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Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset
 
 
 

ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUSTEN VUODEN 2023 TULOSTAVOITTEI-
DEN HYVÄKSYMINEN

 
Maa- ja metsätalousministeriö hyväksyy elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten tu-
lostavoiteasiakirjoissa sekä toimialaohjauksen asiakirjoissa olevat tulostavoitteet toi-
mialansa tehtävissä vuodelle 2023. Tulostavoitteet on valmisteltu toimialaohjauksessa 
yhteistyössä Ruokaviraston kanssa, ja ne kattavat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kusten elinkeino- sekä ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualueiden tehtävät ministeriön 
toimialalla. Tulossopimuksiin kirjatuilla tulostavoitteilla täsmennetään ja täydennetään 
valtion vuoden 2023 talousarviossa asetettuja alustavia tulostavoitteita. Vuoden 2023 
talousarvion erillismäärärahat ja myöntämisvaltuudet tulostavoitteiden toteuttamiseen 
ministeriö osoittaa erikseen. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten tulee asianmu-
kaisesti seurata ja arvioida toiminnan tuloksellisuutta maa- ja metsätalousministeriön 
toimialan tehtävissä.
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ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUSTEN VUODEN 2023 TAVOITTEET MAA- JA 
METSÄTALOUSMINISTERIÖN TOIMIALAN TEHTÄVISSÄ
 
 
Tausta
 
ELY-keskusten maa- ja metsätalousministeriön toimialan tavoitteet vuodelle 2023 toteuttavat vuoden 
2023 valtion talousarvioon yhteiskunnallisia vaikuttavuustavoitteita ja pohjaavat maa- ja metsätalous-
ministeriön strategian 2030 tavoitteisiin:

1. Vastuullisen ja uudistuvan ruokajärjestelmän kilpailukyky paranee.

2. Uudistuva ja kestävä luonnonvaratalous lisää hyvinvointia ja korvaa uusiutumattomien raaka-ai-
neiden ja energian käyttöä.

3. Monipuolinen yritystoiminta ja menestyvä maaseutu, monipaikkaisuus ja verkostot vahvistavat yh-
teiskuntaa.

4. Luotettavat ja laajakäyttöiset paikka-, kiinteistö- ja huoneistotiedot mahdollistavat uutta liiketoimin-
taa ja turvaavat omistusta.

 

ELY-keskuksille asetettavat tavoitteet on laadittu ministeriön, Ruokaviraston ja Uudenmaan, 
Varsinais-Suomen, Satakunnan, Hämeen, Pirkanmaan, Kaakkois-Suomen, Etelä-Savon, Pohjois-Sa-
von, Pohjois-Karjalan, Keski-Suomen, Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan, Kai-
nuun ja Lapin ELY-keskusten yhteistyössä. Tavoitteet vastaavat osaltaan aluehallintovirastojen ja 
ELY-keskusten strategia-asiakirjan vuosille 2020-2023 asettamiin haasteisiin. Niistä keskeisimmät on 
viety osaksi ELY-keskusten yhteisiä tulossopimuksia. ELY-keskukset seuraavat ja arvioivat asianmu-
kaisesti tavoitteiden toteutumista ja toiminnan tuloksellisuutta.

ELY-keskukset edistävät näiden tavoitteiden mukaisella toiminnallaan YK:n kestävän kehityksen ta-
voitteiden saavuttamista.
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Ruoka- ja luonnonvarasektorin yhteiset tavoitteet

 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset toteuttavat kaikissa maa- ja metsätalousministeriön toimia-
lan tehtävissä seuraavia tavoitteita:

- Edistetään monipuolisesti elinkeinojen kilpailukykyä, maatalous-, kalastus- ja matkailuelinkei-
nojen toimintaedellytyksiä, uusiutuvien luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä, kestävää inf-
rastruktuuria, vesistökuormituksen vähentämistä ja luonnon monimuotoisuutta. 

- Edistetään paikkaperustaista kehittämistä huomioimalla alueiden erilaisuus. Edistetään maa-
seutualueiden elinvoimaisuutta kiinnittäen erityistä huomiota harvaan asuttujen alueiden kehit-
tämiseen ja asukkaiden hyvinvoinnin lisäämiseen.

- Alueellisella ja paikallisella yhteistyöllä tuetaan siirtymistä hiilineutraalisuuteen, materiaalite-
hokkuuteen ja suljettuihin kiertoihin. Varmistetaan, että alueilla tehtävät ratkaisut ovat kestäviä
muuttuvassa ilmastossa. 

- Toteutetaan maankäyttösektorin ilmasto-ohjelman toimenpiteitä maaperän hiilen säilyttämi-
seksi ja lisäämiseksi sekä edistämällä energian talteenottoa ja energiatehokkuutta. 

- Turvataan kotimaisen ruuan tuotanto ja parannetaan vastuullisen ja uudistuvan ruokajärjestel-
män kilpailukykyä.

- Vesien ja meren hyvän tilan saavuttamiseksi annetaan toimijoille ohjausta, neuvontaa ja 
asiantuntija-apua toimenpiteisiin, joilla parannetaan maa- ja metsätalouden vesiensuojelua, ra-
kennettujen vesien luonnon monimuotoisuutta sekä vesihuollon riskien hallintaa. 

- Jatketaan laajassa yhteistyössä vesistön vastuullisen käytön ja hoidon visiohankkeita, joissa 
sovitetaan yhteen vesistöjen käytön, hoidon ja suojelun muuttuvat tarpeet mukaan lukien vael-
luskalojen elinkierron elvyttäminen, metsien ja peltojen vesitalous ja tulvasuojelu sekä riskien 
hallinta muuttuvassa ilmastossa.

- Vaikutetaan alueen maaseutuun ja maatalouteen, vesitalouteen sekä maankäyttöä ja kaavoi-
tusta ohjaaviin prosesseihin tulvariskien hallinnan, ilmastonmuutokseen sopeutumisen ja kos-
teikkojen edistämiseksi sekä metsäkadon vähentämiseksi.

- Edistetään suomalaiseen osaamiseen perustuvaa kansainvälistä liiketoimintaa. Osallistutaan 
alueelliseen yhteistyöhön ja osaamisverkostoihin, ja hyödynnetään niissä digitalisaation ja bio-
ja kiertotalouden mahdollisuuksia. 

- Parannetaan asiakaspalvelua huolehtimalla ajankohtaisesta viestinnästä ja pitämällä keskei-
set tietovarannot ajan tasalla.

- Tehostetaan vieraslajien torjuntaa ja seurantaa. Yhtenäistetään ja tehostetaan vieraslajiriskien
hallinnasta annetun lain mukaista valvontaa.

 

 

Liitteet
1. Luonnonvaratalouden tehtävien tavoitteet
2. Maaseudun kehittämisen ja maa- ja elintarviketalouden ELY-kohtaiset tavoitteet
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