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Ydintoimintoanalyysi (YTA) 

 Tavoitteena on uudistaa valtionhallinnon 
kokonaisuutta toimintaympäristön muutoksia 
ja tulevaisuuden tarpeita vastaavaksi 
 Tehtävänä on asiakaslähtöisesti ja 

hallinnonalojen rajat ylittäen löytää keinoja 
priorisoida ja uudistaa valtionhallinnon 
toimintoja tiukkenevassa julkisessa 
taloudessa 
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YTA: ELYt ja TE- toimistot 

 Henkilökohtaisen palautekanavan kautta yli 
800 kehittämisehdotusta 
 Virastojen (ml. lukien TE- toimistot) kautta 424 

kehittämisehdotusta 
 Paljon hyviä kehittämisehdotuksia 

kiireisellä aikataululla 
 Kohti toimintopohjaista, virasto- ja 

maakuntarajat ylittävää  yhteistoimintaa. 
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Iskukykyinen ELY-keskus  

 Hallitus päätti kehysriihessä (3/2013) lykätä ELY-
keskuksille kohdistettuja säästötavoitteita. 
 Noin 500 htv:n säästöt on silti saatava aikaiseksi 

vuoteen 2017 mennessä. 
 Lykkäys antaa mahdollisuuden uudistaa 

toimintaa hallitusti ja määrätietoisesti. 
 Jatkossakin tulee turvata elinvoimaiset alueet, 

menestyvä elinkeinoelämä ja hyvinvoiva väestö. 
 Hankkeet perustuvat ALKU- selontekoon,  

selvityshenkilöiden ehdotuksiin sekä VATU 
-ohjelman mukaisiin toimenpiteisiin.  
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noin 
500 
htv Hankkeet 
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1. Ohjaus- ja suunnittelujärjestelmän  
yksinkertaistaminen (OSY) 

2. Toiminnan ja palveluiden sähköistäminen (eELY 2.0) 

3. ELY-keskusten ja TE-toimistojen yhteinen  
kehittämis- ja hallintoyksikkö  (KEHA) 

4. Asiakaspalvelun toimintamalli (ASPAT) 

5. Erikoistumiset ja keskittämiset 

6. Maksupolitiikan tarkistaminen 
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Tuottavuusvaikutukset vuoteen 2013 verrattuna 
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Valtion budjetin vaikutukset toimintaan 

 Toimintaympäristö muuttuu 
– Elinkeinoelämän rakennemuutokset 
– Digitalisaation mahdollisuudet 
– Asiakkaiden palveluodotukset 

 Rahat eivät riitä nykyisen kaltaiseen 
toimintaan 
 Nykyisillä ELYjen tehtävillä, rakenteilla ja 

toimintatavoilla on vaikea jatkaa  
 => Ei kurjistamalla vaan uudistamalla 



ELYjen jatkuva uusiutuminen -  
Iskukyky II –ohjelma tulossa 

 Toimintojen ja tehtävien kokoaminen alueellisesti ja 
valtakunnallisesti 
 Strategisten tehtävien valossa tehtävä säädösperkaus 
 Johtamisen ja johtamisjärjestelmien uudistaminen 
 Sähköisen hallinnon ja asioinnin hyödyntäminen 
 Resurssien viisaampi ja joustavampi käyttö 
 Maksupolitiikan työn jatkaminen 
 Lakkautettavat tehtävät 

 



Millainen on iskukykyinen ELY-keskus 
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 Toimintaprosessit on virtaviivaistettu 
 Sähköisten välineiden mahdollisuudet on 

käytetty hyväksi 
 Tarvitaan nykyistä vähemmän väkeä, mutta 

tehtävät ovat nykyistä vaativampia 
 Ohjaus ja johtaminen ovat uusiutuneet uuden 

toimintamallin mukaiseksi 
 Rakenteet tukevat tehokasta toimintamallia 
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