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ELY-keskusten tehtävänä on kehittää ja tukea alueillaan taloudellisesti,
sosiaalisesti ja ekologisesti kestävää hyvinvointia
yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Asiakkaiden
odotukset
Yhteiskunnallinen
vaikuttavuus ja
yleinen etu

ELYt palvelevat
asiakkaitaan
tasapainottaen
näitä näkökulmia

Tuottavuus
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ELY-keskusten asiakkaat ja muut sidosryhmät

ASIAKKAAT
(keitä varten)

Kansalaiset
Yritykset
Yhteisöt
KUMPPANIT

TE-tstot

(keiden kanssa yhdessä)

maakunnan liitot, kunnat
muut ELYt, AVIt,
oppilaitokset, yhdistykset,
metsäkeskukset & monet muut

ELY

PALVELUN TUOTTAJAT
(keiden avulla)

Tahot, joilta tilaamme palveluita
asiakkaittemme tarpeisiin
vastaamiseksi

OHJAAVAT TAHOT
(kenen asettamin tavoittein ja
antaminen resurssein)

OKM, SM, TEM, MMM, YM, LVM
Livi, Mavi, Tekes,
muut keskusvirastot, EU
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Varsinais-Suomen sijainti Itämeren alueella aiheuttaa tarpeen yhdistää maa-, meri- ja ilmayhteydet eri
liikennemuotoineen toimivaksi verkostoksi, jolla erityisesti kansainvälinen liikenne kytketään kansalliseen
liikenteeseen.
Satakunnan liikenneverkolle ominaisia ovat raskaan satama- ja teollisuusliikenteen suuri osuus pääteillä. Suoran
rautatieyhteyden puuttuminen pääkaupunkiseudulle sekä rannikon suunnassa lisää osaltaan
maaliikenneyhteyksien tarvetta.

Rannikon läheisyys aiheuttaa
nopeita säätilan muutoksia
Viisi pääsatamaa Lounais-Suomessa:
25% ulkomaan meriliikenteestä
20% matkustajaliikenteestä
n. 3300 raskasta ajoneuvoa
vuorokaudessa pelkästään satamaliikenteessä

19 maantielauttaa ja 14 yhteysalusreittiä
n. 4100 ihmistä asuu vakituisesti
kiinteän yhteyden ulkopuolella
Varsinais-Suomen ELY vastaa
koko maan maantielauttaja yhteysalusliikenteestä
Lisää viraston nimi, tekijän nimi ja osasto

•Yleisen tieverkon pituus noin 8 000 km
•päällystettyjä teitä n. 6 000 km
•sorateitä n. 2 000 km
kevyen liikenteen väyliä n. 700 km
•siltoja n. 1 800
•liikenteestä 98 % ajetaan päällystetyillä teillä
•vilkkaimmin liikennöity tieosuus vt 8 Turku-Raisio,
lähes 30 000 ajoneuvoa/vrk
•Tievalaistusta n. 1 800 km matkalla
•Liikennemerkkejä n. 50 000
•n. 8 000 linja-autopysäkkiä

Taajamien suuri määrä
Maaperän koostumuksesta
johtuen epätasaiset painumat
ja sortumaherkät kohteet ovat
alueella yleisempiä kuin
muualla maassa
Lounais-Suomen saaristo
25.11.2011
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ELY-KESKUSTEN TOIMINNALLISEN TULOSSUUNNITTELUN OHJAUS
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ELYn yhteiset strategiset tavoitteet
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Varsinais-Suomen ELY-keskuksen strategiset painotukset
Varsinais-Suomen ELY-keskus tukee ja kehittää alueensa asukkaiden, yritysten, yhteisöjen
ja ympäristön kestävää hyvinvointia.
•Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakuntien yhteiset kärkihankkeet;
•Itämeren: Saaristomeren ja Selkämeren tilan parantaminen ja
•Yhteysvälihanke VT 8 Turku-Pori, liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden parantaminen
•Elinkeinorakenteen ja yritysten uudistuminen; rakennemuutosten hallinta osaamista ja
kilpailukykyä kehittämällä, toiminnan uudelleen suuntaamisella ja erityisesti kansainvälistymistä ja
verkostoitumista edistämällä sekä uutta innovatiivista yritystoimintaa tukemalla
•Lounais-Suomi koko valtakunnan elintarvikeaitta: koko ruokaketjun kehittäminen pellolta pöytään
huippuelintarvikkeeksi
•ELY-keskuksen oman toiminnan kehittäminen; toiminnan virtaviivaistaminen;
alueverkostoyhteistyön kehittäminen

VISIO 2015
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.

Lisää viraston nimi, tekijän nimi ja osasto
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PERUSTA VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUKSEN MENESTYMISELLE – YHTEISET ARVOT JA VISIO:
ASIAKASLÄHTÖISYYS
Varsinais-Suomen ELY-keskus on monipuolinen toimija, jolla on kyky luoda kestävää hyvinvointia. Yleinen etu
tavoitteenamme sovitamme yhteen erilaisia intressejä. Me tunnistamme niin sisäisten kuin ulkoisten asiakkaidemme
tarpeet ja kehitämme palvelujamme niiden pohjalta. Me haluamme kehittää ja ylläpitää omaa palvelukykyämme ja haluamme.
AVOIMUUS
Me arvostamme avoimuutta ja perusasenteemme on positiivinen ja myönteinen. Toimintatapamme on vuorovaikutteinen
ja keskusteleva. Meillä on vahva halu jakaa ja ottaa vastaan tietoa.
OSAAMINEN
Meillä on vahva halu kehittää omaa toimintaamme oppimalla uutta, hyödyntämällä omaa ja muiden osaamista sekä
verkostoitumalla monipuolisesti. Me toimimme kustannustehokkaasti samalla varmistaen riittävän laadun ja nopeuden
kaikessa tekemisessämme.
YHTEISTYÖ
Me verkostoidumme aktiivisesti ja aloitteellisesti sekä sisäisesti että ulkoisesti. Arvostamme vuorovaikutteista
toimintatapaa, vältämme päällekkäistä työtä ja tätä kautta lisäämme tuloksellisuutta. Haluamme olla arvostettu
kumppani.
Minä elyläisenä vaikutan merkittävästi näiden arvojen toteutumiseen!
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Alueiden elinvoimaisuus
Tähän painopisteeseen tavoitteet ja toimenpiteet (ja vaikuttavuus) kohdistuvat julkisen sektorin ja yhteisöjen
asiakkuuksiin sekä kumppani- ja sidosryhmäyhteistyöhön
Alueen vahvuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen
– Yhteistyö, osaava ennakointi
– Lounais-Suomesta kestävä, puhdas ja vetovoimainen alue
Tasapainoinen väestörakenne ja korkea työllisyys
– palvelut ja työpaikat eri väestöryhmien saavutettavissa
– osaavan työvoiman riittävyys.
Kestävä yhdyskuntakehitys ja toimiva liikennejärjestelmä
– Suunnitelmallinen maankäyttö ja julkisen ja kevyen liikenteen suosiminen kaupunkiseuduilla, hyvä
saavutettavuus
– valtatie 8 Turun ja Porin välillä
– infran rakentamisen tukeminen (energia-, vesi- ja jätehuolto- ja väyläverkostot)
Luonnonvarojen kestävä käyttö
– uusiutuvan energian osuuden kasvattaminen
– yhdyskuntien vedenhankinnan, pohjavesien suojelun ja maa-ainesvarojen hyödyntämisen
yhteensovittaminen
– luonnonvaratalouden, ympäristö- ja energiateknologian sekä vesiosaamisen innovaatio-, tutkimus- ja
kehitystoimintaan panostamien
Monimuotoinen luonto ja puhtaat vedet
– Itämeren suojelu ja merialueiden (Saaristo- ja Selkämeri) tilan parantaminen
– luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen pysäyttäminen
25.11.2011
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Elinkeinoelämän menestystekijät
Tähän painopisteeseen tavoitteet ja toimenpiteet (ja vaikuttavuus) kohdistuvat yritysasiakkuuksiin ja
työvoimapalveluiden henkilöasiakkuuksiin.
Hyvä saavutettavuus ja maankäyttö
– yhdyskuntarakenteen eheyttäminen, palvelujen saavutettavuus ja joukko- ja kevytliikenne (yritysten
sijoittuminen)
– kuljetusten kustannustehokkuus, sujuvuus ja turvallisuus
Yritysten ja julkisen sektorin uudistumiskyky
– Yritysten muutosvalmius, kasvu ja uudet yrityskentät
– osaava työvoima
– koulutusorganisaatioiden merkitys innovaatioympäristöissä
– palvelujen osuuden kasvu elinkeinorakenteessa
– nousevia aloja: maaseudun lähi- ja luomuruokamarkkinoiden kasvattaminen, ravitsemus- ja
matkailupalvelujen tuottaminen, sosiaali- ja terveyssektorin palveluiden monipuolistaminen, uusiutuvan
energiatuotannon lisääminen, ympäristöteknologian hyödyntäminen ja siihen liittyvän yritystoiminnan
synnyttäminen ja edistäminen sekä luovat alat.
– maa- ja metsätalouden alkutuotannon ja jalostusasteen edistäminen
– Lounais-Suomesta koko valtakunnan elintarvikeaitta.
– seudullisten yrityspalvelut.
– tuottavuus ja työhyvinvointi yrityksissä, työurien jatkuminen
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Elinkeinoelämän menestystekijät
Kasvuun ja kansainvälistymiseen kannustava innovaatioympäristö
– erityistoimenpiteitä innovatiivisten nopean kasvun yritysten syntymiseen
– pk-yritysten kasvu ja kansainvälistyminen
Uusiutuva energia ja ekotehokkuuden parantaminen
– uusiutuvaan energiaan perustuva liiketoiminta, ja energiatehokkuus,
– vesistöjen säännöstelykäytäntöjen kehittäminen
– tuulivoimatuotannon tonttitarjonnan riittävyys
– alueellisen jätesuunnitelman (ELSU) toteutus jätteiden energiatuotannossa
Toimivat työmarkkinat ja osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen
– TE-toimistojen monikanavainen palvelumalli.
– TE-palveluiden tarjonnan taloudellisuus
– rakenteellisen työttömyyden alentaminen.
– ennakointi koulutustarjonnan suunnittelussa
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Väestön hyvinvointi
Tähän painopisteeseen tavoitteet ja toimenpiteet kohdistuvat henkilöasiakkuuksiin.
(vaikutusten merkittävyys kohderyhmään / loppukäyttäjään)
Terveellinen, turvallinen ja viihtyisä elinympäristö
– asumisen edellytykset; kestävä ja sujuva liikkuminen, vesihuolto, ilman ja maaperän puhtaus
sekä varautuminen tulvariskeihin ja muihin äärisääilmiöihin
– arvokkaiden kulttuuriympäristöjen ja maisemien säilyttäminen
– luonnon monimuotoisuus

Toimivat matkat
– turvallinen ja sujuva liikenne
– liikenteen peruspalvelut saaristo- ja joukkoliikenteessä
Turvallinen ruoka
– elintarvikeketjun turvallisuus ja jäljitettävyys
Nuorten osallistaminen
–

Tuetaan nuorten yhteiskuntaan kiinnittymistä tarjoamalla jokaiselle nuorelle työ-, harjoittelu-, opiskelu-,
työpaja- tai kuntoutuspaikka.

Maahanmuuttajien kotouttaminen
– Yhteistyö maahanmuuttajien kotouttamiseksi
– maahanmuuttajien yrittäjyys.
– maahanmuuttajien työmarkkina-asema
Kirjasto-, kulttuuri- ja liikuntapalvelut
– kirjasto-, kulttuuri- ja liikuntapalveluilla väestön hyvinvoinnin ja työssä 25.11.2011
jaksamisenlisääminen,
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ELY -keskusten toiminnan kehittäminen
Tähän painopisteeseen tavoitteet ja toimenpiteet kohdistuvat ELY-keskuksen henkilöstöön ja ELY-keskuksen
palveluprosesseihin.
Johtajuus
– johtamisen valmennusohjelma
– ELY sisäiset synergiamahdollisuudet
– yhtenäisen toimintakulttuuri
Henkilöstö
– henkilöstön kehittämissuunnitelma, henkilöstön työhyvinvointi
Strategiat ja toiminnan suunnittelu
– arvot, henkilöstön osaaminen, asiakkuudet ja viestintä
– toiminannan vaikuttavuuden ja toimintaympäristön kehittymisen seuranta, ennakointi
Kumppanuudet ja resurssit
– strategiset kumppanit ja yhteistyö
– viranomaisyhteistyötä kaikilla tasoilla tavoitteena voimavarojen parempi riittävyys ja päällekkäisyyksien poisto
Prosessit
– asiakaslähtöinen toiminta prosessikohtaisesti.
Sisäinen valvonta ja riskien hallinta
–
sisäisen valvontasuunnitelman, CAF- itsearvioinnin sekä tietoturvan itsearviointi sekä näin havaittuja
epäkohtien poistaminen.
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