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Työllisyysasteen nostaminen

Tavoite: Työllisyysaste nostetaan 75 prosenttiin vuoden 2023 loppuun 

mennessä.

Mittari 2021 tavoite
Puolivuositot
euma 2021

2022 tavoite Analyysi

Käynnissä olevien 
työttömyysjaksojen kesto, 
vk (TAE)

50 57 48

Pandemian pitkittymisestä 

johtuen 

työttömyysjaksojen kesto 

on pidentynyt arvioitua 

enemmän.

Virta yli 3 kuukauden 
työttömyyteen, % (TAE)

40 44,6 38

Pandemian pitkittymisen 

johdosta avoimien työpaikkojen 

määrä oli alhainen ja 

kuntakokeilujen käynnistyminen 

synnyttivät muutosvaiheen, 

jossa työnhakijoiden palveluihin 

ohjaus on heikentynyt ainakin 

väliaikaisesti.

Rahoitetuissa hankkeissa 
keskimäärin syntyvät 
työpaikat yrityksissä
(työpaikkakerroin)

4 10 4

Sis. maaseuturahoitus-
ja 

kehittämisavustushankk
eet, joiden kysyntä ollut 

suurta v. 2021.

Toimen-

piteitämme 

tavoitteen 

saavutta-

miseksi



Pk-yritykset uudistuvat ja kasvavat 
monipuolistaen elinkeinorakennetta

Tavoite: Suomen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiomenot ovat 4% bruttokansantuotteesta vuoteen 2030 

mennessä.

Tavoite: Aktivointitoimien avulla yhä useampi yritys kehittää toimintaansa kasvun mahdollistamiseksi.

Tavoite: ELY-keskukset sitoutuvat yhteisten Team Finland -tavoitteiden edistämiseen ja kehittävät 

yhteistyötään TF-verkoston toimijoiden kanssa.

Tavoite: Yritysrahoitusta saavat pk-yritykset kasvavat uudistamalla liiketoimintaansa ja

kansainvälistymällä.

Tavoite: Korkeaa arvonlisää tuottavien palveluiden, luovan talouden, kulttuurimatkailun ja kulttuurialan 

työpaikat lisääntyvät, osuus BKT:sta nousee ja työntekijöiden työskentelyedellytykset paranevat.

Mittarit ja 

toimenpiteet

Mittarit ja 

toimenpiteet

Mittarit ja 

toimenpiteet

Mittarit ja 

toimenpiteet

Mittarit ja 
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Elinkeinojen vastuullisuuden 
edistäminen

Tavoite: Edistetään erilaisten elinkeinojen vastuullisuutta ja 
kilpailukykyä. 

Mittari: Elintarvikeketjun turvallisuus ja vastuullisuus (säädösten 
vaatimukset täyttävien elintarvikeketjun toimijoiden osuus), %

Edistetään vesi-, maa-, metsä-, kala- ja puutarhatalouden sekä 

palvelualojen kehittämishankkeita, matkailuelinkeinon toimintaedellytyksiä, 

kalastuselinkeinon toimintaedellytyksiä kasvattaen kalatalouden arvoketjun arvoa 

sekä uusiutuvien luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä. Edistetään vastuullisen ja 

uudistuvan ruokajärjestelmän kilpailukykyä ja alan yritysten vientiedellytyksiä.

Toimen-

piteitämme 

tavoitteen 

saavut-

tamiseksi



Koulutus- ja osaamistaso nousee ja 
osaavan työvoiman saatavuus paranee

Tavoite: Koulutus- ja 

osaamistaso nousee ja osaavan 

työvoiman saatavuus paranee.

Tavoite: Maahanmuutolla ja 

kotouttamisella edistetään 

työllisyyttä, osaamista ja 

talouskasvua.

Mittari: Osaamisen kehittämisen edistäminen alueella, jotta 

koulutus- ja osaajatarjonta vastaavat elinkeinoelämän ja 

jatkuvan oppimisen tarpeisiin.

Mittari: Elinikäisen ohjauksen palveluiden saatavuuden ja 

laadun seuraaminen ja kehittäminen.

Mittari: Panostukset kansainvälisten 

osaajien maahanmuuton lisäämiseksi ja osaamisen 

hyödyntämiseksi yritysten kasvussa ja 

kansainvälistymisessä



Hiilineutraaliuden 

edistäminen

Edistämme 

ilmastonmuutokseen 

sopeutumista

Kiertotalouden ratkaisut

Luonnon monimuotoisuus 

ja vesien tila Kestävä kaupunkikehitys

Tavoittelemme
hiilineutraaliutta



Hiilineutraaliuden edistäminen

Mittari: Panostukset vähähiiliseen talouteen siirtymiseksi.

Tavoite: Suomi on hiilineutraali vuonna 2035. 

Alueellisella ja paikallisella yhteistyöllä tuetaan 

siirtymistä hiilineutraalisuuteen, materiaalitehokkuuteen 

ja suljettuihin kiertoihin. Kehitetään joukkoliikenteen 

toimintaedellytyksiä. Toimien vaikutuksina

päästöt vähenevät.

Toimen-

piteitämme 

tavoitteen 

saavutta-

miseksi



Kiertotalouden ratkaisut

Tavoite: Vahvistetaan Suomen roolia 

kiertotalouden edelläkävijänä

Toimenpiteitämme 

tavoitteen 

saavuttamiseksi

Mittari: Yhdyskuntajätteen kierrätyksen edistäminen



Edistämme ilmastonmuutokseen 
sopeutumista 

Tavoite: Varmistetaan, että alueilla tehtävät 

ratkaisut ovat kestäviä muuttuvassa ilmastossa.

Toimenpiteitämme tavoitteen saavuttamiseksi 



Luonnon monimuotoisuus ja 
vesien tila

Tavoite: Luonnon monimuotoisuus vahvistuu.

Tavoite: Vesien tila paranee.

Mittari: Itämeren ja 

vesien hyvä tila

Mittari: Vesistökunnostusten 

edistäminen

Toimenpiteitämme 

tavoitteen 

saavuttamiseksiMittari: Luonnonsuojelu-

alueiden toteutus (ha)

Mittari: Luontotyyppien ja 

lajisuojelun edistäminen

Toimenpiteitämme 

tavoitteen 

saavuttamiseksi



Kestävä kaupunkikehitys

Tavoite: Tuetaan kestävää kaupunkikehitystä.

Mittari: Alueiden 

kehittämisen painopisteet

Mittari: Palvelujen ja 

joukkoliikenteen järjestämistä 

tukeva taajamarakenne

Mittari: Alueidenkäytön 

edistämisen painopisteet

Kaupunkiseutujen kestävyys ja elinympäristön laatu paranevat. Kehitys kaupunkiseutujen ja maaseudun välillä on 

toisiaan tukevaa ja vuorovaikutteista. Kestävä alue- ja yhdyskuntakehitys ja kehittyvät liikennepalvelut ja toimivat 

yhteydet edistävät ihmisten arjen sujuvuutta ja elinkeinojen toimintaedellytyksiä ja mahdollistavat eri alueiden 

vahvuuksien ja voimavarojen hyödyntämistä kaikkialla maassa/erityyppisillä alueilla.



Toiminnallinen tehokkuus

Asiakkuudet, digitalisaatio ja yhteiset toimintatavat



Asiakkuudet, digitalisaatio ja yhteiset 
toimintatavat

Tavoite: ELY-keskukset sitoutuvat aktiivisesti toimintansa uudistamiseen ja ottavat järjestelmät käyttöön, 

kehittävät osaamistaan, hyödyntävät tietoa päätöksenteossaan ja toimintansa kehittämisessä.

Tavoite: ELY-keskuksen palvelut ja palveluprosessit ovat tehokkaita, helposti saavutettavissa, 

asiakastarpeet huomioivia ja asiakkaiden yhdenvertaisuudesta huolehditaan.

Tavoite: ELY-keskukset edistävät osaltaan uuden teknologian hyödyntämistä joustavan ja paikka-

riippumattoman työskentelyn mahdollistamiseksi.

Tavoite: Vahvistetaan alueellista, kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä ja osaamisverkostoja, lisätään 

sähköistä asiointia ja hyödynnetään digitalisaation mahdollisuuksia toiminnan ja asiakaslähtöisen asioinnin 

kehittämiseen. Parannetaan asiakaspalvelua pitämällä asiakkaiden kannalta keskeiset tietovarannot ajan 

tasalla ja huolehtimalla ajantasaisesta viestinnästä.

Tavoite: ELY-keskuksille, TE-toimistoille ja KEHA-keskukselle käynnistetään yhteinen 2-3 vuotinen 

digikehitysohjelma, joka sisältää yhteisen digitiekartan sekä yhteisen digikyvykkyyden 

kehittämissuunnitelman.
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