen luonnonmukaisten hankkeiden (Raision-,
Paimion-ja Aurajoki) Karvianjoen vesistön Kurikanniskan ja Riuttan
säännöstelypatojen kalateiden lupaprosesseja. Osallistutaan Suomi-Kiina-EU
-yhteistyöhön. Siirretään ELY-keskusten hallinnassa olevia vesistöhankkeiden
rakenteita hyödynsaajille. Valmistaudutaan vesistörakenteiden siirtoon
Tilakeskukselle mm. keskeisten suunnitelma-asiakirjojen tallennuksella.
Edesautetaan alueellista yhteistyötä, varautumista sekä rakennemuutosta
vesihuollossa. Vakiinnutetaan yhtenäiset menettelyt vesihuoltolain noudattamisen
valvonnassa. Laaditaan "Vesihuoltolaitoksen kulut ja tulot"-selvitys yhteistyössä
alueen vesihuoltolaitosten kanssa (5 pilottilaitosta). Vatulanharjun ja
Hämeenkankaan pohjavedet hyötykäyttöön hankkeen jatkotoimien edistäminen.
Kalatalous, EU-valvonta: Kaupallista kalastusta ja kalakauppaa valvotaan fyysisesti
ja asiatarkastuksin. Rekisteröidään valvontaan liittyvät kalastusalukset ja kaupalliset
kalastajat ja ristiintarkastetaan saalis-, purkamis-ja ostotiedot ajantasaisesti.
Viedään esitykset epäillyistä kalastusrikkomuksista seuraamusjärjestelmään. LISvalvonnassa tarkastetaan kolmansista maista tulevat saalistodistukset ja
varmennetaan kotimaiset saalistodistukset kolmansiin maihin. Jaetaan
toimijakohtaiset kiintiöt hakemuksesta kaupallisille kalastajille ja kiintiön haltijalle
myytäviin lohiin kiinnitettävät lohimerkit. Tiivistetään valvontayhteistyötä
rajavartiolaitoksen, Ruokaviraston ja Lapin ELYn kanssa.Kalastuksenvalvonnan
numeeriset tulostavoitteet kirjataan Kalastuksen valvontasuunnitelma 2019-
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asiakirjaan. Kalavarat: Huolehditaan vesi-ja ympäristölupiin liittyvistä kalakannan
hoitovelvoitteista sekä valvotaan niihin liittyviä kalataloudellisia tarkkailuvelvoitteita.
Perustetaan ja koulutetaan uudet kalatalousalueet. Valvotaan yleistä kalatalousetua
ja turvataan kantojen käytön kestävyys.
Alueidenkäytön edistämisen painopisteet
Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteutumisen edistäminen kuntien
kaavoituksessa. Yleiskaavoituksen edistäminen yhdyskuntarakennette eheyttäväksi
erityisesti kaupunkiseuduilla mm. painottamalla täydennysrakentamista taajamiin.
Kulttuuriympäristön hoidon edistäminen mm. kaavoituksessa ja
rakennussuojelupäätöksillä. Kuntien tukeminen uusiutuvan energian käyttöä
(tuulivoima, aurinkoenergia) lisäävissä kaavahankkeissa. Alueen erityisolosuhteiden
perusteella tuetaan kuntia rantarakentamisen kysymyksissä.
Itämeren ja vesien hyvä tila
Vesien-ja merenhoidon toimenpiteiden toteutumista edistetään viestinnällä ja
laajapohjaisena verkostoyhteistyönä vesistöalueryhmissä ja tukemalla sidosryhmien
toimintaa Pro Saaristomeri ja Satavesi-ohjelmilla sekä osallistumalla
kärkihankkeiden valmisteluun. Järjestetään vesiaiheisia miniseminaareja eri puolilla
toiminta-aluetta. Osallistutaan valtakunnalliseen vesien-ja merenhoidon
toimenpiteiden toteutuksen edistämis-ja seurantaryhmän toimintaan.
Valtakunnallisella tasolla hoidamme merenhoidon suunnittelun koordinointitehtävää
ja osallistumme vesienhoidon ja merenhoidon suunnittelun ja toteutuksen
kehittämiseen ja yhdentämiseen. Tarkistetaan vesien tilan luokittelu ja tehdään
HyMo-arvioinnit. Jatketaan vesien-ja merenhoidon seurantaohjelmien tarkistusta ja
aloitetaan toimenpideohjelmien valmistelu. Teemme pohjavesien riskialueiden
tarkistamisen, erityisalueiden tarkistamisen sekä jatkamme pohjavesialueiden
määrittelyä ja luokittelua. Seurantaohjelma toteutetaan ulkoisella hankinnalla.
Seurantojen osalta kiinnitetään huomiota seurantaohjelman toteutumiseen. Veden
laadun automaattista seurantaa ja uusia seurantamenetelmiä kehitetään mm.
OHKE-rahoituksella. Ravinneneutraali kunta -hanke edistää ravinteiden kierrätystä
kunnissa ja toiminta laajenee valtakunnalliseksi. Selvitetään biokaasutuotannosta
aiheutuvia vesistövaikutuksia. Avustetaan ministeriötä kv-tehtävissä mm. SuomiKiina yhteistyössä. Vesistökuormitusten vähennystavoitetta edistetään myös
ympäristölupavalvonnan keinoin. Toteutetaan vesiensuojelun tehostamisohjelmaa.

2019
Yksikkö

Vesihuoltopalvelujen järjestämisen rakennemuutos, vesihuoltolaitosten määrä
Palvelujen ja joukkoliikenteen järjestämistä tukeva taajamarakenne
kaupunkiseuduilla
Uudelleen luokitellut pohjavesialueet ja tarkistetut rajaukset

Luonnon monimuotoisuus lisääntyy
TA = Tavoite sisältyy valtion talousarvioon.

Tavoite

kpl

165

%

55

kpl

29

TA

Luontotyyppien ja lajien suojelun edistäminen
Edistetään LsL:n ja luontodirektiivin luontotyyppien suojelua vaikuttamalla
lausunnoilla ja neuvotteluilla kaavoitukseen ja erilaisiin hankkeisiin. Jatketaan
perinnebiotooppien inventointia resurssien puitteissa ja edistetään
perinnebiotooppien suojelua yhdessä E-vastuualueen kanssa. Turvataan riittävällä
neuvonnalla luontodirektiivin liitteen IV(a) lajien lisääntymis- ja levähdyspaikat sekä
toteutetaan eri keinoin uhanalaisten lajien suojelua sovitussa
kiireellisyysjärjestyksessä.

Yksikkö
Luonnonsuojelualueiden toteutus

ha

2019
Tavoite
600

Substanssiin liittyvät kärkihankkeet ja erikoistumistehtävät

Substanssiin liittyvät kärkihankkeet ja erikoistumistehtävät

Erikoistumis-ja keskitetyt substanssitehtävät
YM:
-Lajisuojelun poikkeuslupien keskittämistehtävä. Tavoitteena tehdä päätökset
keskimäärin 3 kuukaudessa.
-Yhteensovittavaa ELY:n tehtävä merenhoidon suunnittelussa (1 htv)
• merenhoidon koordinointi ja valtakunnallinen yhteensovittaminen
• tukeutuu myös ELY-keskuksen aktiiviseen toimintaan vedenalaisen luonnon
monimuotoisuuden (VELMU) inventoinneissa
-Kalankasvatuksen ympäristösuojelun koordinointi-ja asiantuntijatehtävät (0,5 htv)
• kytkös vesien-ja merenhoitoon
-Saaristomeren biosfäärialueen toiminnan järjestäminen (1 htv)
• kytkös vesien-ja merenhoitoon sekä Saaristomeren alueen luonnon
monimuotoisuuteen ja luonnonhoitoon
MMM: Kokemäen vesistön tulvariskien hallinnan ja tulva-ja kuivuusriskien
erillistehtävät 1,5 htv
Valtionneuvoston asetuksessa 1392/2014 1732/2015 asetetut Varsinais-Suomen
ELY-keskukselle keskitetyt kalataloustehtävät

Toiminnallinen tehokkuus

Toiminnallinen tehokkuus
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Sujuvasti palvellen

Ennakkoneuvottelumenettelyyn osallistuminen
Tarjotaan mahdollisuus ennakkoneuvotteluun kaikille YVA-menettelyä edellyttäville
hankkeille, ja myös muille vaikutuksiltaan merkittäville hankkeille.
Prosessit kehittyvät taloudellisesti ja kustannustehokkaasti
Keskitymme sähköisten palveluiden käytön parantamiseen, asiakaspalvelun
parantamiseen ja osallistuisimme MAKU-uudistukseen liittyviin
palvelumuotoiluhankkeisiin ja keskusteluihin sekä siihen kontekstiin sisältyviin
kumppanuusyhteistyökuvioihin.

2019
Yksikkö

Julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus
Sähköisen asioinnin osuus, ulkoiset asiakkaat
Sähköisen asioinnin osuus, sisäiset asiakkaat
USPA-asiakirj ahallintaj ärj estelmän käyttö

%
%
%
%

Tavoite

90
30
50
100

Tuotokset ja laadunhallinta

Sujuvasti palvellen
TA = Tavoite sisältyy valtion talousarvioon.

Tietoturvan taso
Toiminta on ISO/IEC 27001 tietoturvan vaatimusten mukaista soveltuvin osin.
Tietoturvan ylläpito on jatkuvaa toimintaa ja sisältää useita toimenpiteitä kuten esim.
johdon katselmukset ja riskienarvioinnit. Kehitystyötä tehdään jatkuvasti yhdessä
KEHA-keskuksen kanssa. Varely varmistaa, että tietoturvan perustasoon
vaadittavat toimenpiteet on tehtyjä dokumentoitu siten, että ne täyttävät meille
asetetut tavoitteet. Ylläpidämme henkilökunnan osaamista aktiivisesti tässä asiassa.

2019
Yksikkö

Asiakaspalvelutyytyväisyys

Alueiden vahvuuksia hyödyntäen ja vuorovaikutteisesti kehittäen
TA = Tavoite sisältyy valtion talousarvioon.

P

Tavoite
4
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ELY-keskus vahvistaa yhteistyötä alueellisten toimijoiden kanssa
Työelämä2020 -alueverkosto jatkaa yhteistoimintaa keskenään säännöllisillä
tapaamisilla ja verkostoituu alueen muiden toimijoiden kanssa sovittujen teemojen
pohjalta. Verkosto seuraa ja ohjaa tarvittaessa myös alueella toimivia
valtakunnallisen hankkeen projekteja, jotta alueen yritykset hyötyvät niistä
toiminnassaan. Vuoden alussa YAJR asettaa tavoitteet ja niiden toteutumista
seurataan. YAJR:n jäsenet ja toiminta on kiinteässä yhteydessä
maakuntauudistustyöhön. Varsinais-Suomen positiivinen rakennemuutos näkyy
tässä tavoitekokonaisuudessa erittäin suuresti. Maakunnassa on oma POREtyötyhmä ja maakunnan keskeiset toimijat ovat päättäneet toteuttaa mittavan
markkinointikampanjan osaajien houkuttelemiseksi Varsinais-Suomeen. Seudulliset
toimijat, oppilaitokset ja kunnat/kaupungit ovat vahvasti mukana tässä työssä.
Varsinais-Suomen ELY-keskuksen toimialueella käynnissä oleva positiivinen
rakennemuutos on luonut luonnollisen ja toimivan yhteistyötarpeen niin ELYkeskuksen, kuntien ja kaupunkien sekä alueella toimivien oppilaitosten välille. Jotta
pystymme auttamaan alueemme yrityksiä löytämään osaavaa työvoimaa
edistämme monella tavalla ja tasolla myös elinikäistä oppimista. Esimerkiksi ELYkeskus johtaa yhdessä Varsinais-Suomen Liiton kanssa positiivisen
rakennemuutoksen työtä. Vuonna 2018 tämä foorumi tulee olemaan yksi keskeinen
elinikäisen oppimisen koordinoinnin paikka. Toinen keskeinen elinikäisen oppimisen
koordinoinnin "väline" on maakunnan yhteistyöryhmän koulutusjaosto. Se
kokoontuu lähes kuukausittain sen kokouksissa tehdään keskeisiä suunnitelmia ja
päätöksiä liittyen elinikäiseen oppimiseen. ELY-keskus lisää vuoropuhelua ja
kehittää toimintamalleja ammatillisen koulutuksen järjestäjien kanssa. Tavoitteena
on valtionosuusrahoitteisen työvoimakoulutuksen toteutuminen täysimääräisesti
tarpeita vastaavalla tavalla.

2019
Yksikkö

Tavoite

Tulvariskien hallintasuunnitelmien toteutuminen

%

45

ELY-keskusten sidosryhmien kokonaistyytyväisyys
Sidosryhmien arvio ELY-keskuksen onnistumisesta alueellisen vaikuttavuuden
lisäämisessä

P

3,7

P

3,7

Sidosryhmien arvio toimintatapojen yhtenäisyydestä ja tehokkuudesta
Sidosryhmien arvio asiakaslähtöisyydestä ja asiantuntevuudesta
Valvontasuunnitelmien toteuttaminen täysimääräisesti

P
P
%

3,6
4,2
100

Toimintatapoihin liittyvät kärkihankkeet ja erikoistumistehtävät

Toimintatapoihin liittyvät kärkihankkeet ja erikoistumistehtävät

Toimintatapoihin liittyvät erikoistumis-ja keskitetyt tehtävät
"ELY -keskuksen L-vastuualue edistää saaristoliikenteen kustannustehokkuutta
sekä on tehostanut toimintaansa hankinta-aluemallilla mm. poistamalla
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henkilöstöresurssien päällekkäisyyksiä, osaamista kehittämällä ja työnkuvia
optimoimalla. Ruoppausilmoitusten esikäsittelyn pilotointi (katso edellinen tavoite)."
VARELYN kansallisen asiakkuuksien kehittämiseen liittyvä erikoistumistehtävä.
Tehtävän tarkoitus on asiakkuus-ja asiakaspalvelutoiminnon strateginen ja
operatiivinen kehittäminen, asiakkuusjohtamisen ja asiakkuudenhallinnan
tukeminen ja kansallinen koordinointi TEM hallintoon liittyen ja erityisesti ELY
-keskusten toiminnan näkökulmasta. Tehtävät määritellään tarkemmin vuosittain
TEMin vastaavien osastojen kanssa. Tehtävä sisältää TEM palvelumalleihin ja
monikanavaisiin palveluihin liittyviä ohjaus- ja koordinointitehtäviä TEMin kanssa
erikseen sovitun työnjaon mukaan. Tehtävä kattaa henkilö, yritys -ja
yhteisöasiakkuuksien koordinoinnin ja kehittämisen. Tehtävän keskeisenä roolina
on kehittää asiakaskeskeisiä prosesseja mm. prosessien keventämisen
näkökulmasta sekä testata uusia toimintamalleja mahdollisimman lähellä asiakas-ja
sidosryhmärajapintaa.Tavoitteena on ELY-keskusten ja TE-toimistojen TEM
asiakkuustoimintojen ja palveluun liittyvien toimintamallien ja prosessien
uudistaminen, kehittäminen, jalkauttaminen ja yhteensovittaminen laaja-alaisesti ja
läpileikkaavasti vastuualueilla ja yhteistyöverkostossa. Tehtävä kattaa ELYjen
erityisesti tällä hetkellä E-vastuualueella ja TE-toimistoissa käytössä.

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

ELY-keskuksessa noudatetaan hyvää henkilöstöpolitiikkaa ja keskusta johdetaan
määrätietoisesti
TA = Tavoite sisältyy valtion talousarvioon.
2019
Yksikkö
Henkilötyövuosien kehitys

htv

Tavoite
222

Henkilöstöbarometrin työtyytyväisyysindeksi

3,5

Johtaminen: johdon toiminta esimerkkinä ja suunnan näyttäjänä

3,6

Kehittymisen tuki: työpaikkakoulutusmah, muut työyht tarjoamat osaamisen
kehittämist.pit.

3,7

Liitteet

ELY-keskusten toimintamenomäärärahajako vuodelle 2019 (32.01.02.1) luonnos
4.12.2018

Allekirjoitukset
Hyväksymme osaltamme vuoden 2019
tulostavoitteet

Helsinki 14.12.2018
Työ-ja elinkeinoministeriö

Liikennevirasto

-Kari VVihlman
Pääjohtaja
Ympäristöministeriö

-

Jukka Laiho
Talousjohtaja
Maa- ja metsätalousministeriö

^kuUAM^e^
Hannele Pokka
Kansliapäällikkö

Eeva Pystynen
Hallintojohtaja

Opetus-ja kulttuuriministeriö

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne-ja
ympäristökeskus

Opetusneuvos

Risto Timonen
Johtaja

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne-ja Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskus
ympäristökeskus

,'i/A

Matti Vehviläinen
Johtaja

Timo Metsä-Tokila
Johtaja

Liite

ELY-keskusten toimintamenomäärärahajako vuodelle 2019 (luonnos 4.12.2018)

Hankinta-

Jako 2018 (pl.
kertaluonteiset,
matkat, muut
menot ja virkistys)

Matkat, muut
menot ja
virkistys

Uusimaa

12 320 400

455 600

91000

-112 300

Varsinais-Suomi

11 537 100

699 050

85 200

-105 200

Satakunta

2 039 100

120 350

15 100

Häme

5 403 100

261 750

Pirkanmaa

5 863 900

Kaakkois-Suomi

TAE TAE muutokset
muutokset
(kerta
luonteinen)
(pysyvä)

Kotoutumisen
edistäminen
(kerta
luonteinen)

Lupien siirto
Trafiin,
nettomuutos

Maatalouden
valvonta

162 000

54 000

5 200

54 000

54 000

0

-18 600

54 000

27 000

39 800

-49 300

108 000

434 650

43 300

-53 400

8 352 300

402 900

61600

Etelä-Savo

4 308 100

402 350

Pohjois-Savo

6 781 100

Pohjois-Karjala

resurssit
(kerta
luonteinen)

Muut
muutokset

OSOITETTAVA
MÄÄRÄRAHA

25 500

0

13 001400

50 000

52 000

12 426 150

0

29 500

0

2 266 450

54 000

0

35 500

0

5 852 850

108 000

27 000

0

41 500

0

6 464 950

-76 200

108 000

27 000

0

29 000

0

8 904 600

31800

-39 300

108 000

0

0

25 500

0

4 836 450

434 000

50 100

-61 800

54 000

27 000

-32 400

40 500

0

7 292 500

3 603 300

176 250

26 600

-32 900

54 000

0

0

23 000

0

3 850 250

Keski-Suomi

8 541 400

417 750

63 000

-77 900

108 000

27 000

0

28 000

0

9 107 250

Etelä-Pohjanmaa

8 269 800

643 500

61 100

-75 400

108 000

27 000

796 300

54 500

0

9 884 800

Pohjanmaa

2 856 700

168 150

21100

-26 000

54 000

54 000

0

47 000

0

3 174 950

Pohjois-Pohjanmaa

8 101 300

441 950

59 900

-73 800

108 000

54 000

0

47 500

0

8 738 850

Kainuu

3 287 000

171 300

24 300

-30 000

54 000

27 000

0

8 500

0

3 542 100

Lappi

8 235 000

528 250

60 800

-75 000

108 000

27 000

6 400

14 500

25 000

8 929 950

KEHÄ oma toiminta

20 983 200

869 900

155 000

-191 300

150 000

54 000

0

0

-25 000

21 995 800

KEHA/ELY-keskusten
yhteiset

34 298 368

0

253 200

-312 700

0

60 000

0

0

0

34 298 868

4 368 900

0

32 300

-39 800

0

0

0

0

0

4 361400

159 150 068

6 627 700

1 175 200

-1 450 900

1 500 000

600 000

775 500

500 000

52 000

168 929 568

ELY-KESKUS

TE-ASPA
YHTEENSÄ

