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1. Maakunnille siirtyvät tehtävät 
 

Maakunnille siirtyvät tehtävät määritellään maakuntalaissa. Lakipaketin on määrä tulla voimaan 

1.6.2017. 

 

Maakuntalakiluonnoksen (22.12.2016 § 6) mukaiset maakunnan tehtävät (ETA valmisteluryhmää kos-

kevat korostettu sinisellä): 
 

Maakunta hoitaa sille lailla säädettyjä tehtäviä seuraavilla tehtäväaloilla:  
1) sosiaali- ja terveydenhuolto;  
2) hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen ja ehkäisevän päihdetyön asiantuntijatuki kun-
nille ja ehkäisevät palvelut;  
3) alueellinen alkoholihallinto;  
4) pelastustoimi;  
5) terveydensuojelu, tupakkavalvonta, elintarvikevalvonta sekä eläinten terveyden ja hyvinvoinnin val-
vonta ja eläinlääkäripalvelut;  
6) maatalous ja maaseudun kehittäminen;  
7) maataloustuotteiden markkinajärjestelyt, maatalouden tuotantopanosten turvallisuus, laatu ja käyttö 
sekä kasvinterveyden valvonta;  
8) kalatalous ja vesitalous;  
9) aluekehittämisviranomaisen tehtävät, alueen, sen elinkeinoelämän ja innovaatioympäristöjen kehittä-
minen ja rahoittaminen, näihin liittyvä koulutus ja osaamisen kehittäminen, kulttuurin edistäminen, yri-
tys-, työ- ja elinkeinopalvelujen järjestäminen sekä kotoutumisen edistäminen;  
10) alueellisen lyhyen, pitkän ja keskipitkän aikavälin koulutustarpeiden ennakointi ja alueellisten koulu-
tustavoitteiden valmistelu;  
11) maakunnan suunnittelu ja maakuntakaavoitus;  
12) kuntien alueiden käytön suunnittelun ja rakennustoimen järjestämisen edistäminen;  
13) luonnon monimuotoisuuden suojelun edistäminen ja kulttuuriympäristön hoito;  
14) liikennejärjestelmän toimivuus, liikenneturvallisuus, tie- ja liikenneolot, alueellinen tienpito, maan-
käytön yhteistyö sekä toimintaympäristöä koskevien tietojen tuottaminen valtakunnalliseen liikennejär-
jestelmäsuunnitteluun;  
15) vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyyn liittyvät valvontatehtävät;  
16) alueellisen liikuntaneuvoston asettaminen yhteistyössä muiden maakuntien kanssa sekä liikunnan 
edistäminen maakunnassa alueellisen liikuntaneuvoston toiminnan kautta sekä ulkoilureittitehtävät;  
17) maakunnallisen identiteetin edistäminen alueella yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa;  
18) kulttuuria koskevien suunnitelmien ja kehittämistoimenpiteiden yhteensovittaminen osana maakun-
tastrategian ja -ohjelman sekä maakuntakaavoituksen toteuttamista;  
19) vesihuollon edistäminen ja suunnittelu, vesivarojen käytön ja hoidon sekä tulvariskien hallinnan teh-
tävät, alueelliset luonnonvaratehtävät ja huolehtiminen ympäristö-, vesihuolto- ja vesistötöiden toteut-
tamisesta;  
20) vesien ja merensuojelu, vesien ja merenhoidon järjestäminen ja toteuttaminen sekä merialuesuun-
nittelu;  
21) ympäristötiedon tuottaminen ja ympäristötietouden parantaminen;  
22) maakunnan varautuminen ja alueellisen varautumisen yhteensovittaminen;  
23) maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomituspalvelujen järjestäminen sekä poronhoitajien sijais-
avun kustannusten korvaaminen;  
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24) alueelliset romaniasiain neuvottelukuntia ja romaniasioita koskevat tehtävät;  
25) yhteispalveluiden alueellinen järjestäminen ja kehittäminen;  

 
Maakunta voi lisäksi hoitaa:  
1) yksityisteitä ja liikkumisen ohjausta koskevia valtionavustustehtäviä; 
2)  liikennepalveluiden maakunnallista kehittämistä ja järjestämistä sekä julkisen henkilöliikenteen suun-
nittelua ja järjestämistä samoin kuin sitä koskevia valtionavustustehtäviä, lukuun ottamatta toimintaa 
liikennekaaren IV osan 1 luvun 3 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettujen kunnallisten ja seudullisten viran-
omaisten toimialueella, näiden alueiden liikenteen suunnittelua ja järjestämistä, sekä raideliikennettä;  
3) saaristoliikenteen suunnittelua ja järjestämistä; 
4) maakunnan ja sen alueen kaikkien kuntien tekemällä sopimuksella maakunnan hoidettavaksi kunnista siirretyt, maakunnan 1 
momentissa tarkoitettuihin tehtäväaloihin liittyvät tehtävät, joiden hoitamiseen kunnat ovat osoittaneet maakunnalle rahoituk-
sen;  
5) maakunnan ja sen alueen kaikkien kuntien tekemällä sopimuksella maakunnan hoidettavaksi kunnista siirretyt rakennusval-
vonnan ja ympäristötoimen järjestämisen tehtävät, joiden hoitamiseen kunnat ovat osoittaneet maakunnalle rahoituksen;  
6) maakunnan tehtäviin liittyviä kansainvälisiä ja Euroopan unionin asioita ja yhteyksiä;  
 

Maakunnalla voi olla myös muita sille laissa erikseen säädettyjä tehtäviä. Maakuntien on hoidettava tehtäviään yhteistoimin-

nassa ja maakunnalle kootusti siten kuin siitä laissa säädetään. Maakuntien sopimukseen perustuvasta yhteistoiminnasta sää-

detään 8 luvussa.  

 

 

 

Maakunnan ETA (elinkeinot, työllisyys ja aluekehitys) palveluihin siirtyy seuraavien organisaatioiden 

tehtäviä: 

- Keski-Pohjanmaan liitto (aluekehittämisviranomaisen tehtävät) 

- Pohjanmaan ELY -keskus (elinkeinot, työllisyys ja osaaminen vastuualueen tehtävät) 

- Keski-Suomen ELY-keskus (rakennerahastotehtävät, yritysten kansalliset kehittämisavustukset ja 

yritysten kehittämispalvelut) 

- Pohjanmaan TE-toimisto (TE-palvelut) 

 

Huomioitava myös muissa kuin edellä mainituissa ELY-keskuksissa sekä KEHA-keskuksessa hoidetut 

Keski-Pohjanmaata koskettavat tehtävät.  
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2. Nykytilannekartoitus organisaatioittain 

 

2.1 Keski-Pohjanmaan liitto 
 

TAUSTAA 

Maakunnan liitto on voimassa olevan lainsäädännön mukaan alueensa lakisääteinen kuntayhtymä, 

jossa jokaisen kunnan on oltava jäsenenä. Liitoilla on kaksi lakisääteistä päätehtävää: 1) alueiden kehit-

täminen ja 2) maakuntakaavoitus.  

Keski-Pohjanmaan liiton lakisääteiset aluekehittämistehtävät perustuvat lakiin alueiden kehittämisestä 

ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista (ALKE laki 7/2014). Kyseisessä laissa määritellään mm. aluei-

den kehittämisen tavoitteet, vastuu alueiden kehittämisestä sekä alueiden kehittämiseen liittyvä suun-

nittelu sekä rakennerahasto-ohjelmien hallinnointiin liittyvät tehtävät. 

 

Maakuntaliittojen nykyiset lakisääteiset tehtävät sisältyvät pitkälti saman sisältöisinä uusimpaan laki-

luonnokseen 16.1.2017 (Laki alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista). 

 

Alueiden kehittämisen tavoitteena on (ALKE laki 7/2014 § 4) 

1) vahvistaa alueiden tasapainoista kehittymistä, sekä kansallista ja kansainvälistä kilpailukykyä.  

2) vahvistaa ja monipuolistaa kestävällä tavalla alueiden elinkeinorakennetta, sekä edistää taloudellista 

tasapainoa; 

3) edistää kestävää työllisyyttä sekä väestön osaamista, yhtäläisiä mahdollisuuksia ja sosiaalista osalli-

suutta; 

4) vähentää alueiden välisiä ja sisäisiä kehityseroja ja kannustaa käytettävissä olevien voimavarojen täy-

simääräiseen käyttöönottoon kestävällä tavalla; 

5) parantaa alueiden omia vahvuuksia ja erikoistumista sekä edistää niiden kulttuuria; 

6) parantaa elinympäristön laatua ja kestävää alue- ja yhdyskuntarakennetta  

Vastuu alueiden kehittämisestä (ALKE laki 7/2014 § 5) 

Vastuu alueiden kehittämisestä kunnilla ja valtiolla sen mukaan kuin tässä laissa säädetään.  Alueiden 

kehittämiseen liittyvien tehtävien hoitamisesta kussakin maakunnassa vastaa maakunnan liitto alueke-

hittämisviranomaisena. 

 

Alueiden kehittämisen suunnittelu (ALKE laki 7/2014 § 6) 

Valtioneuvosto päättää hallituskaudella toteutettavista valtakunnallisista alueiden kehittämisen paino-

pisteistä (aluekehittämispäätös). Alueiden kehittämisen kannalta keskeiset ministeriöt määrittelevät 

hallinnonalaansa varten alueiden kehittämisen tavoitteet ja toimenpiteet osana valtioneuvoston pää-

töstä. Painopisteiden tarkentamiseksi ja toteuttamiseksi voidaan laatia useampia kuin yhtä hallinnon-

alaa koskevia erityisohjelmia. Maakunnan suunnitteluun kuuluvat maankäyttö- ja rakennuslain 

(132/1999) 25 §:ssä tarkoitettu maakuntasuunnitelma, muuta alueiden käytön suunnittelua ohjaava 

maakuntakaava sekä maakunnan kehittämisen lähivuosien tavoitteet osoittava maakuntaohjelma. 
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Maakuntakaavasta säädetään erikseen. Lisäksi laaditaan Euroopan unionin rakennerahasto-ohjelmia. 

Edellä tarkoitettujen suunnitelmien ja ohjelmien toteuttamista voidaan rahoittaa valtion talousarvion 

rajoissa. 

Välittävä toimielin (ALKE laki 7/2014 § 11) 

Välittävä toimielin vastaa tuen myöntämiseen, maksamiseen ja seurantaan liittyvistä tehtävistä 

siten kuin niistä erikseen laissa säädetään. Välittävällä toimielimellä tulee olla sekä Euroopan 

unionin, että kansallisen lainsäädännön mukaiset edellytykset tehtävän hoitamiseen. Välittäviä 

toimielimiä ovat työ- ja elinkeinoministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, maakuntien liitot, 

elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ja Innovaatiorahoituskeskus Tekes. Valtioneuvoston 

asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä välittäville toimielimille asetettavista edelly-

tyksistä ja tehtävistä. 

Maakunnan liiton tehtävät (ALKE laki 7/2014 § 17) 

Maakunnan liitto vastaa aluekehittämisen strategisesta kokonaisuudesta ja siinä tehtävässä: 

1) vastaa maakunnan yleisestä kehittämisestä ja toimii tällöin yhteistyössä valtion viranomaisten, alu-

een keskuskaupunkien ja muiden kuntien, yliopistojen ja korkeakoulujen sekä muiden alueiden kehittä-

miseen osallistuvien tahojen kanssa, yhteistyöstä voidaan laatia yhteistyösopimuksia; 

2) kehittää alueensa elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ottaen huomioon kuntien erilaisista lähtö-

kohdista johtuvat tarpeet ja vahvuudet; 

3) osallistuu elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä tarvittavin osin aluehallintovirastojen stra-

tegisten ohjausasiakirjojen laatimiseen sekä osallistuu elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten tulos-

sopimuksia koskeviin neuvotteluihin alueen kehittämistavoitteiden huomioon ottamiseksi;  

4) vastaa alueellisen pitkän ja keskipitkän aikavälin koulutustarpeiden ennakoinnin yhteensovittami-

sesta ja alueellisten koulutustavoitteiden valmistelusta osana koulutuksen ja tutkimuksen kehittämis-

suunnittelua; 

5) vastaa kulttuuria koskevien suunnitelmien ja kehittämistoimenpiteiden yhteensovittamisesta osana 

maakuntaohjelman toteuttamista; 

6) vastaa maakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelman suunnitteluprosessin käynnistämisestä, siihen 

liittyvän yhteistyön johtamisesta ja kyseisen suunnittelun yhteensovittamisesta maakunnan muun 

suunnittelun kanssa  

7) vastaa alueellisten laaja-alaisten luonnonvaroja ja ympäristöä koskevien suunnitelmien osalta suun-

nitteluprosessin käynnistämisestä, siihen liittyvän yhteistyön johtamisesta ja kyseisen suunnittelun yh-

teensovittamisesta maakunnan muun suunnittelun kanssa; 

8) laatii kuntien ja muiden koulutuksen järjestäjien hanke-esitysten kiireellisyysjärjestyksen seuraavaa 

neljää vuotta koskevaan rahoitussuunnitelmaan, lukuun ottamatta liikunnan koulutuskeskusten hank-

keita; 

9) asettaa alueelliset liikuntaneuvostot; 

10) edistää julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetussa laissa (223/2007) tarkoitettua yhteispalvelua 

alueellaan; 

11) vastaa ennakoinnin yhteensovittamisesta maakunnassa, arvioi ja seuraa maakunnan ja sen osien 

kehitystä sekä kehittämistoiminnan vaikuttavuutta; 

12) edistää kuntien ja maakuntien välistä yhteistyötä, hoitaa tehtäviinsä liittyviä kansainvälisiä asioita ja 
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yhteyksiä; sekä 

13) hoitaa muut tässä laissa säädetyt tehtävänsä. 

Maakunnan yhteistyöryhmä (ALKE laki 7/2014 § 24) 

Maakunnassa on alueen kehittämiseen vaikuttavien suunnitelmien ja sopimusten sekä kansallisten ja 

Euroopan unionin osarahoittamien ohjelmien toimeenpanon yhteensovittamista varten maakunnan 

yhteistyöryhmä. Maakunnan yhteistyöryhmä toimii yleisasetuksen 5 artiklan mukaisena kumppa-

nuuselimenä maakunnassa. 

Maakunnan yhteistyöryhmän tehtävät (ALKE laki 7/2014 § 28) 

Maakunnan yhteistyöryhmän tehtävänä on alueen maakuntaohjelmassa määriteltyjen kehit-

tämistavoitteiden toteuttamiseksi ja eri ohjelmien ja rahoitusvälineiden yhteensovittamiseksi: 

1) hyväksyä ja tarvittaessa tarkistaa maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma, jolla suun-

nataan maakuntaan osoitettua rakennerahastojen ja vastaavaa kansallista rahoitusta sekä 

muuta alueen kehittämiseen vaikuttavaa rahoitusta; 

2) käsitellä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ja tarvittavilta osin aluehallintoviraston 

esitykset strategiseksi tulostavoiteasiakirjaksi; 

3) antaa tarvittaessa lausuntoja sen toimialueelle kohdistuvista rakennerahasto-ohjelman val-

takunnallisista teemoista sekä maaseuturahaston tai muista aluekehityksen kannalta merkit-

tävistä hankesuunnitelmista sekä asettaa tärkeysjärjestykseen alueen osallistumisen niihin; 

lausunto ei ole rahoittajaa velvoittava; 

4) antaa 27 §:n 4 momentin mukainen sitova lausunto alueelliseen suunnitelmaan sisältyvästä 

hankehakemuksesta; 

5) edesauttaa laajojen, aluekehittämisen kannalta merkittävien hankekokonaisuuksien valmis-

telua ja edistää niiden toteuttamista eri rahoitusvälineillä; 

6) tehdä tarvittaessa rakennerahasto-ohjelman seurantakomitean hyväksymiä valintakritee-

rejä tarkentavia alueellisia valintakriteerejä ja ilmoittaa niistä hallintoviranomaiselle sekä huo-

lehtia tarvittavista menettelytavoista niiden soveltamiseksi alueella; 

7) määritellä tarvittavat alueelliset menettelyt, joilla varmistetaan rahoitettaviksi hyväksyttä-

vien hankkeiden mahdollisten ympäristövaikutusten selvittäminen ennen rahoituspäätösten 

tekoa; 

8) raportoida rakennerahasto-ohjelman toteutumisesta hallintoviranomaiselle ja tarvittaessa 

esittää sille rakennerahasto-ohjelmaa koskevia muutostarpeita; 

9) tiedottaa rakennerahasto-ohjelman toimeenpanosta; 

10) hoitaa tarvittaessa myös muita tehtäviinsä liittyviä ja rakennerahasto-ohjelmien toimeen-

panoon liittyviä tehtäviä, joista tarvittaessa määrätään tarkemmin työjärjestyksessä. 

Maakuntaohjelma (ALKE laki 7/2014 § 32) 

Maakunnan liitto laatii maakuntasuunnitelmaan perustuvan määräaikaisen maakuntaohjelman. Se si-

sältää maakunnan mahdollisuuksiin ja tarpeisiin, kulttuuriin ja muihin erityispiirteisiin perustuvat kehit-

tämisen tavoitteet, kuvauksen maakunnan kehittämisen kannalta keskeisistä hankkeista ja muista 
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olennaisista toimenpiteistä, laadittavista yhteistyösopimuksista tavoitteiden saavuttamiseksi ja tarvit-

taessa määrittelyn alueen kuntien yhteistyöalueista sekä suunnitelman ohjelman rahoittamiseksi.  

Maakuntaohjelmaa laadittaessa otetaan huomioon maakuntasuunnitelma, aluekehittämispäätös ja 

maakuntaa koskevat muut tässä laissa tarkoitetut ohjelmat. Maakuntaohjelma on laadittava siten, että 

varmistetaan sen vaikuttavuus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten ja tarvittavin osin aluehallin-

tovirastojen strategisten ohjausasiakirjojen painopisteisiin ja sisältöön. 

Maakuntaohjelma valmistellaan yhteistyössä kuntien, valtion viranomaisten ja alueiden kehittämiseen 

osallistuvien yhteisöjen ja järjestöjen sekä muiden vastaavien tahojen kanssa. Lapin maakunnassa saa-

melaiskulttuuria koskevan osan valmistelee saamelaiskäräjät. Maakuntaohjelma laaditaan kunnanval-

tuuston toimikausittain neljäksi vuodeksi. Maakuntaohjelman hyväksyy maakunnan liiton ylin päättävä 

toimielin. Maakuntaohjelmaa tarkistetaan tarvittaessa aluekehittämispäätöksen perusteella sekä tar-

vittaessa muulloinkin. 

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä maakuntaohjelmaa laadittaessa nou-

datettavasta sisällön rakenteesta, menettelystä ja aikataulusta. 

Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma (ALKE laki 7/2014 § 33) 

Maakunnan liiton johdolla valmistellaan kahden vuoden välein maakuntaohjelman toimeenpanosuun-

nitelma maakunnan yhteistyöryhmän hyväksyttäväksi. Suunnitelmaa voidaan tarvittaessa tarkistaa 

vuosittain. 

Suunnitelma sisältää keskeisiä maakuntaohjelmaa toteuttavia hanke- ja toimenpide-esityksiä sekä ku-

vaukset niitä koskevista yhteistyösopimuksista, kannanoton rakennerahasto-ohjelman valtakunnallisiin 

teemoihin kuuluvista hankehauista ja -suunnitelmista ja alueen osallistumisesta niihin sekä painopis-

teet, joihin kansallista ja Euroopan unionin rahoitusta kohdennetaan. Lisäksi suunnitelmassa kuvataan 

18 §:ssä tarkoitettujen maakuntien yhteistoiminta-alueiden ja muut maakuntien yhteiset toimenpiteet 

ja keskushallinnolle tehtävät aloitteet. 

Toimeenpanosuunnitelma valmistellaan yhteistyössä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten ja 

muiden valtion viranomaisten, kuntien ja muiden maakuntaohjelman toteuttamiseen osallistuvien ta-

hojen kanssa. 

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä maakuntaohjelman toimeenpano-

suunnitelman sisällön rakenteesta, sitä laadittaessa noudatettavasta aikataulusta ja menettelystä. 

Maakuntaohjelman asema (ALKE laki 7/2014 § 34) 

Viranomaisten tulee ottaa toiminnassaan huomioon maakuntaohjelmat ja niiden toimeenpanosuunni-

telmat sekä edistää niiden toteuttamista. Viranomaisten on myös muutoin arvioitava toimenpiteidensä 

vaikutuksia alueen kehitykseen. Viranomaisten on pyydettävä maakunnan liitolta lausunto sellaisista 

alueen kehittämisen kannalta merkittävistä suunnitelmista ja toimenpiteistä, jotka eivät sisälly maa-

kuntaohjelmaan tai poikkeavat siitä merkittävästi. 

Ennen kuin valtion viranomainen tekee sellaisen valtion paikallis- tai aluehallinnon toimielimiä, niiden 

toimialueita, toimipaikkoja tai toimielimistä saatavia palveluja koskevan päätöksen, joka saattaa hei-

kentää asiakaspalvelun saatavuutta tai tekee valtioneuvostolle aloitteen sellaisen päätöksen teke-

miseksi, sen on pyydettävä lausunto kunnalta, jota asia koskee. Jos asia koskee kahta tai useampaa 
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kuntaa, lausunto on pyydettävä myös maakunnan liitolta. Jos valtion viranomainen aikoo poiketa lau-

sunnosta, sen on neuvoteltava asianomaisen kunnan ja maakunnan liiton kanssa. 

Euroopan unionin rakennerahasto-ohjelmat (ALKE laki 7/2014 § 35) 

Euroopan aluekehitysrahaston, Euroopan sosiaalirahaston, Euroopan maaseudun kehittämisen maata-

lousrahaston sekä Euroopan meri- ja kalatalousrahaston ohjelmien rahoituksen kohdentamisesta, ta-

voitteista ja toteutustavasta laaditaan kumppanuussopimus Euroopan komission kanssa. Kumppanuus-

sopimuksen laadinnasta vastaa työ- ja elinkeinoministeriö yhteistyössä muiden ministeriöiden, maa-

kuntien liittojen ja muiden sopimuksen mukaisten ohjelmien laatimiseen osallistuvien tahojen kanssa. 

Euroopan aluekehitysrahastosta ja Euroopan sosiaalirahastosta osarahoitetun kansallisen toimenpide-

ohjelman valmistelusta vastaa työ- ja elinkeinoministeriö. Ohjelma valmistellaan yhteistyössä muiden 

ministeriöiden, maakuntien liittojen sekä muiden ohjelman toteuttamiseen osallistuvien tai muuten 

alueiden kehittämisen kannalta merkittävien yhteisöjen kanssa. Ohjelmaehdotuksen on sisällettävä 

Euroopan unionin lainsäädännössä esitetyt asiat. Lisäksi ohjelmaa laadittaessa on otettava huomioon 

aluekehittämispäätöksessä esitetyt linjaukset ja alueelliset suunnitelmat. Ohjelmaan sisältyvien valta-

kunnallisten teemojen valmistelusta vastaavat asianomaiset ministeriöt työ- ja elinkeinoministeriön 

johdolla. 

Toimenpideohjelman valmisteluun liittyvien alueellisten suunnitelmien valmistelusta vastaavat maa-

kuntien liitot yhteistyössä valtion viranomaisten, kuntien ja muiden ohjelman toteuttamiseen osallistu-

vien yhteisöjen kanssa.  Alueellisten suunnitelmien on perustuttava Euroopan unionin ja kansallisen 

lainsäädännön lisäksi alueen maakuntaohjelmiin ja työ- ja elinkeinoministeriön antamiin valtakunnalli-

siin linjauksiin. 

 

KESKI-POHJANMAAN LIITON ETA KOKONAISUUTEEN LIITTYVÄT TEHTÄVÄT KOOTUSTI 

 

Keski-Pohjanmaan liiton lakisääteiset aluekehittämisviranomaisen tehtävät ALKE lain 7/2014 mu-

kaan 

- vastuu aluekehittämisen strategisesta kokonaisuudesta 

- vastuu maakunnan yleisestä kehittämisestä 

- maakuntasuunnitelman ja maakuntaohjelman sekä toimeenpanosuunnitelman laatimisvastuu 

- alueen elinkeinoelämän toimintaedellytysten kehittäminen 

- vastuu ennakoinnin yhteensovittamisesta maakunnassa, arvioi ja seuraa maakunnan ja sen osien 

kehitystä sekä kehittämistoiminnan vaikuttavuutta  

- vastuu alueellisen pitkän ja keskipitkän aikavälin koulutustarpeiden ennakoinnin yhteensovittami-

sesta ja alueellisten koulutustavoitteiden valmistelusta osana koulutuksen ja tutkimuksen kehittä-

missuunnittelua 

- kuntien ja maakuntien välisen yhteistyön edistäminen sekä maakuntaliiton tehtäviin liittyvien kan-

sainvälisten asioiden ja yhteyksien hoitaminen 

- vastuu kulttuuria koskevien suunnitelmien ja kehittämistoimenpiteiden yhteensovittamisesta osana 

maakuntaohjelman toteuttamista 

- rakennerahasto-ohjelman 2014-2020 välittävän viranomaisen tehtävät (tuen myöntämiseen, maksa-

miseen ja seurantaan liittyvät tehtävät)  
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- maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) työhön liittyvät tehtävät sisältäen koordinaatiovastuun koko 

maakunnan rakennerahastotoiminnasta 

- Euroopan aluekehittämisrahastosta ja Euroopan sosiaalirahastosta rahoitettavien toimenpideohjel-

mien valmisteluun osallistuminen sekä vastuu niihin liittyvien alueellisten suunnitelmien valmiste-

lusta yhteistyössä valtion viranomaisten, kuntien ja muiden ohjelman toteuttamiseen liittyvien ta-

hojen kanssa 

 

 

Käytössä olleet resurssit v. 2016  

Koko henkilöstö v. 2016  
- josta aluekehittämistehtävissä  

13 htv + 2 määräaikaista 
noin 6 htv 

Koko budjetti v. 2016 
- josta lakisääteinen toiminta*  
- josta muu toiminta 

1 235 700 
955 500 
280 200 

EAKR välitysvarat 2014-2016/vuosi ** 2 110 000 

Kansalliset kehittämisvarat (ERM) 182 000 

*aluekehittämistehtävien osuus tästä noin 550 000€ 

**vuosina 2017 ja 2018 yli 3 000 000 € 
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2.2. Pohjanmaan ELY -keskus 
 

2.2.1 Pohjanmaan ELY-keskuksesta uuteen maakuntahallintoon siirtyvien tehtävien ja toimin-

tojen nykytilanne 

 

ELY-keskusten tehtävistä on säädetty lailla elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista (897/2009) ja valtio-
neuvoston asetuksella elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista (1392/2014).  
 
Pohjanmaan ELY-keskus on yhden vastuualueen ELY-keskus, jossa on elinkeinot, työvoima ja osaaminen – 
vastuualue. E-vastuualueen tehtäviä hoidetaan Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa. Päätoimi-
paikka on Vaasassa ja sivutoimipaikka Kokkolassa. Ympäristö ja luonnonvarat –vastuualueen ja Liikenne ja 
infrastruktuuri -vastuualueen palvelut Pohjanmaan ELY-keskuksen toimialueella tarjoaa Etelä-Pohjanmaan 
ELY-keskus. Pohjanmaan ELY-keskus vaikuttaa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimintaan osallistumalla tu-
lossuunnitteluun ja tarvittaessa johtoryhmätyöskentelyyn.  
 
Pohjanmaan ELY-keskuksen nykyiset tehtävät ovat 
 

• yrittäjyyden ja elinkeinotoiminnan edistäminen 

• työmarkkinoiden toimivuus, työvoiman saatavuus ja työllisyys 

• koulutus, osaaminen ja kulttuuri 

• maahanmuutto, kotouttaminen ja hyvät etniset suhteet 

• maatilatalous, maaseudun kehittäminen, eläintunnistusjärjestelmä sekä maa- ja 
metsätalouden tuotantotarvikkeiden turvallisuus ja kasvinterveys 

• työ- ja elinkeinotoimistojen ohjaus ja valvonta. 
 

Edellä mainittujen lisäksi ELY-keskuksilla on valtakunnallisia erikoistumistehtäviä:  
 
Pohjanmaan ELY-keskuksen erikoistumistehtäviä ovat: 

• kotoutumisen edistämisestä annetussa laissa (1386/2010) ja kansainvälistä suojelua hakevan vas-
taanotosta annetussa laissa (746/2011) tarkoitetut maahanmuuttajien kotouttamiseen ja laajamit-
taisen maahantulon alueelliseen yhteensovittamiseen, suunnitteluun, ohjaukseen ja seurantaan liit-
tyvät ja muut erikseen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle määrättävät tehtävät Etelä-Poh-
janmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialueella 

• maa- ja puutarhatalouden kansallista tuista annetun lain (1559/2001) 12§:ssä tarkoitettuun puutar-
hatuotteiden varastointitukeen liittyvät tehtävät. 1.1.2017 alkaen myös em. lain 11§:ssä tarkoitetut 
kasvihuonetuotannon tukeen liittyvät tehtävät Etelä-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan, Keski-Suo-
men, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Kainuun ja Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 
toimialueella. 

Uudenmaan ely-keskus hoitaa kaikkien ELY-keskusten (ml. Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan) alueella seu-
raavia tehtäviä:  

• ulkomaalaislaissa (301/2004) tarkoitetut elinkeinonharjoittajan oleskelulupaan liittyvät tehtävät 

• palkkaturvalaissa (866/1998) tarkoitetut palkkaturvan toimeenpanoon liittyvät tehtävät  

• merimiesten palkkaturvalaissa (1108/2000) tarkoitetut tehtävät  
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• työ- ja elinkeinotoimistojen oikeudellinen ohjaus työttömyysturvalain (1290/2002), vuorotteluva-
paalain (1305/2002) ja julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain (916/2012) toimeenpa-
nossa. 

Alla mainitut hallinnollisesti keskitetyt palvelut ja tehtävät hoitaa Pohjanmaan ELY-keskuksen tiloihin sijoi-
tettu ao. ELY-keskuksen henkilökunta. Tehtävien hoitamisesta on säädetty elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskuksista annetun asetuksen 5, 7, 12 ja 15§:ssä. 

• Keski-Suomen ELY-keskus hoitaa Pohjanmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen toimialu-
eella Euroopan sosiaalirahaston ja Euroopan aluekehitysrahaston välittävän toimielimen tehtävät, 
yritystukitehtävät sekä yritystoiminnan kehittämispalvelutehtävät (12§). 

• Innovaatiorahoituskeskus Tekes hoitaa kansainvälistä kasvua, innovaatioita ja keksintöasioita koske-
vat koordinaatiotehtävät sekä TEM:n hallinnonalan energiatuen myöntämiseen liittyvät tehtävät.  

• Varsinais-Suomen ELY-keskus hoitaa kalatalouteen ja yleiseen kalatalousedun valvontaan liittyvät 
tehtävät ml. Euroopan meri- ja kalatalousrahaston tukiin ja EU-kalastuksen valvontaan liittyvät teh-
tävät Pohjanmaan ELY-keskuksen toimialueella (5§). 

• Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus hoitaa alueellista kuljetustukea koskevat tehtävät (15§). 

Alla mainitut hallinnollisesti keskitetyt tehtävät hoidetaan niihin liittyviä tarkastustehtäviä lukuun ottamatta 
ao. ELY-keskuksessa. Tehtävien hoitamisesta on säädetty elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista anne-
tun asetuksen 10 ja 17§:ssä. 

• Pohjois-Savon ELY-keskus hoitaa mehiläistalouden tukia koskevat tehtävät (10§). 

• Lapin ELY-keskus hoitaa metsämarjojen ja –sienten varastointitukia koskevat tehtävät (17§). 

 
Vientiosuuskunta Viexpo toimii Pohjanmaan ELY-keskuksen kansainvälistymisyksikkönä. 

 

2.2.2 Maakunnalle säädösten ja keskushallinnon päätöksin siirtyvät tehtävät 

 

Taustaksi kasvupalveluista 

 
Pääministeri Juha Sipilän hallituksen 5.4.2016 linjauksen mukaisesti pääosa ELY-keskusten tehtävistä siirre-
tään maakunnille. ELY-keskukset ja TE-toimistot lakkautetaan ja niiden vastuulla olevien palveluiden järjes-
tämisvastuu on maakunnilla 
 
TE-palvelut ja yrityspalvelut kootaan julkiseksi kasvupalveluksi. Palvelulla edistetään uutta yritystoimintaa, 
yritysten kasvua, uudistumista ja kansainvälistymistä sekä vastataan työmarkkinoiden muutoksiin. Kasvupal-
velua tarjotaan alueellisesti ja valtakunnallisesti, yritys- ja henkilöasiakkaille. Kasvupalvelut jaetaan maakun-
nallisiin kasvupalveluihin ja valtakunnallisiin kasvupalveluihin.  
 
Maakunnalliset kasvupalvelukokonaisuuksina voivat olla: 

• rekrytoinnit ja osaaminen 

• yritystoiminta ja yrittäjyys 

• innovaatioympäristö 

• kansainvälistyminen 

• rahoitus 
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Rekrytointi- ja osaamispalvelut voivat sisältää työnhaun palvelut, yritysten ja muiden työnantajien rekrytoin-
titarpeisiin liittyvät palvelut ja työnhakijoiden osaamisen kehittämisen.  
 
Yritystoiminta ja yrittäjyyspalvelut voivat sisältää yrittäjyyteen ja yrityksen perustamiseen liittyvät palvelut, 
yrityksen liiketoiminnan kehittämiseen ja uudelleen järjestämiseen sekä osaamisen kehittämiseen liittyvät 
palvelut sekä työelämän laadun ja tuottavuuden edistämiseen liittyvät palvelut. 
 
Innovaatioympäristöpalvelut voivat sisältää innovaatioiden ja keksintöjen tekemiseen tarvittavan tuen, ulko-
maisten yritysten sijoittumista Suomeen edistävät toimet, investointeja alueelle edistävät toimet, innovaa-
tioympäristöjen kehittämisen sekä avustukset yritystoimintaa edistäville organisaatioille. 
 
Kansainvälistymisen palvelut voivat sisältää yritysten tukemisen kansainvälistymisen edistämiseksi sekä sii-
hen liittyen valtakunnallisten kasvupalveluiden käyttöä edistävät palvelut ja työntekijöiden kansainvälisen 
liikkuvuuden edistämisen. 
 
Rahoituspalvelut voivat sisältää avustukset, lainat ja muun rahoituksen yrityksille sekä niihin liittyvän ohjauk-
sen valtakunnallisiin kasvupalveluihin, kuljetustuet, työolosuhteiden järjestämistuet, työllisyyspoliittisen 
avustuksen ja Euroopan unionin rakennerahastovaroista maksettavat tuet. 
 
Edellisten lisäksi maakunnassa voi olla asiakkaiden yhteisiä palveluja. Näitä voivat olla työnhakijoiden palve-
lun tarpeiden kartoitus ja niiden mukainen neuvonta sekä ohjaus maakunnan kasvupalveluihin, yritysten ja 
muiden yhteisöjen palveluntarpeiden kartoitus ja niiden mukainen neuvonta ja ohjaus maakunnan tai valta-
kunnallisiin kasvupalveluihin, yritysten liiketoiminnan ja sen tilanteen sekä yritysten kasvun ja kansainvälis-
tymistavoitteiden arvioiminen sekä ohjaus maakunnallisiin tai valtakunnallisiin kasvupalveluihin ja lausunnot 
työttömien työnhakijoiden oikeudesta työttömyyskorvaukseen.  
 
Valtakunnallisilla kasvupalveluilla tarkoitetaan palveluja, jotka järjestetään keskitetysti, tuotetaan valtakun-
nallisesti ja jotka ovat saatavilla koko maassa. Näitä ovat Finnveran, Tekesin, Finnpron ja PRH:n tarjoamat 
palvelut. 
 
 

ELY-keskuksesta maakuntiin siirtyvät tehtävät 

 

Pääosa ELY-keskusten e-vastuualueen tehtävistä siirtyy maakunnalle, lukuunottamatta joitakin Tekesille me-
neviä tehtäviä (esim. energiatuet). Pohjanmaan ELY-keskuksesta ja muista ELY-keskuksista maakuntaan siir-
tyviä e-vastuualueen tehtäviä ovat: 
 

1) Yrittäjyyden ja elinkeinotoiminnan edistäminen 

 
Yritys-Suomi ja seudullinen yrityspalvelu sisältää maakunnallisen koordinaation, toiminnan kehittämisen ja 
yhteistyön seudullisten toimijoiden kanssa. Pohjanmaalla on kolme seutusopimuksen tehnyttä seutukuntaa: 
Vaasan, Suupohjan ja Pietarsaaren seutukunnat.  Keski-Pohjanmaalla on kaksi seutukuntaa: Kokkola ja Kaus-
tinen.  Jokaisessa seutukunnassa paikallinen kehitysyhtiö on seutukoordinaattori. ELY-keskus on sopimus-
kumppani ja linkki valtakunnalliseen organisaatioon. ELY- keskuksen edustaja osallistuu ohjausryhmätyös-
kentelyyn, koordinoi seutusopimuksia ja on seututoimijoiden koulutusvastuussa valtakunnallisten linjausten 
mukaan.   

 
Yritysten kehittämispalvelut sisältävät yritysten nykytila-analyysin ja kehittämissuunnitelman teon rahoitta-
misen sekä yritysten liiketoiminnan kehittämiseen tähtäävien konsultointien rahoittamisen.  Konsultointien 
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aihe-alueet ovat kasvu, uudistaminen, tuottavuus ja talous, markkinointi ja asiakkuudet, johtaminen ja hen-
kilöstö sekä innovaatioiden kaupallistaminen. Analyysi- ja konsultointipäätöksiä on vuositasolla tehty noin 
120 kpl, joista 90 Pohjanmaan maakunnan alueelle 90 ja Keski-Pohjanmaan maakuntaan 30. Vuonna 2016 
konsultointeihin myönnettiin avustusta yhteensä 787 415 €.   
 
Yritysten kehittämisavustukset kohdistuvat tuotteiden ja menetelmien kehittämiseen ja tutkimukseen, liike-
toiminnan ja innovaatioiden kehittämiseen, kone- ja laiteinvestointien sekä rakennus- ja maa-alueinvestoin-
tien osarahoittamiseen ja uusien avainhenkilöiden palkkaukseen. Koska kansallista budjettirahoitusta ei käy-
tännössä tähän enää ole, osarahoitus on myönnetty Euroopan aluekehitysrahastosta.  Päätösmäärä on Poh-
janmaan maakunnassa vuositasolla ollut 40-60 ja Keski-Pohjanmaan maakunnassa vastaavasti 40-60. Yritys-
ten toimintaympäristön kehittämisavustuspäätöksiä (voittoa tavoittelemattomille järjestöille ja yrityksille) 
on vuositasolla tehty niin Pohjanmaalla kuin Keski-Pohjanmaalla 1-2 vuodessa. Vuonna 2016 avustusten ko-
konaissumma oli Pohjanmaalla 1 912 103 € ja Keksi-Pohjanmaalla 3 689 065 €.   
 
 Alueelliset kuljetustuet myöntää Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus pk-yrityksen jalostamien tuotteiden kulje-
tukseen, kun tuote on jalostettu Keski-Pohjanmaan maakunnan alueella. 
 
Tätä kokonaisuutta sivuaa myös ely-keskuksen maaseutuyksikön myöntämät yritys- ja kehittämistuet, jotka 
osarahoitetaan Euroopan maaseuturahastosta (EMR) sekä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen myöntämät ka-
latalousalan yritys- ja kehittämistuet, jotka osarahoitetaan Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta (EMKR). 
 
TE-toimistolla ja ELY-keskuksella on yhteinen aloittavan yrittäjyyden edistämistyöryhmä, jossa suunnitellaan 
yrittäjyysvalmennuksia, infotilaisuuksia ja koulutuksia. 
 
 

2) Team Finland –kansainvälistymispalvelut 

Team Finland-verkoston tavoitteena on tukea kasvu- ja kansainvälistymishaluisten yritysten kasvua. Team 
Finland –palvelut kattavat kv-innovaatioyhteistyön sekä viennin-, matkailun ja investointien edistämisen. Pal-
velukokonaisuuksien rakentamisesta vastaavat ELY-keskuksen palveluksessa 1.1.2017 alkaen olevat maakun-
takohtaiset Team Finland kasvu- ja kansainvälistymiskoordinaattorit, joiden tehtävänä on yhteen sovittaa 
maakunnan yrityspalvelut ja kansallinen TF- palvelukokonaisuus.  Yrityksiä neuvotaan, ja kasvu- ja kansainvä-
listymissuunnitelmien laadintaa rahoitetaan. Kansainvälityssuunnitelman laatineille yrityksille voidaan tehdä 
Team Finland –palveluehdotus. Pohjanmaalla arvioidaan olevan 10 ja Keski-Pohjanmaalla 5. 

TF-koordinaattorille kuuluu myös maakunnassa kansainvälistymispalvelujen koordinointi. Nämä kansainvä-
listymispalvelut koostuvat yritysten neuvontapalveluista (Viexpo ja kehitysyhtiöt), kasvun ja kansainvälisty-
misen rahoituspalvelut (ELY, Tekes, Finnvera) ja kasvuohjelmat (Tekes ja Finnpro). Alueelliset yritysrajapin-
nassa toimivia tahoja ovat myös Kauppakamari ja yrittäjäjärjestöt, amk:t, yliopistot.  Järjestetään seminaa-
reja, tiedotustilaisuuksia, kampanjoita, yrityskäyntejä jne.  Toiminta on vasta muotoutumassa.   
 

3) EU:n rakennerahasto tehtävät (Keski-Suomen ELY-keskus) 

 
Rakennerahastoja ovat Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), joita koskevia 
tehtäviä hoidetaan välittävänä toimielimenä toimivassa Keski-Suomen ELY-keskuksessa.  ESR:n myöntöval-
tuudet maakunnan yhteistyöasiakirjan mukaan olivat vuonna 2016 Pohjanmaalla 1 324 853 € ja Keski-Poh-
janmaalla 2 704 021 €.  Myönnetyt tuet löytyvät kappaleesta 3.1.8. 
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4) Työmarkkinoiden toimivuus, työvoiman saatavuus ja työllisyys 

 
ELY-keskuksen tehtäviin kuuluu TE-toimiston ohjaus ja tuki. Tehtävä sisältää tulostavoitteiden määrittelyn ja 
seurannan, TE-toimiston ohjauksen ja tuen sekä palveluiden kehittämiseen osallistumisen.  

 
ELY-keskus myös budjetoi, allokoi ja jakaa työllisyydenhoidon määrärahat. Työllisyydenhoidon määrärahoja 
käytetään asiantuntija-arviointeihin, valmennuksiin, kokeiluihin, työvoimakoulutuksen tiedotukseen ja kehit-
tämiseen, ammatilliseen koulutukseen, kotoutumiskoulutukseen, starttirahoihin sekä kunnille, valtiolle että 
yksityiselle sektorille suunnattuun palkkatukeen, työllisyyspoliittisiin avustuksiin ja korvauksiin. Tehtävään 
kuuluu myös määrärahojen seuranta ja raportointi, joka tehdään ministeriölle kuukausittain.  
 
Työelämän kehittämisen palvelut, Työelämä 2020, on Hallitusohjelman kärkihankkeita. ELY-keskuksen tehtä-
vänä on koordinoida hanketta maakunnallisesti, kehittää työelämäverkostojen yhteistyötä, tavoittaa työpaik-
koja ja osallistua TYHY –verkoston toimintaan. Palvelun kohteen ovat yritykset ja yritysten toimintaa kehittä-
vät tahot. 

 
Pohjanmaan ELY-keskuksen ennakointipalveluun kuuluu alueellisen lyhyen, pitkän ja keskipitkän aikavälin 
koulutustarpeiden ennakointi ja alueellisten koulutustavoitteiden valmistelu.  ELY-keskukset hoitavat tehtä-
vää elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun lain nojalla.  Tehtävän hoitaminen edellyttää kiin-
teää yhteistyötä alueen yritysten ja oppilaitosten kanssa. Ennakoinnin tuotteita ovat Ammattibarometri, Fo-
reAmmatti, (Pk-barometri), Alueelliset kehitysnäkymät sekä Työllisyyskatsaus.   

    
  

5) Koulutus, osaaminen ja kulttuuri 

 
Osaamisen kehittämispalvelut sisältävät henkilöasiakkaiden osaamisen kehittämisen, työvoimakoulutukset, 
yritysten muutostilanteiden tukemisen henkilöstön osaamisen kehittämisen avulla sekä liikkeenjohdon ja 
avainhenkilöiden koulutukset. Henkilöasiakkaiden osaamista kehitetään työn, yrittäjyyden ja työmahdolli-
suuksien saamiseksi.  
 
Osaamisen kehittämiseen liittyy olennaisesti myös elinikäisen ohjauksen verkostot (ELO- ryhmät), jotka toi-
mivat molemmissa maakunnissa. 
 
Palveluja ovat asiantuntijan arviot työkyvystä, valmennukset ja kokeilut.  Asiantuntija-arvioinneista on ELY-
keskuksella voimassa Pohjanmaalla 5 ja Keski-Pohjanmaalla 5 puitesopimusta; jatkossa ostetaan suorahan-
kintana. Kustannukset on maksettu toteuman mukaan.  
 
Valmennukset sisältävät työnhakuvalmennuksia, uravalmennuksia ja työhönvalmennuksia. Työnhakuval-
mennuksista on voimassa 2 sopimusta, jotka kattavat sekä Pohjanmaan että Keski-Pohjanmaan. Kustannuk-
set olivat vuonna 2016 yhteensä 388 900 €. Uravalmennuksista Pohjanmaata koskien oli vuonna 2016 voi-
massa 8 sopimusta (747 900 €) ja 2 sekä Pohjanmaata että Keski-Pohjanmaata koskevaa sopimusta (Keski-
Pohjanmaa 268 900 €). Työhönottovalmennusta koskevia sopimuksia oli vuonna 2016 Pohjanmaalla 2 kpl 
(209 500 €) ja Keski-Pohjanmaalla 1 (170 700 €). 
 
Kokeilut sisältävät koulutuskokeiluja ja työkokeiluja. Koulutuskokeiluja koskee Pohjanmaalla 7 puitesopi-
musta ja Keski-Pohjanmaalla 7 puitesopimusta. Koulutuskokeilujen kustannukset on maksettu toteuman mu-
kaan. 
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Työvoimakoulutukset (ammatillinen, yhteishankinta, maahanmuuttajakoulutus) tähtää työvoiman osaami-
sen kehittämiseen ja ylläpitämiseen.  Ammatillinen työvoimakoulutus sisältää ammatilliset räätälöidyt kou-
lutukset ja tutkintotavoitteiset koulutukset, joita on Pohjanmaalla vuonna 2016 ollut 40 (sisältäen myös 
Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Suomen klusterihankinnat).  Hankinnan arvo on ollut 6 031 112 €. Keski-Pohjan-
maalla ammatillisia työvoimakoulutuksia on ollut 14 (1 570 640 €) vuonna 2016.  
 
Yhteishankintana toteutettavat työvoimakoulutukset koostuvat RekryKoulutuksista, Täsmäkoulutuksista ja 
Muutoskoulutuksista. Pohjanmaalla vuonna 2016 Rekrykoulutuksia oli 14 (56 300 €) ja Keski-Pohjanmaalla 
21 (112 935 €). Täsmäkoulutuksia järjestettiin Pohjanmaalla 2 (21 000 €). Muutoskoulutuksia järjestettiin 
Pohjanmaalla vuonna 2016 3 (3225 725 €) ja Keski-Pohjanmaalla 1 (1 970 €).  
 
Maahanmuuttajakoulutukset ovat sisällöltään luku- ja kirjoitustaidon koulutuksia sekä kotouttamiskoulu-
tusta. Luku- ja kirjoitustaidon koulutus sisältyy kotoutumiskoulutussopimuksiin.  Kotouttamiskoulutusta jär-
jestettiin Pohjanmaalla 6 (2 002 500 €) ja Keski-Pohjanmaalla 2 (260 000 €). 
 
Yritysten muutostilanteita voidaan tukea henkilöstön osaamisen kehittämisen avulla. Tällöin tulevat kysy-
mykseen TE-toimiston tarjoamat erilaiset Yhteishankintana toteutetut työvoimakoulutukset, joita ovat 
Rekry-koulutus ja Muutoskoulutus.  
 
Liikkeenjohdon ja avainhenkilöiden koulutusta tarjotaan kasvuun johtamisessa, talouden ja tuottavuuden 
johtamisessa sekä markkinoinnin ja asiakkuuksien johtamisessa.  Pohjanmaalla vuosittain noin 70-80 avain-
henkilöä osallistuu suomen- ja ruotsinkielisiin koulutuksiin. Pohjanmaan osuus on osallistujista noin 60 % ja 
Keski-Pohjanmaan 40 %. Jos huomioidaan pelkästään suomenkieliset, niin osanottajat jakautuvat 50 % Poh-
janmaan, 50 % Keski-Pohjanmaa.   
 

 

6) Maahanmuutto, kotouttaminen ja hyvät etniset suhteet 

ELY-keskuksen tehtäviä ovat kotouttamisen alueellinen kehittäminen, yhteistyö, yhteensovittaminen ja seu-
ranta. Pohjanmaan ELY-keskus hoitaa maahanmuuttajien kotouttamiseen ja laajamittaisen maahantulon alu-
eelliseen yhteensovittamiseen, suunnitteluun, ohjaukseen ja seurantaan liittyvät tehtävät myös Etelä-Poh-
janmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialueella. Kotoutumisen edistäminen vaatii monia-

laista sektorirajat ylittävää verkostoyhteistyötä. ELY –keskus koordinoi yhteistyötä alueellisella tasolla ja toi-
mii linkkinä ministeriöiden, maahanmuuttoviraston ja paikallisten toimijoiden välillä (verkostokokoukset, in-
formaatio-ohjaus).  

ELY-keskus tukee ja neuvoo kuntia kotoutumisen edistämisessä, kotouttamisohjelmien laatimisessa ja ohjel-
mien seurannassa. Pohjanmaalla kotouttamisohjelmia on 8 kpl, joista osa on usean kunnan yhdessä laatima. 
Keski-Pohjanmaalla kotouttamisohjelmia on 3, ja osa niistäkin on usean kunnan yhdessä laatima. ELY-keskus 
käy kuntiin sijoittamisneuvottelut kuntien ja Migrin kanssa, neuvottelee  ja tekee sopimukset kuntien kanssa 
pakolaisten vastaanotosta ja koordinoi kotoutettavien siirtymistä kuntiin.  Pohjanmaalla ELY-keskuksella on 
sopimus 13 kunnan kanssa pakolaisten vastaanotosta ja Keski-Pohjanmaalla 2 kunnan kanssa.  ELY-keskuk-
selle kuuluu myös alueellinen tiedottaminen pakolaisten vastaanotosta ja siihen liittyvistä asioista.  

ELY-keskus laatii pakolaisten ja oleskeluluvan saaneiden henkilöiden kuntaan osoittamisen alueellisen stra-
tegian ja toimeenpanee sitä.  ELY-keskus myös pitää kuntaanosoitusrekisteriä sijoitetuista pakolaisista. Pako-
laisia sijoitettiin vuonna 2016 Pohjanmaalle 154. Vastaanottokeskuksen avustamia itsenäisiä muuttoja ja per-
heenyhdistämisiä oli 85 henkilöä. Keski-Pohjanmaalle pakolaisia sijoitettiin vuonna 2016 5 henkilö. Vastaan-
ottokeskuksen avustamia itsenäisiä muuttoja ja perheenyhdistämisiä oli 5 henkilöä.  
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ELY –keskuksella on myös ohjaustehtäviä.  ELY-keskus ohjaa toimialan säädösten ja ministeriön ohjeiden poh-
jalta  kuntien lisäksi TE-toimistoja ja perheryhmäkoteja. TE-toimistoa ohjataan, neuvotaan, tuetaan ja osaa-
mista kehitetään kotouttamisessa ja työllistymisen edistämisessä. ELY-keskus suunnittelee, hankkii ja valvoo 
työvoimakoulutuksena toteutettavaa kotoutumiskoulutusta. 

ELY-keskus myös sopii ilman huoltajaa maassa asuville lapsille ja nuorille tarkoitettujen perheryhmäkotien 
perustamisesta ja valvoo niiden toimintaa (budjetin hyväksyminen ja seuranta).  

Taloudelliseen ohjaukseen kuuluu momentin 327030 budjetointi (valtion korvaus kunnille pakolaisten vas-
taanotosta). 327030 momentin käyttö oli vuonna 2016 Pohjanmaalla 11 151 560 € ja Keski-Pohjanmaalla 
1 222 980 €. ELY-keskus myös tekee kuntien kanssa erityiskustannussopimukset, joiden perusteella KEHA 
maksaa kunnille korvaukset.  

ELY-keskuksen edustaja myös osallistuu ESR –hankkeiden, AMIF –hankkeiden ja kansallisten hankkeiden oh-
jausryhmätyöskentelyyn ja on AMIF-seurantakomitean jäsen.  

Hyviä etnisiä suhteita ja kulttuurin välistä vuoropuhelua edistetään Pohjanmaan ETNO- toiminnalla. Pohjan-
maan etnisten suhteiden neuvottelukunnan toiminnan järjestetään kolmen maakunnan alueella: kokoukset, 
budjetointi ja toiminnan suunnittelu, käytännön toiminnan järjestäminen yhteistyössä jäsenten kanssa. 

ELY-keskuksen tehtäviin kuuluu myös varautuminen laajamittaiseen maahantuloon: laaditaan valmiussuun-
nitelma, verkostoyhteistyö, järjestetään laajamittaisen maahantulon alueellisen yhteistyöryhmän toiminta 
Pohjanmaan valmiustoimikunnan yhteydessä.  Tehtävään kuuluu myös tilannekuvan ylläpito yhteistyössä 
muiden viranomaisten kanssa ja vastaanottotilojen kartoitus.   

Eures-palvelut ovat työvoiman (henkilöasiakkaat) kansainvälisen liikkuvuuden tuki.  ELY-keskuksessa laadi-
taan Eures-palveluja koskevat toimintasuunnitelmat ja budjetoidaan toimintaa. ELY-keskuksen Eures -line 
manager ohjaa ja suunnittelee toimintaa yhdessä TE-toimiston kanssa.    

Pohjanmaan ELY-keskus tekee kuitenkin EHOL-lausunnot kannattavan toiminnan edellytyksistä ja toimentu-
lon turvaamisen arvioinnin Uudenmaan ELY-keskukselle elinkeinoharjoittajien oleskeluluvan osapäätöstä 
varten Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa. Pohjanmaa tekee myös ruotsinkieliset lausunnot Var-
sinais-Suomen maakunnassa ja Ahvenanmaalle. Vuositasolla lausuntoja annetaan Pohjanmaan maakunnassa 
15-18 ja Keski-Pohjanmaan maakunnassa 10-12.  

 
7) Maatilatalous, kalatalous, maaseudun kehittäminen, eläintunnistusjärjestelmä sekä maa- ja metsäta-

louden tuotantotarvikkeiden turvallisuus ja kasvinterveys 
 
Tämä tehtäväkokonaisuus kuvataan kalataloutta lukuunottamatta Maaseudun ja ympäristöterveydenhuol-
lon teemaryhmässä. 

 
8) Järjestämistehtäviin sisältyvät tuotettavien palvelujen ja niihin varattavien resurssien määrittely, palve-

lujen kilpailuttaminen tai palveluntuottajien hyväksyminen sekä tuottajille maksettavien korvausten ja 
niiden perusteiden oikeellisuudesta varmistuminen. 

  
Ks. Kohta osaamisen kehittämisen palvelut. 
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TE-toimistosta siirtyvät tehtävät 

TE-toimisto on kuvannut omat palvelunsa erikseen.  
 

 

2.2.3.Tehtävät, jotka sopimuksin siirtyvät maakunnalle tai jotka maakunnalta siirtyvät esimer-

kiksi kunnille 

Ei tiedossa olevia sopimuksia.   

 

2.2.4. Muiden maakuntien kanssa yhteistyössä hoidettavat tehtävät sekä muut keskeiset yh-

teistyösuhteet 

Pohjanmaan ely-keskuksen kielenkääntäjän palvelut ovat kaikkien kaksikielisten ELY-keskusten käytettävissä 

(Varsinais-Suomi, Uusimaa). 

KEHA-keskus on valtakunnallinen, maantieteellisesti hajautetulla toimintamallilla ja verkostomaisesti toimiva 

ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintopalveluja tuottava virasto. KEHA hoitaa ELY-keskus-

ten talous-,  henkilöstöhallinto- ja maksatustehtäviä sekä hankintoja ja toimitila-asioita. 

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori tuottaa valtionhallinnon toimialariippumattomat ict-palvelut 

kaikille ELY-keskuksille.   

 

2.2.5 Raja-alueyhteistyö, EU-tason yhteistyö ja muut kansainväliset suhteet 

 

Botnia Atlantica 
Botnia-Atlantica on rajat ylittävä yhteistyöohjelma, joka rahoittaa hankkeita Suomen, Ruotsin ja Norjan vä-
lillä. Ohjelma pyrkii maiden rajojen ylittävän yhteistyön kautta lisäämään innovaatiokapasiteettia, vahvista-
maan elinkeinoelämää, kehittämään luonto- ja kulttuuriarvoja sekä parantamaan itä-länsisuuntaisia yhteyk-
siä. Botnia-Atlantica työskentelee ohjelma-alueelle ominaisten haasteiden parissa. Näitä ovat mm. pitkät 
etäisyydet, harva asutusrakenne sekä painopiste etelä-pohjoissuunnassa kulkevissa yhteyksissä. Hyödyntä-
mällä yhteisiä resursseja kuten luonnonvaroja, koulutettuja naisia ja miehiä sekä toisiaan täydentäviä toimi-
aloja voidaan ohjelma-alueen edellytyksiä kehittää innovaation, elinkeinoelämän, ympäristön ja kuljetuksen 
aloilla. 

Kiintiöpakolaisten valintayhteistyö 
Maahanmuuttovirasto toimeenpanee päätöksen Suomeen vuosittain valittavista kiintiöpakolaisista. Kiin-
tiöpakolaisten valintamenettelyyn kuuluvat vuosittaiset valintamatkat maihin, joista pakolaisia valitaan. Va-
lintamatkoille osallistuvat Maahanmuuttoviraston ja Suojelupoliisin edustajat sekä kotoutumisen asiantun-
tijat. ELY-keskusten asiantuntijoilla on mahdollisuus osallistua valintamatkoille. Pohjanmaan ELY-keskuksen 
edustaja on osallistunut valintamatkatyöskentelyyn muutamia kertoja. 

Eures (kansainvälinen työnvälitys) 

EURES on Euroopan komission sekä Euroopan talousalueen jäsenvaltioiden julkisten työnvälityspalveluiden 

ja muiden yhteistyöorganisaatioiden välinen yhteistyöverkko. EURESin tarkoituksena on tarjota tietoa, neu-

vontaa ja työhönotto-/sijoittamispalveluja (sopivan työn/työntekijän etsintä) työnantajille ja työntekijöille.    

Ely-keskuksen EURES line manager ohjaa ja suunnittelee yhdessä TE-toimiston kanssa  EURES-toimintaa.  TE- 

toimisto vastaa toteutuksesta. 
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2.2.6 Tehtävien rajapinnat (uudessa maakunnassa) 

 
Pohjanmaan ELY-keskuksen tehtävillä on rajapintaa muiden toimijoiden kanssa seuraavasti: 
 

• Elinkeinotoiminnan edistämiseen liittyvät tehtävät: maakunta/kuntien elinkeinotoimet/seudulliset 
kehitysyhtiöt 
Kunnallisia kehitysyhtiöitä Keski-Pohjanmaalla ovat Kokkolanseudun Kehitys Oy (Kosek), Keski-Poh-
jan Yrityspalvelu Oy (Kannus), KASE Yrityspalvelu (Halsua, Kaustinen, Lestijärvi, Perho, Veteli) ja To-
holammin Kehitys Oy. 

 

• Kansainvälistymiseen liittyvät tehtävät: maakuntaliitto/Viexpo. 
Vientiosuuskunta Viexpo toimii Pohjanmaan ely-keskuksen kansainvälistymisyksikkönä. Viexpo tar-
joaa maksutonta neuvontaa kansainvälistymiseen liittyvissä peruskysymyksissä.  Markkinaselvityk-
set, kansainvälisten messuesiintymisten koordinointi ja yhteisosastojen toteuttaminen, markki-
naselvitykset ja käännöspalvelut kuuluvat Viexpon palvelutarjoamaan 
 

• Vaikeammassa työmarkkina asemassa olevien palveluiden järjestäminen vrt. nykyinen työvoiman 
palvelukeskusyhteistyö (sosiaalitoimi, terveydenhuolto, Kela, TE- toimisto) 

 

• Ennakointiin liittyvä yhteistyö mm maakuntaliiton, kauppakamarin, Finnveran, seudullisten kehitys-
yhtiöiden ja yrittäjäjärjestöjen kanssa.  

 

 

2.2.7 Maakunnalle siirtyvät henkilöstöresurssit htv-tasolla                              

 
Vuonna 2016 Pohjanmaan ELY-keskuksessa toimintamenomomentilla palkattuja henkilöitä oli 53,5 htv 
(sekä vakituiset että määräaikaiset). Toimintamenomomentin henkilötyövuodet jakautuivat seuraavasti: 

 

• Johto ja johdon tuki: 3,5 htv 

• Työllisyys- yrittäjyys ja osaaminen yksikkö: 7,1 htv 

• Maaseutuyksikkö: 42,8 htv. 
 
Pääosa toimintamenoilla palkatun henkilöstön tehtävistä on ylimaakunnallisia. 
 
Lisäksi Pohjanmaan ELY-keskuksessa on erillisrahoituksella (projektirahoitus tms.) palkattua määräaikaista 
työvoimaa, jonka htv-määrä vaihtelee vuosittain.  
 
Rakennerahastoasiat hoidetaan Keski-Suomen ELY-keskuksessa.  
 
 

2.2.8 Palvelujen asiakkaat ja sidosryhmät 

 

ELY-keskuksen asiakkaita ovat yritykset (kaiken kokoiset ja ikäiset yritykset yritystoiminnan eri vaiheissa), 
luonnolliset henkilöt, sekä  erilaisia hanke- ja rahoitustukia hakevat tahot kunnat, yliopisto, korkeakoulut, 
järjestöt jne.).  TE-toimiston asiakkaita ovat henkilöt, jotka hakevat työtä, koulutusta, URA-ohjausta tai muuta 
neuvontapalvelua sekä yritykset. 
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ELY-keskuksen viranomaiskumppaneita ovat maakunnan liitot, kunnat, Länsi- ja Sisä -Suomen Aluehallintovi-
rasto, Keski-Suomen, Etelä-Pohjanmaan, Varsinais-Suomen, Pirkanmaan ja Uudenmaan ELY-keskukset, Te-
kes, Finnvera, Viexpo, Proagria, Mavi, Evira, Suomen Metsäkeskus, Kela, poliisi sekä muut alueen viranomai-
set.  
 
Hallintopalveluiden osalta tärkeimmät kumppanit ovat KEHA ja KEHA:n maksatusyksikkö, KEHA:n tietohallin-
toyksikkö, Valtori, Palkeet, Terveystalo, Senaatti-kiinteistöt sekä muut toimitilapalveluita tuottavat yritykset.  
 
Pohjanmaan ELY-keskus vastaa seudullisen yrityspalveluyhteistyön kehittämisestä ja koordinoi Yritysasiak-
kuusjohtoryhmän työskentelyä. ELY-keskus koordinoi myös Työelämä 2020 –hankkeen alueverkoston toimin-
taa sekä ELO-ryhmien toimintaa Pohjanmaalla ja Keski- Pohjanmaalla. 
 
Pohjanmaan ELY-keskuksen neuvottelukunta kokoontuu 2 kertaa vuosittain ja sen edustus kattaa laajasti 
keskeisimmät sidosryhmät. 
  
Keskeisimpiä palvelun tuottajia ovat koulutuksen ja ostopalvelujen tuottajat sekä kehittämis- ja yrityspalve-
lujen tuottajat. Yritystukihankkeissa käytetään ulkoisia palveluntuottajia, jotka ovat suorassa sopimussuh-
teessa yritykseen.  
 

 

2.2.9 Tehtäviin käytettävissä olevat määrärahat 

 

Pohjanmaan ELY-keskus 

Vuonna 2016 Pohjanmaan ELY-keskuksen toimintamenomomentin määräraha oli 3 616 634 euroa ja henki-

lötyövuositoteuma n. 54 htv.  Toimintamenomomentin suurin menoerä on palkat ja matkakulut.  

Substanssimäärärahat ovat sekä kansallisia että EU-rahastorahoja.  

Momentti 32.30.51 Julkiset työvoima ja yrityspalvelut. Vuositasolla määrärahaa on käytettävissä Pohjan-

maan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa noin 18.000.000 euroa. Tästä määrärahasta ELY-keskus jakaa osan 

edelleen (vuonna 2016 yhteensä 9 175 000 €) TE-toimistolle käytettäväksi starttirahoihin, palkkatukeen, 

työllisyyspoliittisiin avustuksiin sekä lain julkisista työvoima- ja yrityspalveluista mukaisiin korvauksiin ja 

palkkioihin. Vuonna 2016 momentin rahaa käytettiin seuraavasti: 

    Pohjanmaa  Keski-Poh-
janmaa 

 Ylimaakun-
nalliset 

  Yhteensä 

Kansallinen työ-
voimakoulutus 

   3 654 007 
 (53 %) 

 1 348 391 
 (20 %) 

 1 841 231 
(27 %) 

  6 843 629 

Yhteishankinta-
koulutus 

   163 759  115 375     279 134 

Valmennukset ja 
kokeilut 

   1 400 643  491 976     1 892 619 

Asiantuntija-ar-
viot 

   194 271  49 259     243 530 

Kotoutumiskou-
lutus  

   2 757 960  383 283     3 141 243 

YHTEENSÄ    8 170 640  2 388 284  1 841 231   12 400 155 
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Momentti 32.70.30 Valtion korvaukset kunnille kotouttamisesta (arviomääräraha). 

Vuositasolla määrärahaa on ollut käytettävissä Pohjanmaan ja Keski- Pohjanmaan maakunnissa noin  

11 500 000 euroa. Pohjanmaan ELY-keskukselle on vuodelle 2017 myönnetty 8 895 000 euroa. Määrärahasta 

maksetaan paluumuuttajien kustannuksia (kotoutumislain 51§), laskennallisia korvauksia pakolaisista (ko-

touttamislain 45 §), muita pakolaisista maksettavia kuntakorvauksia (kotoutumislain 46-49 §) sekä alkukar-

toituksen kustannuksia (kotoutumislain 50 §, a´700 euroa).  Määrärahan pienentyminen edellisvuodesta joh-

tuu siitä, että TEM on osoittanut valtakunnallisesti suoraan KEHA:lle mm. automaattisesti maksettavien las-

kennallisten korvausten osuuden. 

 

Keski-Suomen ELY-keskus 

Momentti 32.30.51. Julkiset työvoima ja yrityspalvelut. Yritysten kehittämispalveluihin lasketaan analyysit, 

koulutukset ja konsultoinnit. Konsultoinnin teemoja voivat olla kasvu, uudistaminen, tuottavuus ja talous, 

markkinointi ja asiakkuudet, johtaminen ja henkilöstö sekä innovaatioiden kaupallistaminen.   

Yritysten ke-
hittämispal-
velut 

   Pohjanmaa  Keski-Pohjan-
maa 

 Ylimaakunnal-
liset 

 Yhteensä 

        787 415  787 415 

 

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) osarahoittamia hankkeita rahoitettiin momentilta 32.50.64 EU:n ja 

valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (ar-

viomääräraha). Yritystuet sisälsivät sekä kehittämis- että investointihankkeiden rahoituksia vuonna 2016 seu-

raavasti: 

Euroopan alue-
kehitysrahasto 

  Pohjanmaa  Keski-Pohjan-
maa 

   Yhteensä 

Yritystuet    1 912 103  3 689 065    5 601 168 

 

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) hankkeita rahoitettiin momentilta 32.50.64 EU:n ja valtion rahoitusosuus 

EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha) vuonna 

2016 seuraavasti: 

Euroopan sosi-
aalirahasto  

  Pohjanmaa  Keski-Poh-
janmaa 

   Yhteensä 

Työllisyys (TEM)   701 535  1 072 348    1 773 883 

Osallisuus 
(STM) 

    85 262    85 262 

Osaaminen 
(OKM) 

  601 973  553 969    1 155 942 
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2.2.10 Tieto- ja viestintäteknisten järjestelmien ratkaisut 

 
Henkilöstö- ja taloushallinnon järjestelmät 

USPA on KEHA-keskuksen, ELY-keskusten ja TE-toimistojen yhteisessä käytössä oleva sähköinen asianhallin-

tajärjestelmä. USPA:lla hallinnoidaan sekä asiakirjat että asiakirjoihin liittyvät asiat koko elinkaaren ajan. Pa-

perilla saapuneet asiakirjat skannataan sähköiseen muotoon ja toimitetaan käsittelijälle USPAn välityksellä.     

Kieku-järjestelmä on koko henkilöstön käytössä ELY-keskuksissa, TE-toimistoissa ja KEHA-keskuksessa hen-

kilöstöhallintoon ja työajan seurantaan liittyvien tehtävien osalta.  

M2 on matkasuunnitelmien, matkalaskujen ja kulukorvausten käsittelyyn tarkoitettu sovellus. Laskut käsi-

tellään Rondo-järjestelmässä. 

 

Outlookissa hallitaan sähköpostia, yhteystietoja ja kalenteria. 

 

ELY-keskusten sisäistä tiedotusta hoidetaan Taimi-järjestelmän avulla. Taimissa on myös mahdollista luoda 

kaikille tai vain tietylle ryhmälle tarkoitettuja työtiloja. 

 

Yrittäjyyden edistäminen 

 

TUKI 2014 –järjestelmä EAKR- ja  kansallisten yritystukien, ja energiatukien kuljetustukien hallinnointijärjes-

telmä, jossa tehdään rahoitus- ja maksatuspäätökset.    

 

YRTTI-järjestelmä on EAKR- ja kansallisten yritystukien raportointijärjestelmä, jolla raportoidaan TUKI2014 -

järjestelmässä käsiteltyjä rahoitushakemuksia ja -päätöksiä sekä' niiden seuranta ja maksatustietoja.   

 

ASKO- järjestelmää käytetään asiakkuudenhallintaan. Siihen merkitään yrityskäynnit ja niiden keskeinen 

sisältö. Asko on korvautumassa CRM –järjestelmällä. ASKO:n KEHPA –osio sisältää tuotteiden  konsultointi-

tilaukset, päätökset ja seurannan. KEHPA –päätökset ollaan sisällyttämässä TUKI2014 –järjestelmään. 

 

Osaamisen kehittäminen  

  

OPAL- järjestelmä on työvoimakoulutuksen ja valmennusten osallistujapalautteen hallinnoinnin ja rapor-

toinnin selainpohjainen sovellus. Järjestelmää käytetään koulutuksen ja valmennusten laadun ja vaikutta-

vuuden  seurannassa.     

 

OPAL–järjestelmän yhteydessä toimii myös ARVI –järjestelmä, johon tallennetaan asiakkaasta tehtyjä hen-

kilöarviointeja.   

 

EURA2014 –järjestelmä on ESR- ja EAKR -hankkeiden hakemisen ja päätöksenteon sähköinen järjestelmä. 

Se sisältää myös varmennukset ja tarkastukset sekä seurantatietojen raportoinnin.  
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Työnvälitys ja työmarkkinoiden toimivuus 

 

URA on työvoimapalveluiden  asiakastietojärjestelmä, jota käytetään julkisen työvoima- ja yrityspalvelun 

järjestämiseen.  URA-tietojärjestelmä muodostuu henkilöasiakasrekisteristä, työnantajarekisteristä ja palve-

luntuottajarekisteristä. URA kattaa työnvälityksen, työttömyysturvan, työvoimakoulutuksen, työllistämistoi-

met, ammatinvalinnanohjauksen ja ammatillisen koulutuksen maksatuksen ja määrärahaseurannan. URA 

toimii seurantajärjestelmänä työllisyysmäärärahojen (ml. maksatukset) käytölle ja siihen tallennetaan työ-

voimakoulutuksen sopimukset.    

 

 

Muut käytössä olevat hallinnonalan ulkopuoliset järjestelmät 

  

ASIAKASTIETO (Suomen Asiakastieto Oy:n palvelut). Asiakastiedosta tarkistetaan useimmiten yritysten 

luottotietoja, tilinpäätöstietoja sekä yhteys- ja vastuuhenkilötietoja. 

HILMA on työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämä sähköinen ilmoituskanava, jossa hankintayksiköt ilmoitta-

vat julkisista hankinnoistaan. HILMAssa ilmoitetaan kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävät hankinnat. HIL-

MAA käytetään mm. työvoimakoulutuksen hankinnoissa. 

CLOUDIA  (Cloudia Oy) tarjoaa digitaalisia pilvipalveluja julkishallinnon kilpailutuksiin. Palvelukokonaisuudet 

ovat kilpailutusportaali, sopimusportaali ja seurantaportaali. ELY-keskukset käyttävät lähinnä Cloudia kilpai-

lutusta, joka sisältää tarjouspyynnöt ja kilpailutuksen seurannan.  

 

2.2.11. Käytössä oleva irtain ja kiinteä omaisuus 

 

Pohjanmaan ELY-keskus on Senaatti Kiinteistöjen vuokralainen (toimitilat), mutta omistaa huonekalut 

(KEHA).  Tietokoneet, puhelimet ja virka-autot on leasattu.   

 

2.2.12. Maakunnille siirtyvät sopimukset ja niitä koskevat oikeudet ja velvollisuudet 
 
Pohjanmaan ELY-keskuksen työllisyys-, yrittäjyys- ja osaaminen -yksiköllä ei ole maakunnille siirtyviä sopi-
muksia.  
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2.3. Pohjanmaan TE-toimisto 

 

TE-toimisto tarjoaa seuraavia palveluja:  

 

1. Työnvälitys 

2. Tieto- ja neuvontapalvelut 

3. Asiantuntija-arvioinnit 

    - osaamis- ja ammattitaitokartoitus 

    - työkyvyn arviointi 

    - yrittäjävalmiuksien ja yritystoiminnan edellytysten arviointi 

    - maahanmuuttajan alkukartoitus 

    - muu asiantuntija-arviointi 

4. Ammatinvalinta- ja uraohjaus 

5. Valmennus: 

     - työnhakuvalmennus 

     - uravalmennus 

     - työhönvalmennus 

 6. Kokeilu: 

     -koulutuskokeilu 

     - työkokeilu 

7. Työvoimakoulutus: 

     - ammatillinen työvoimakoulutus 

     - kotoutumiskoulutus 

8. Työttömyysetuudella tuettu työnhakijan omaehtoinen opiskelu 

9. Palkkatuki  

10. Yritystoiminnan käynnistämis- ja kehittämispalvelut: 

     - starttiraha 

     - yritystoiminnan kehittämispalvelut 

TE-toimisto vastaa lisäksi työnhakijana olevien maahanmuuttajien työllistymisestä ja kotoutumista tuke-
vista työvoima- ja yrityspalveluista. Erityisten kotoutumista edistävien toimien lisäksi maahanmuuttajat voi-
vat hyödyntää kaikkia TE-toimiston henkilöasiakkaalle tarkoitettuja palveluja. TE-toimisto myös huolehtii 
palvelujen soveltumisesta maahanmuuttajille (KotoL 40 §). 

TE-toimisto vastaa työnhakijoiksi rekisteröityneiden asiakkaidensa 
- alkukartoitusten tekemisestä 
- kotoutumissuunnitelmien tekemisestä  
- kotoutumiskoulutukseen ohjaamisesta 

 

TE-toimiston palvelumalli 

TE-toimiston palvelumalli perustuu kolmeen palvelulinjaan: työnvälitys- ja yrityspalveluihin, osaamisen ke-
hittämisen palveluihin sekä tuetun työllistymisen palveluihin. Maahanmuuttaja-asiakkaita palvellaan kaikilla 
palvelulinjoilla. Palvelulinjan valinta perustuu asiakkaan palvelutarpeeseen.  
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 TE-toimiston palvelulinjat: 

• Työnvälitys- ja yrityspalvelut: Ensisijainen vaihtoehto työllistyminen avoimille työmarkkinoille. 

• Osaamisen kehittämispalvelut: Työntekijä tarvitsee ammattitaidon/ammatillisen osaamisen lisää-
mistä, suunnittelee ammatin tai alan vaihtoa tai tarvitsee tukea tavoitteiden ja vaihtoehtojen selvit-
tämisessä. 
 

• Tuetun työllistymisen palvelut: Työnhakijan työllistymisen arvioidaan edellyttävän työllistymisen 
 

Nykyiset palvelut, niiden tuottaminen sekä palveluvolyymit 

 

01.02.2017 
 

   
PALVELUN 
NIMI 

SISÄLTÖ VAS-
TUU 

OSTOPAL-
VELU 

VOLYYMI 
2016 kokonaismäärä  

Työnhaun 
aloitus 

Asiakkaan työnhakijaksi rekisteröinnin vas-
taanotto 
Selvityspyynnöt opiskelusta/yritystoiminnasta 
Alkukartoitus 
Työttömyysjaksot 

Asian-
tuntijat, 
PL1 
 
Asian-
tuntijat 

 Alkaneet työnhaut (TEM 
Työnvälitystilasto 1310): 
K-P: 4 055  
 
Alkaneet työnhakujaksot 
(TEM Työnvälitystilasto 
1310): 
K-P: 15 297 
 
Alkaneet työttömyysjak-
sot (TEM Työnvälitysti-
lasto 1310): 
K-P: 7 590 

Työnhakija-
asiakkaan 
neuvonta 
ja ohjaus 

Työllistämissuunnitelman päivittäminen 3 kk 
välein 
Toimenpiteisiin ohjaaminen 
Työnhakija-asiakkaan neuvonta ja ohjaus kou-
lutukseen hakeutumisessa  
Hankkeisiin ohjaaminen 

Asian-
tuntijat 

 Tehdyt työllistymissuun-
nitelmat (TEM Työnväli-
tystilasto 1340): 
K-P: 2 273  

Rekrytoin-
nit 

Avoimen työpaikan ilmoittaminen 
Ehdokasesittelyt 
Työtarjoukset 
CV-netin käytön ohjeistaminen 
Rekrytointitilaisuudet 

Yritys-
palvelut 
Asian-
tuntijat 
 
 
Yritys-
palvelut 

 Uudet avoimet työpaikat 
(TEM Työnvälitystilasto 
2310): 
K-P: 4 322  
 
Työtarjoukset (TEM Työn-
välitystilasto 2380: 
K-P: 3 558  
 
Ehdokasesittelyt: 
POH+K-P: 6 956  
(Lähde boxiajo/Tuula Leh-
tinen)  
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Työnan-
taja-asiak-
kaiden neu-
vonta ja 
ohjaus 

Yrityskäynnit 
Puhelinpalvelu 
Työnantajakontaktointi 
Verkkopalvelut 

Asian-
tuntijat 
Yritys-
palvelut 
Asian-
tuntijat 

 923 (POH + K-P 2016) 
3 234 (POH + K-P 2016) 
10 646 (POH + K-P 2016) 
(Qlikview taul. 12 & 20) 

Aktivointi-
suunni- 
telma 
Kuntout-
tava työtoi-
minta 

Aktivointisuunnitelman laatiminen yhdessä so-
siaalitoimen kanssa 
Kuntouttavan työtoiminnan lausunnot 
Aktivointisuunnitelman seuranta  

Asian-
tuntijat, 
PL3 

 Aktivointisuunnitelmat 
(TEM Työnvälitystilasto 
1340): 
K-P: 260  

Kotoutta-
mispalvelut 

Kotoutumisen edistämisestä annetussa laissa 
tarkoitettu maahanmuuttajan alkukartoitus, 
kotouttamissuunnitelma, kotouttamiskoulutus 
ja muut TE-palvelut. 

Kotou-
tumis-
palvelun 
asian-
tuntijat, 
PL2 

 Kotouttamissuunnitelma 
(TEM Työnvälitystilasto 
1340): 
K-P: 195  

Ammatin-
valinta ja 
uraohjaus 

Ammatinvalintapsykologien palvelut 
Ammatinvalinnanohjaus 
Psykologiset ohjauskeskustelut ja -aktivointi-
menetelmät 
Ammatillista kehittymistä tukevat interventiot 
Työolosuhteiden järjestelytuki 

Amma-
tinvalin-
tapsyko-
logit, 
PL2 

 POH+K-P: 
Toimenpiteitä 2 011 
Asiakkaita 450 
(Qlikview taul. 23) 
  

Palkkatuki 
 
 

Työpaikkojen hankinta 
Rekrytointi 
Työvoimapoliittinen harkinta 
Hakemukset ja päätökset 
Lausunnot 
Määrärahojen seuranta 
Vaikuttavuuden seuranta 
Työnhakijoiden jatko-ohjaaminen  

Asian-
tuntijat 
 

 Alkaneet työllistämiset 
(TEM Työnvälitystilasto 
4310): 
K-P: valtio 16, kunta/kun-
tayhtymä 70, yksityinen 
456 
 
 

Työvoima-
koulutus   
 

Suunnittelu 
Koulutukseen rekrytointi 
Valinnat 
Toteutumisen valinta 
Työnhakijoiden lausunnot 
Evaluointi 
Työnhakijoiden jatko-ohjaaminen 
Kotoutumiskoulutus 

Asian-
tuntijat, 
PL2 

KPEDU/K-P 
aikuiskou-
lutus 
Centria 
Ao-koulu-
tus Oy 
CAP-koulu-
tus Oy 
KK-Valmen-
nuskeskus 
Public 
Suomen 
Yrittäjä-
opisto 
Osuvakou-
lutus Oy 
 

Alkaneet koulutukset 
(TEM Työnvälitystilasto 
3310): 
K-P: 387  
 
Alkaneet kotoutumiskou-
lutukset (TEM Työnväli-
tystilasto 5340): 
K-P: 1 
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Oppisopi-
mus 

Työpaikan hankkiminen 
Työnhakijan rekrytointi 
Palkkatuki 
 

Asian-
tuntijat 
ja psy-
kologit, 
PL2 

Työnanta-
jat 
Kouluttajat 
Oppisopi-
mustoimis-
tot 

Oppisopimukset, työllis-
tettynä olevat (TEM Työn-
välitystilasto 4310): 
K-P: keskiarvo 16 

Omaehtoi-
nen koulu-
tus 

Koulutuksiin ohjaaminen 
Yhteistyö kouluttajien kanssa 
Koulutusneuvonta 
lausunnot 
Koulutuksen etenemisen seuranta  

Asian-
tuntijat, 
PL2 

 Omaehtoinen opiskelu, 
palveluita alkoi (TEM 
Työnvälitystilasto 5310): 
K-P: 472  
 
 

Vuorottelu-
vapaa 

Työnantajien ja vuorotteluvapaan hakijoiden 
neuvonta 
Vuorotteluvapaasopimusten käsittely 
Vuorotteluvapaalausuntojen tekeminen 

Asian-
tuntija, 
Yritys-
palvelut  

 Vuorotteluvapaalle jää-
neet, palveluita alkoi 
(TEM Työnvälitystilasto 
5310): 
K-P: 171  

Yhteishan-
kintakou- 
lutukset 

Yrityskontaktointi 
Koulutuksen järjestäminen yhteistyössä työn-
antajan, ELY:n ja kouluttajan kanssa 
Lausunnot 

Yritys-
palvelut 

KPAKK 
Optima 

Yrityksiä: 
K-P: 15 
Aloittanut: 
K-P: 50 
(Lähde Rose-Marie Lill-
mangs) 

Starttiraha 
ja muut 
aloittavan 
yrittäjän 
palvelut 

Aloittavan yrittäjän neuvonta ja ohjaus 
Yrittäjyysvalmennukset ja koulutukset 
Starttirahahakemusten käsittely ja päätökset 
Asiantuntija-arviointien tilaus 
 

Aloitta-
van yrit-
täjän 
palve-
lut-asi-
antun-
tija, yri-
tyspal-
velut, 
PL1 

Yrittäjä-
opisto 

Starttiraha, alkaneet työl-
listämiset (TEM Työnväli-
tystilasto 4310): 
K-P: 83  

Muutos-
turva 

Työnantajien neuvonta henkilöstön vähentä-
miseen/lomauttamiseen liittyvissä tilanteissa 
Irtisanottujen ja lomautettujen neuvonta 
Muutoskoulutus 
Muutosvalmennus 

Muutos-
turva-
asian-
tuntija, 
yritys-
palvelut, 
PL1 

 Muutosvalmennuksia ar-
violta alle 20, vielä alka-
massa muutama koulutus 
(Lähde Anne Mäkipeura) 

Työkokeilu Kokeilupaikkojen hankinta 
Rekrytointi 
Työvoimapoliittinen harkinta 
Hakemukset ja päätökset 
Lausunnot 
Vaikuttavuuden seuranta 
Työnhakijoiden jatko-ohjaaminen 

Asian-
tuntijat 
ja psy-
kologit, 
PL2 

 Työkokeilu, palveluita al-
koi (TEM Työnvälitysti-
lasto 5310): 
K-P: 830  

Koulutus-
kokeilu 

Koulutuskokeilupaikkojen hankinta 
Ohjaaminen 
Työvoimapoliittinen harkinta 

Asian-
tuntijat 

Osuvakou-
lutus Edu-
Vakk 
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Sopimukset ja päätökset 
Lausunnot 
Vaikuttavuuden seuranta 
Työnhakijoiden jatko-ohjaaminen 
  

ja psy-
kologit, 
PL2 

 Edu 
 Ya    
Sedu 
 

Uravalmen-
nus 

Valmennusten suunnittelu 
Valmennuksiin ohjaus 
Valmennusten vastuuvirkailijana toimiminen 
Lausunnot 

 
Asian-
tuntijat 
 

Spring 
House 

Uravalmennus, koulutuk-
sia alkanut kaudella (TEM 
Työnvälitystilasto 3370): 
K-P: 159  
 
 

Työhönval-
mennus 

Valmennusten suunnittelu 
Valmennuksiin ohjaus 
Valmennusten vastuuvirkailijana toimiminen 
Lausunnot 

 
Asian-
tuntijat 
 

Kokkotyö Työhönvalmennus, koulu-
tuksia alkanut kaudella 
(TEM Työnvälitystilasto 
3370): 
K-P:  115  

Työnhaku-
valmennus 
 
 

Valmennusten suunnittelu 
Valmennuksiin ohjaus 
Valmennusten vastuuvirkailijana toimiminen 
Lausunnot 

 
Asian-
tuntijat 
 

 Työnhakuvalmennus, 
koulutuksia alkanut kau-
della (TEM Työnvälitysti-
lasto 3370): 
K-P: 195  

EURES-pal-
velut 

Työnantajien ja -hakijoiden neuvonta ja ohjaus 
Laajennetut palvelut yrityksille (ESR) 

EURES-
neuvoja 
(Yritys-
palvelut, 
PL1) 

YA 
Arffman 
Kielimaa 

yrityskontaktointi 
rekrytapahtumat 

Monialai-
nen yhteis-
palvelu 

Työnhakijan tilanteen kartoitus 
Monialainen työllistymissuunnitelman laatimi-
nen ja seuranta 

Asian-
tuntijat, 
PL3 

  

Työmarkki-
noiden en-
nakointi 

Ammattibarometrin laadinta 
Alueelliset työmarkkinatilannekatsaukset 
Yrityskäynnit 

Yritys-
palvelu, 
PL1 
 

 3 /vuosi 
2 /vuosi 

Kuntoutus Työnhakijan ohjaaminen terveystarkastuksiin 
Kunnat, kuntayhtymät toteuttavat 
Työolosuhteiden järjestelytuki 

Asian-
tuntijat 

  
 
 

Työntekijän 
ja elinkei-
nonhar-
joitta- 
jan oleske-
lulupa 

Lausunnot työlupayksikköön 
Tiedotus yrityksille 
Lausunto ELY-keskuksen linjauksiin 

Yritys-
palvelut, 
PL1 

  

Korvausten 
käsittely 

Matka- ja yöpymiskustannuskorvaukset 
Muuttokustannuskorvaukset 
Kulukorvaukset 

Asian-
tuntijat 

 Matka-avustus, palveluita 
alkoi (TEM Työnvälitysti-
lasto 5410): 
K-P: 0 
 
Liikkuvuusavustus, palve-
luita alkoi (TEM Työnväli-
tystilasto 5410): 
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K-P: 241 

Asiakkai-
den sähköi-
set yhtey-
denotto-
pyynnöt 

Sisään tuleva posti, puhelut, muistilistat Asian-
tuntijat 

  

Valtakun-
nallinen 
puhelinpal-
velu 

Puhelinpalvelut Asian-
tuntijat, 
puhelin-
palvelu 
3  

 21 869 (POH + KP 2016) 
(Qlikview taul. 20) 

Verkosto-
työ 

Yhteistyöryhmät  
Ohjausryhmät  
Kehittämisryhmät 
Asiakasohjausryhmät 

Asian-
tuntijat 

  

Sähköiset 
palvelut 

Verkkoneuvonta 
Webinaarit, verkkotyönhakuryhmät 
Sähköiset postitukset  
Kuvaetäyhteyspalvelut 
Kotisivu, Twitter, Facebook, Periscope 

Asian-
tuntijat 
 
 
 
Tiedot-
taja 

YA 
YA 

 

TY-neuvot-
telukunta 

Työnantaja- ja työntekijäorganisaatiot, koulut-
tajat 

Johto   

Työvoima-
poliittiset 
lausunnot 

Asiantuntijalausunnot  
Valitukset 
Lausunnot 

Palvelu-
ryhmä 
Palvelu-
ryhmä 
Asian-
tuntijat 

 Valitukset: 
K-P: 32 
 
(Lähde: Eila Sara) 
 
5 000 
100 000 

Palvelulu-
paukset 

Työtodistusten perusteella annetut työvoima-
poliittiset lausunnot 10 työpäivää 
Työttömyysturvan asiantuntijakäsittely 30 päi-
vää 
Työkokeilusopimukset 10 työpäivää 
Palkkatukipäätökset 10 työpäivää 
Starttirahapäätökset 10 työpäivää 
Päätökset omaehtoisten opintojen tukemi-
sesta 10 työpäivää 
Päätökset työolosuhteiden järjestelytuesta 15 
työpäivää 
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Virrat eri kestoiseen työttömyyteen ja työttömyydestä ulos (Keski-Pohjanmaa v. 2016) 

 

 

 

2.4. Keski-Suomen ELY-keskus 
 

Keski-Suomen ELY-keskus toimii Keski-Pohjanmaan osalta EU rakennerahastovaroja koordinoivana ja 

välittävänä RR-ELYnä. Keski-Suomen ELY-keskukseen on keskitetty myös yritysten kansalliset kehittä-

misavustukset ja yritysten kehittämispalvelut (kehpat). 

Rahoitusta suunnataan ensisijaisesti haastaviin ja laadullisesti korkeatasoisiin, sekä vaikuttavuudeltaan 

työllisyyden, liikevaihdon tai viennin kasvun kannalta merkittäviin pk-yritysten hankkeisiin (Yrityksen 

Kehittämisavustus) ja pieniltä osin pk-yritysten toimintaympäristöä tai palveluita parantaviin toimin-

taympäristöhankkeisiin (Toimintaympäristön Kehittämisavustus; voittoa tavoittelemattomille julkisille 

ja yksityisille yhteisöille). Palvelu tukee etenkin aloittavien ja nuorten yritysten kasvua ja kansainvälisty-

mistä silloin kun rahoituksen saatavuus avoimilta markkinoilta on vielä haasteellista. 

”Yritysten Kehittämispalvelut” (kehpat) –palvelukokonaisuus tähtää yrityksen liiketoiminnan kehittämi-

seen ja uudistamiseen.  Palveluina ovat Kehittämiskartoitus, Analyysi, Konsultointi ja Johdon sekä avain-

henkilöiden johtamiskoulutus. Palvelut tarjoavat lähtötilanteen kartoituksesta sujuvan polutuksen kul-

lekin yritykselle sopiviin jatkokehittämispalveluihin koko TEM-ja TF- palveluarsenaalilla. Palveluprosessi 
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on osa Keski-Suomen RR-ELY-keskuksen läntisen alueen prosessia. Palveluiden valtakunnallinen kilpailu-

tus, tiedon- ja resurssien vaihto, kokemukset osaavista asiantuntijoista ja rahoituksen allokointi Länsi-

Suomen alueella kuuluvat tähän tehtäväkokonaisuuteen.  

ESR-rahoitusta suunnataan ESR-ohjelman mukaisesti alueellisesti vaikuttaviin kehittämishankkeisiin, 

työllistymisen, osaamisen kasvun ja syrjäytymisen ehkäisyn näkökulmasta. 

 

Henkilöresurssit 

Keski-Suomen ELY-keskus/rahoitusyksikkö  

- henkilöresurssit n. 2,5 htv  

- Keski-Pohjanmaan maakunnassa ei ole sijoitettuna kuin 1 henkilö (1 htv), loppu resurssi tulee Pohjan-

maalta, Etelä-Pohjanmaalta ja Keski-Suomesta.  

Keski-Suomen ELY-keskus/maksatus- ja tarkastusyksikkö 

- henkilöresurssit n. 1,5 htv 

- Keski-Pohjanmaan maakuntaan ei ole sijoitettu maksatushenkilöstöä 

 

Rahoitus 

- tiedot tulee pyytää KEHA -keskuksesta 

- RR tekninen tuki (EAKR) Länsi-Suomen RR ELY (ml. Keski-Pohjanmaa) noin 861 223 €/vuosi 

 

3. Yhteenveto resursseista ja tunnusluvuista 
 

Yhteenveto Keski-Pohjanmaalle kohdistuneista henkilöstöresursseista v. 2016  

 

Organisaatio 

Henkilöstöresurssit  
Yhteensä 

 

Vakitui-
set 

Määrä-
aikaiset Osa-aikaiset Htv 

Htv K-P 

Hlöä Hlöä Hlöä   Hlöä  

        

Keski-Pohjanmaan liitto*        

- koko henkilöstö 12 2  2 15 16 16 

- aluekehittämistehtäviin koh-
dentunut 3 2  4 7 9 

 
7 

Pohjanmaan ELY-keskus**        

- koko henkilöstö       54   

- johto ja johdon tuki    3,5   

- Työllisyys, yrittäminen ja 
osaaminen yksikkö (K-P + 
Pohj)      7,1  

 
2 

- Maaseutuyksikkö    42,8  14 
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Pohjanmaan TE-toimisto         

- koko henkilöstö** 91 8    99 99  

- K-P:lle kohdentunut 28,75 1,5    30,25 30 30,25 

 Keski-Suomen ELY-keskus***          

- koko henkilöstö       

- rakennerahastotehtävät, yri-
tysten kehittämisavustukset 
ja yritysten kehittämispalve-
lut K-P:lle kohdentunut     4  

 
 
 

4 

ETA KOKONAISUUS K-P YHTEENSÄ       43 

*K-P liiton osalta vuoden 2017 alun tilanne (vuoden 2016 lopulla 1 htv vähemmän) 

** Pohjanmaan ELY-keskuksen koko henkilöstö sisältää toimintamäärärahoilla palkatut sekä vakituiset että määräaikaiset, ei sisällä 

erillisrahoituksella palkattua määräaikaista työvoimaa, joka vaihtelee vuosittain) 

*** TE-toimiston koko henkilöstö sisältää 3 htv valtakunnallista puhelinpalvelua  

 

ELY-keskusten osalta pääosa tehtävistä on ylimaakunnallisia. 

 

 

 

Yhteenveto Keski-Pohjanmaalle kohdistuneista toimintamäärärahoista (ETA kokonaisuus) 

Organisaatio 
Toimintarahoitus 2016 (tai 

keskimäärin vuodessa) euroa 
Rahoittajataho 

Keski-Pohjanmaan liitto   

- liiton budjetti 550 000 Kunnat 

- EAKR tekninen tuki 53 000 EU+valtio 

Pohjanmaan ELY-keskus   

- toimintamääräraha 133 000 valtio/TEM  

   

Pohjanmaan TE-toimisto    

 tieto puuttuu valtio/TEM 

   

Keski-Suomen ELY-keskus   

- tekninen tuki/toimintamääräraha arvio 266 000 valtio/TEM 

   

YHTEENSÄ 
1 002 000 € + TE-toimiston 

puuttuva tieto   
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Määrärahat (organisaation välittämä rahoitus/tuet ja avustukset) 

 

 Tukimuoto Rahoitus-
lähde 

Momentti Alueelliset 
määrärahat v. 
2016 (koko or-
ganisaatio) 

Keski-Pohjan-
maalle kohdis-
tunut määrä-
raha v. 2016 

Keski-Pohjanmaan liitto      

 EAKR rakennera-
hastovarat (alu-
eellinen kehittä-
mistuki)* 

EU+valtio 32.50.64 2 148 000 2 148 000 

 Alueellisten inno-
vaatioiden ja ko-
keilujen käynnis-
täminen (ERM)** 

Valtio 32.50.40 182 000 182 000 

      

Pohjanmaan ELY-keskus      

 Julkiset työvoima 
ja yrityspalvelut 

Valtio 32.30.51 18 000 000 2 835 801* 

 Valtion korvaus 
kotouttamisesta 

Valtio 32.70.30 11 500 000 1 222 980* 

      

      

Pohjanmaan TE-toimisto     sisältyy Poh-
janmaan ELYn 
lukuihin* 

      

Keski-Suomen ELY-kes-
kus 

     

 EAKR rakennera-
hastovarat 

EU+ valtio 32 50.64  3 157 000 

 ESR rakennera-
hastovarat 

EU-valtio 32.50.64  2 488 000 

 Yritysten inves-
tointi- ja kehittä-
mishankkeiden 
tukeminen*** 

Valtio 32.30.45  15 000  

YHTEENSÄ     12 048 781 
Momentti 32.30.51 Vuositasolla määrärahaa on käytettävissä Pohjanmaan ja Keski- Pohjanmaan maakunnissa noin 18.000.000 euroa. Määräraha 

sisältää TE-toimistolle osoitettavat varat. 

Momentti 32.70.30 Vuositasolla määrärahaa on käytettävissä Pohjanmaan ja Keski- Pohjanmaan maakunnissa noin 11.500.000 euroa. Määraha 

sisältää TE-toimistolle osoitettavat varat. 

*vuonna 2017 määräraha 3 012 000 euroa 

**vuonna 2017 määräraha 225 000 euroa 
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*** K-P ja Pohjanmaa yhteensä 800 000 euroa (kohdentunut miltei kokonaan Pohjanmaalle), K-P:lle vuonna 

2016 kohdentunut yhteensä 15 000 

 

4. Liitteet 
1. Henkilöstöluettelo toimenkuvineen 


