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Johdanto
Tilinpäätöskannanottojen säädösperusta sekä työ- ja elinkeinoministeriön ohjeet
Tilinpäätöskannanottojen laadinta perustuu talousarvioasetuksen (1243/1992) 66 i §:ään,
jonka mukaan ministeriöiden tulee antaa perusteltu tilinpäätöskannanotto hallinnonalansa
kirjanpitoyksikön sekä valtion rahaston tilinpäätöksestä ja niistä toimenpiteistä, joihin tilinpäätös ja siitä annettu Valtiontalouden tarkastusviraston tilintarkastuskertomus ja muut kirjanpitoyksikön tai talousarvion ulkopuolella olevan valtion rahaston toimintaa ja taloutta sekä tilinpäätöstä koskevat selvitykset ja lausunnot antavat aihetta.
Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan kirjanpitoyksikkö- ja rahastokohtaiset tilinpäätöskannanotot on jaoteltu seuraavan sisällön mukaisesti:
1. Arvio tuloksellisuudesta ja sen kehityksestä sekä asetettujen tulostavoitteiden toteutumisesta
2. Käytettyjen tuloksellisuuden raportoinnin perusteiden asianmukaisuus ohjauksen ja
tulosvastuun kannalta sekä kehittämistarpeet
3. Toimenpiteet, joihin kirjanpitoyksikössä tai rahastossa on ryhdyttävä tilinpäätöksen
johdosta ja tuloksellisuuden parantamiseksi
4. Toimenpiteet, joihin ministeriö ryhtyy tilinpäätöksen johdosta ja tuloksellisuuden parantamiseksi.
Tilinpäätöskannanotot ovat kunkin osaston osastopäällikön ja tulosohjaajan allekirjoittamia.
Kooste hallinnonalan kannanotoista annetaan 15.6. mennessä ja sen allekirjoittavat ministerit
kansliapäällikön esittelystä.
Yhteenveto vuoden 2019 tilinpäätöskannanotoista
Arvio tuloksellisuudesta ja sen kehityksestä sekä asetettujen tulostavoitteiden toteutumisesta
Kokonaisuutena arvioiden hallinnonalan virastot, laitokset ja rahastot ovat saavuttaneet niille
asetetut yhteiskunnalliset tulostavoitteet. Poikkeamia tavoitteiden saavuttamisessa oli edelleen edellisten vuosien tapaan ELY-keskuksilla joidenkin työllisyystavoitteiden ja uusien yritysten lukumäärää koskevien tavoitteiden osalta.
Toiminnallisen tuloksellisuuden osalta toiminnallisen tehokkuuden tavoitteet on pääosin saavutettu. Maksullisen toiminnan tavoitteet saavutettiin Turvallisuus- ja kemikaalivirastoa ja
Energiavirastoa lukuun ottamatta, joissa kustannusvastaavuus jäi hieman alle 90 prosenttiin.
Asiakastyytyväisyys on säilynyt kaikissa virastoissa erittäin hyvällä tasolla. Myös henkilöstön
työtyytyväisyys on parantunut tai säilynyt vähintään ennallaan Energiavirastoa lukuun ottamatta, jossa työtyytyväisyys laski hieman edelliseen vuoteen verrattuna. Energiavirastossa
koetaan haasteena henkilöstöresurssien riittävyys.
Käytettyjen tuloksellisuuden raportoinnin perusteiden asianmukaisuus ohjauksen ja tulosvastuun kannalta sekä kehittämistarpeet
Kaikkien virastojen ja laitosten osalta ovat tilinpäätöksessä ja toimintakertomuksessa esitetyt
tiedot olleet riittäviä ja kattavia.
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Toimenpiteet, joihin kirjanpitoyksikössä tai rahastossa on ryhdyttävä tilinpäätöksen johdosta
ja tuloksellisuuden parantamiseksi
Valtiontalouden tarkastusviraston vuotta 2019 koskevissa virastojen tilintarkastuskertomuksissa ei ollut huomautettavaa lukuun ottamatta ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja
hallintokeskuksen (KEHA-keskus) tilinpäätöstä. Edellisen vuoden tapaan KEHA-keskuksen tilinpäätöksessä todettiin puutteita valtuuksien uusimisessa momentilla 31.30.64 (Yhteysalusliikennepalveluiden ostot ja kehittäminen) sekä kirjanpidon tositteiden ja valtionavustuksiin liittyvien kirjanpidon tositteiden arkistoinnissa.
Geologian tutkimuskeskuksessa, Kilpailu- ja kuluttajavirastossa ja Energiavirastossa tulee kiinnittää huomiota henkilöstön hyvinvointiin ja henkilöstöresurssien optimaaliseen kohdentamiseen. Lisäksi Geologian tutkimuskeskuksen, Patentti- ja rekisterihallituksen, Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tulee seurata koronavirusepidemian aikaisten poikkeusolojen vaikutuksia virastojen taloudelliseen toimintaan. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tulee myös kiinnittää
huomiota talouteensa, arvioida projektin- ja salkunhallintaansa resurssiensa pohjalta ja parantaa maksullisen toiminnan kustannusvastaavuutta.
Rahastojen tilinpäätöksistä ei tilintarkastajilla ollut huomauttavaa.
Toimenpiteet, joihin ministeriö ryhtyy tilinpäätöksen johdosta ja tuloksellisuuden parantamiseksi
Ministeriö on asettanut työryhmän Business Finlandia koskevan lainsäädännön tarkistamiseksi, joka valmistelee Business Finlandia koskevaan lakiin (1146/2017) ja asetukseen
(1147/2017) tarvittavia muutoksia. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syksyllä
2020.
Ministeriö tarkastelee Valtiontakuurahaston lainsäädännön päivittämistarvetta osana helmikuussa 2020 käynnistynyttä Finnveran lainsäädännön kehittäminen -työryhmä hanketta.
Ministeriö seuraa virastojen ja laitosten taloudellista tilannetta ja pyrkii turvaamaan niille riittävän perusrahoituksen. Tilinpäätöskannanotoissa esitetyt arviot otetaan huomioon virastojen ja laitosten tulostavoitteiden laadinnassa vuodelle 2021.
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Työ- ja elinkeinoministeriön kannanotto ELY-keskusten ja KEHA-keskuksen tilinpäätöksestä vuodelta 2019
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus) on laatinut ELY-keskusten yhteisen toimintakertomuksen osana tilinpäätöstä
vuodelta 2019. Kirjanpitoyksikön tilinpäätös on laadittu noudattaen talousarviolakia ja sen nojalla
annettuja alemman asteisia säädöksiä. Työ- ja elinkeinoministeriö on kuullut ELY-keskuksia ohjaavia
tahoja ennen tämän lausunnon antamista.
1. Arvio tuloksellisuudesta ja sen kehityksestä sekä asetettujen tulostavoitteiden toteutumisesta
Arvio tuloksellisuudesta ja vaikuttavuudesta
Kokonaisuutena voidaan arvioida, että ELY-keskusten ja TE-toimistojen toiminta oli nelivuotisen strategiakauden viimeisenä vuotena 2019 monin tavoin tuloksellista ja vaikuttavaa. Asiakkaiden ja sidosryhmien antama palaute oli entistäkin positiivisempaa ja myös henkilöstön työtyytyväisyys jatkoi kohenemista. Vaikuttavuutta kuvaavien tulostavoitteiden osalta tavoitteet saavutettiin monilta osin ja
ELY-keskusten toiminta oli tavoitteiden mukaista.
Valtion aluehallinto jatkoi vuonna 2019 toimintatapojen uudistamista edistämällä digitalisaatiota.
Toimintavuonna toteutettiin ELY-keskusten ja TE-toimistojen yhteistä palvelujen kehittämisohjelmaa
(IPA = iskukykyiset palvelut) osana vuosia jatkunutta suunnitelmallista toiminnan kehittämistä. Kehittäminen alkoi vuonna 2013 Iskukykyinen ELY-keskus -ohjelmalla (eELY) ja jatkui vuosina 2015-2019
uusilla Iskukyky-ohjelmilla. Kehittämisohjelmien yhteisenä tavoitteena oli palvelujen tason ja laadun
säilyttäminen toimintamenomäärärahojen pienentyessä, mikä onkin toteutunut.
Toiminnan tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden raportointi on tilinpäätöksessä laadittu hyvin ja selkeästi, ja siitä on helppo saada yleiskuva onnistumisesta. Yleiskuvaa täydentävät virastokohtaiset raportoinnit. Raportointi ja analysointi on tilinpäätöksessä toteutettu siten, että jokaisen ELY-keskuksen (sis. TE-toimisto) toiminnasta ja taloudesta saataisiin riittävä ja oikea kuva.
Ihmiset- ja yhteisöt -tavoitekokonaisuuteen kuuluvien työllisyydenhoidon tavoitteiden osalta jäätiin
monilta osin tavoitteista. Tavoitetasot olivat varsin haastavia ja tavoitteista jäätiin niin virta- ja vaikuttavuustavoitteissa kuin rekrytointiongelmien määrässä. Vaikeasti työllistyvien määrän suhteen
puolestaan päästiin tavoitteisiin lähes kaikissa ELY-keskuksissa. Maahanmuuttajien työllistymiseen
liittyvissä tavoitteissa oli myös onnistumisia, varsinkin kotoutumiskoulutuksen osalta. Henkilövahinkoon johtaneiden liikenneonnettomuuksien määrä ilahduttavasti väheni ja tavoitteisiin päästiin koko
maassa. Kansalaisten tyytyväisyys maanteiden palvelutasoon nousi hieman ja pääosin päästiin tavoitteisiin. Merkittävänä syynä tähän oli talvihoitoon kohdennetut lisätoimet. Merkittävillä tulvariskialueilla olevien asukkaiden määrä on saatu pidettyä suunnilleen aiemmalla tasolla.
Virta yli 3 kk työttömyyteen oli haasteellinen tavoite, eikä tavoitteeseen päästy yhdelläkään alueella.
Edellisvuoteen nähden on koko maan tasolla tapahtunut hienoista heikkenemistä. Vastaavasti myös
nuorten alle 25 -vuotiaiden työttömien virta yli 3 kuukauden työttömyyden -mittarin osalta jäätiin
tavoitteesta kautta maan. Koko maan tasolla tavoite oli 20,0 %, mutta toteumaksi jäi 32 %. Vuonna
2019 pitkäaikaistyöttömyys kääntyi kasvuun viiden ELY-keskuksen alueella, vaikeasti työllistettäviä
oli koko maan tasolla noin 9 500 enemmän kuin edellisvuonna. Vaikeasti työllistettävien määrälle
asetettuihin tavoitteisiin päästiin Uuttamaata lukuun ottamatta ELY-keskusalueilla.
Yritykset ja elinkeinot -tavoitekokonaisuuteen liittyvien tavoitteiden osalta päästiin osittain tavoitteisiin. Päällystetyn tieverkon osalta tyytyväisyys laski ja päällystetyn tieverkon kuntoa koskeva tavoite
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saavutettiin reilussa puolessa ELY-keskuksista. Huonokuntoisten siltojen määrä väheni useimmilla
alueilla. Tieverkon kunnon heikkeneminen koetaan ELY-keskuksissa kuitenkin huolestuttavana ilmiönä. Alhaisen määrärahakehyksen vuoksi päällystetyn tieverkon kunto heikkeni ja syntyi lisää korjausvelkaa. Alueiden ja yritysten elinvoimaisuuden ja kilpailukyvyn edistämisessä Manner-Suomen
maaseudun kehittämisohjelman tarjoamilla keinoilla oli keskeinen merkitys ja rahoituksen kysyntä
oli aktiivista, varsinkin maataloudessa investointirahoituksen kysyntä oli vilkasta. Uusien yritysten
perustamisessa jäätiin selvästi tavoitteesta, varsinkin starttirahan kysyntä väheni. Positiivista ELYkeskusten vuoden 2019 toiminnassa oli myös, että EU:n kokonaan ja osittain rahoittamien tukien
maksamisen edellytyksenä olevat valvonnat saatiin tehtyä Ruokaviraston asettaman aikataulun mukaisesti.
Ympäristö ja luonnonvarat -tavoitekokonaisuuden osalta onnistuttiin pitkälti niin alueiden käytön,
ympäristön- ja luonnonsuojelun kuin vesistötehtävien ja vesienhoidon tehtäväkokonaisuuksissa. ELYkeskukset ovat onnistuneet vesitaloustehtävien hoidossa ja kehittämisessä vuonna 2019 hyvin. Vesitaloustehtävissä ELY-keskusten verkostomainen yhteistyö ja kaikkia ELY-keskuksia palvelevat valtakunnalliset keskittämis- ja erikoistumistehtävät ovat parantaneet tehtävien hoidon yhtenäisyyttä ja
toiminnan tehokkuutta ja tuloksellisuutta. Luonnonsuojelualueiden määrää saatiin useilla alueilla
kasvatettua mm. METSO-ohjelman avulla. Merkittävää oli METSOn hyvä tulos Hämeen ja Etelä-Pohjanmaan ja tuloksen selvä parannus Varsinais-Suomen, Kaakkois-Suomen ja Etelä-Savon ELY-keskusten alueilla verrattuna edelliseen vuoteen. Luontotyyppien ja lajien suojelu edistyi suunnitellusti ja
myös vesien ja merenhoidon suunnittelussa edettiin tavoitteiden mukaisesti. Ympäristösuojelun valvonnan määrissä päästiin osittain tavoitteisiin.
Toiminnallinen tehokkuus
Kokonaistuottavuus laski monessa ELY-keskuksessa edelliseen vuoteen verrattuna. Tätä selittää mm.
henkilöstökulujen ja muiden oman toiminnan kulujen kasvu. Henkilöstökuluja nostivat mm. valtion
palkkaratkaisun sisältämät yleiskorotus- ja virastoerät. Kokonaisuutena ELY-keskusten taloudellisuuden ja tuottavuuden voidaan arvioida säilyneen lähes ennallaan.
Taloudellisuus- ja tuottavuustiedot on esitetty vuonna 2019 niiden suoritteiden osalta, joista suoritetiedot olivat saatavissa tilinpäätöstä laadittaessa. Vertailutietona on esitetty vastaavat tiedot vuosilta 2018 ja 2017. Kokonaiskustannukset suoritteittain on laskettu työajanseurantajärjestelmän pohjalta. Kokonaiskustannuksissa on huomioitu henkilöstön palkat ja muut oman toiminnan kulut.
Tuotokset ja laadunhallinta
Avainsuoritteina on esitetty n. 30 suoritetta, joiden tuottamiseen on käytetty eniten työaikaa ELYkeskuksissa vuosina 2017-2019. Tiedot avainsuoritteiden lukumääristä esitetään v. 2019 niiden suoritteiden osalta, joista suoritetiedot olivat saatavissa tilinpäätöstä laadittaessa. Vertailutietona esitetään vastaavat tiedot vuosilta 2018 ja 2017. Kaiken kaikkiaan (pl. työvoimakoulutuksena hankitut
opiskelijapäivät) ELY-keskusten tuottamat suoritemäärät pysyivät lähestulkoon edellisten vuosien tasolla.
Vuonna 2019 ELY-keskusten ja KEHA-keskuksen asiakastyytyväisyyttä mitattiin palvelutyytyväisyyskyselyjen avulla. Arvioitavia palvelukokonaisuuksia olivat rahoitus-, maksatus, lupa- ja valvontapalvelut sekä yritysten kehittämispalvelut. ELY-keskusten asiakkailta saamien ”palvelu kokonaisuudessaan” tyytyväisyysarvosanojen valtakunnallinen keskiarvo oli kaikkien palveluiden osalta 4,30, mitä
voidaan pitää erinomaisena (asteikko 1-5) ja kokonaistyytyväisyyden keskiarvo nousi selvästi vuoden
2018 tuloksesta (4,16). Sidosryhmien ELY-keskuksille antamat keskimääräiset kokonaistyytyväisyysarvosanat ovat parantuneet selvästi vuoden 2017 tutkimukseen nähden.
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Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
Maakuntauudistuksen kaaduttua keväällä 2019 keskittyivät virastot perustehtäviensä kehittämiseen
ja hallitusohjelman kautta tulevien tehtävien hoidon turvaamiseen. Henkilöstösuunnittelua väritti
huoli ELY-keskusten ja KEHA-keskuksen toimintamenomäärärahojen riittävyydestä tulevina vuosina.
Koko maassa toteutettiin vuonna 2019 useampia yt-neuvotteluja koskien ELY-keskusten sisäisiä organisaatiomuutoksia sekä TE-toimistoissa käynnistyneitä kasvupalvelupilotteja. KEHA-keskus tuki virastoja muutoksissa ja toiminnan kehittämisessä myös uudistumisohjelman kautta.
Vuonna 2019 käynnistyi mittava valmistelutyö työllisyyden kuntakokeiluista, joiden oli suunniteltu
käynnistyvän kevään 2020 aikana. Kuntakokeiluissa merkittävä määrä TE-toimistojen henkilöstöä
siirtyy kuntien työnjohdon alle. Myös työttömyysturvatehtävien siirtoa valmisteltiin yhteistyössä työja elinkeinoministeriön kanssa. Loppuvuosi oli TE-toimistossa vilkasta rekrytointien osalta, sillä määräaikaisia palvelussuhteita vakinaistettiin koko maassa hakuprosessin kautta lähes 400.
Työtyytyväisyyskysely (VM Baro) toteutettiin aiempien vuosien tapaan virastoittain. Vastausprosentti ELY-keskuksissa oli 74,3, mikä oli 1,1 prosenttiyksikköä alhaisempi, kuin vuonna 2018 (75,4 %).
Valtion talousarvioehdotuksessa vuodelle 2019 asetettu tavoite (kokonaistyötyytyväisyys >3,5), saavutettiin sekä ELY-keskuksissa keskimäärin, että KEHA-keskuksessa.
2. Käytettyjen tuloksellisuuden raportoinnin perusteiden asianmukaisuus ohjauksen ja tulosvastuun
kannalta sekä ministeriön kanta kehittämistarpeisiin
ELY-keskusten, KEHA-keskuksen ja TE-toimistojen toiminnan raportointi on ollut riittävää ja virastot
ovat systemaattisesti vastanneet niille asetettuihin tulostavoitteisiin. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen raportointi on kattanut tulossopimuksen kaikki osa-alueet. Tulostavoitteiden toteutuminen ja poikkeamat tavoitteista on raportoitu ministeriön näkökulmasta asianmukaisesti.
Valtiontalouden tarkastusviraston antamassa vuoden 2019 tilintarkastuskertomuksessa todetaan,
että tilinpäätöslaskelmien liitteenä esitettävät tiedot on esitetty valtion talousarviosta annetun asetuksen edellyttämällä tavalla. Tilinpäätösanalyysi on esitetty valtion talousarviosta annetun asetuksen mukaisesti. Toiminnallisesta tehokkuudesta esitettyjä tietoja voidaan pitää oikeina ja riittävinä.
3. Toimenpiteet, joihin kirjanpitoyksikössä tai rahastossa on ryhdyttävä tilinpäätöksen johdosta ja
tuloksellisuuden parantamiseksi
Valtiontalouden tarkastusviraston antamassa vuoden 2019 tilintarkastuskertomuksessa ei ole esitetty olennaista huomautettavaa viraston toiminnasta. Tilintarkastajien vuosiyhteenvedossa on kuitenkin mainittu kirjanpidon tarkastuksen yhteydessä huomattuja virheellisyyksiä, jotka tulee jatkossa
korjata. Työ- ja elinkeinoministeriö yhdessä ohjaavien tahojen kanssa seuraa toimenpiteiden toteutusta.
Tarkastuksen perusteella voidaan lausua, että talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä säännöksiä on
noudatettu lukuun ottamatta seuraavia menettelyjä:
1) Momentin 31.30.64 (Yhteysalusliikennepalveluiden ostot ja kehittäminen) valtuuden käyttö on
ilmoitettu 4 miljoonaa euroa liian pienenä ja vuoden 2020 talousarviossa uusitut valtuudet 4 miljoonaa euroa liian suurena.

8(31)

2) Kirjanpidon tarkastuksessa on tullut esiin puutteita kirjanpidon tositteiden laatimisessa ja valtionavustuksiin liittyvien tositteiden arkistoinnissa valtion talousarvioasetuksen 44 ja 46 §:ien
edellyttämillä tavoilla.
4. Toimenpiteet, joihin ministeriö ryhtyy tilinpäätöksen johdosta ja tuloksellisuuden parantamiseksi.
Ministeriö toteaa virastojen saavuttaneen niille asetetut keskeiset vaikuttavuus- ja tuloksellisuustavoitteet kokonaisuutena arvioiden hyvin. Virastot ovat toimineet hallinnonalojen strategisten tavoitteiden ja tulossopimuksessa sovittujen strategisten tavoitteiden mukaisesti.
Tässä kannanotossa esitetyt arviot otetaan huomioon ELY-keskusten ja KEHA-keskuksen tulostavoitteiden laadinnassa vuodelle 2021.

Marja-Riitta Pihlman
Osastopäällikkö, ylijohtaja

Sari Eskola
Asiantuntija
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Työ- ja elinkeinoministeriön kannanotto Business Finlandin tilinpäätöksestä vuodelta 2019
1. Arvio tuloksellisuudesta ja sen kehityksestä sekä asetettujen tulostavoitteiden toteutumisesta
Business Finland -kokonaisuus muodostuu Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandista ja Business
Finland -osakeyhtiöstä. Kokonaisuuteen kuuluu myös Business Finland Venture Capital Oy. Vuosi
2019 oli Business Finlandin toinen toimintavuosi. Vielä meneillään olleesta Business Finland -uudistukseen liittyvästä muutosvaiheesta huolimatta Business Finland saavutti sen toiminnalle asetetut
tavoitteet pääsääntöisesti hyvin.
Kansainvälistä kasvua yrityksille -tulostavoitteen osalta vaikuttavuustavoitteet saavutettiin pääosin.
Kasvua ja kansainvälistymistä hakevien Business Finlandin asiakkaiden lukumäärä kasvoi 12 % ja asiakkaina olevien pk-yritysten vienti 21 %. Myös ns. vientikertoimen (hankkeiden synnyttämä
vienti/TKI-rahoitus) arvo ylitti tavoitetason. Business Finlandin TKI-rahoitusta saavien pk- ja midcapyritysten TKI-panostukset kehittyivät tavoitetasoa heikommin; yritysten TKI-kokonaismenoja lisäävien hankkeiden osuus kaikista rahoitetuista hankkeista oli 22 %, edellistä vuotta selvästi pienempi.
Tämän keskeiseksi syyksi Business Finland arvioi hankkeiden toteutuksen nopeutumisen ja soveltamisalan laajenemisen painottumisen rahoituspäätöksiä tehtäessä yritysten TKI-kokonaismenojen lisääntymistä enemmän.
Maailmanluokan ekosysteemit ja kilpailukykyinen toimintaympäristö kasvua tukemassa -tulostavoitekokonaisuudelle asetetut tavoitteet saavutettiin. Suurten yritysten verkottuneisuusaste Business
Finlandin TKI-rahoitusprojekteissa nousi edellisvuodesta ja ylitti tavoitetason. Sellaisten rahoitettujen ekosysteemialoitteiden, joissa tavoitteena on yli yhden miljardin euron kokonaisuus, määrä (28
kpl) ylitti selvästi tavoitteen. Ulkomaisen matkailun edistämisen osalta rekisteröityjen ulkomaisten
yöpymisten määrä ylsi lähes tavoitteeseen ja kansainvälisten matkailutulojen arvo (noin 3,2 mrd. euroa) ylitti hieman tavoitteen. Ulkomaisten investointien edistämisen kautta syntyvien suorien työpaikkojen määrä ylitti asetetun tulostavoitteen. Business Finlandin toiminnan vaikuttavuutta seurataan tulossopimuksen mukaisesti myös säännöllisillä vaikuttavuusarvioinneilla, jotka antavat tulosmittareita syvällisempää tietoa toiminnan vaikuttavuudesta ja tuloksellisuudesta. Vuonna 2019 käynnistettiin ulkopuolinen arviointi kansainvälistä kasvua yrityksille -tulostavoitteeseen liittyvistä Business Finlandin palveluista (vienninedistämisrahoitus ja -palvelut). Arvioinnin tulokset valmistuvat kuitenkin vasta vuonna 2020.
Business Finlandin rahoitus resurssitehokkaisiin ja hiilineutraaleihin ratkaisuihin (hankkeet, joilla on
energia- ja/tai ympäristöluokitus) pysyi suunnilleen edellisen vuoden tasolla ja oli yhteensä 189 milj.
euroa. Hallitusohjelman hiilineutraaliustavoite korostaa tämän rahoitusalueen merkitystä.
Business Finland Venture Capital Oy ei vuonna 2019 toteuttanut uusia rahastosijoituksia, ja rahastojen uusien kohdeyritysten määrä laski. Yhtiö teki ensimmäisen uuden sijoituspolitiikkansa mukaisen
ehdollisen sijoituspäätöksen rahastosijoituksesta.
Tulossopimuksessa vuodelle 2019 sovittiin edelleen Business Finlandin siirtymävaiheen tavoitteista.
Tavoitteena oli varmistaa uuden organisaation toimivuus muutostilanteessa ja toiminnan kehittäminen Business Finland -uudistuksen tavoitteiden mukaisesti. Kehitys siirtymävaiheen tavoitteiden
osalta on ollut oikeansuuntaista: toiminnan ja eri palveluiden integraatio on edennyt, prosesseja on
yhtenäistetty, ulkomaanverkosto on vahvistunut ja kytkeytynyt vahvemmin osaksi yhteistä asiakkuustyötä sekä Business Finlandin kokonaismaine ja sidosryhmätuki ovat mittausten mukaan kehittyneet myönteisesti. Ohjelmatoimintaa on toteutettu aktiivisesti keskittyen tärkeimpiin kasvuteemoihin, ja ohjelmien ja kampanjoiden kautta rahoitettiin 559 hanketta yhteensä 271 milj. eurolla (53
% myönnetystä TKI-rahoituksesta).
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Business Finland on ottanut Team Finland -yhteistyön operatiivisen vetovastuun, ja vuonna 2019 toiminnan painopisteenä oli Team Finland -strategian uudistaminen. Team Finland -verkoston yhteistyötä kehitetään edelleen uuden strategian ja sen toimenpidesuunnitelman mukaisesti.
Digitaalisuuden edistämistavoitteen osalta vuoden 2019 loppuun mennessä Business Finlandissa
kaikki käyttivät TEM-konsernin asiakastietojärjestelmään (Kasvu-CRM) pohjautuvaa järjestelmää. Digitaalisen asiakaspalvelun kehittämistä jatkettiin tavoitteena mm. asiakkaiden itsepalveluasteen lisääminen, mutta haasteena on erityisesti palveluihin tunnistautumisen toteuttaminen. Kehittämistyötä on tärkeää jatkaa edelleen.
Tuotoksia ja laadunhallintaa koskevien tulosmittareiden (asiakkaiden suositteluhalukkuus, Visit Finland -toiminnon sidosryhmätyytyväisyys, Talent Boost -toiminnan sidosryhmätyytyväisyys) perusteella Business Finlandin palveluiden laatu ylitti myös vuonna 2019 tavoitetason. Toiminnallista tehokkuutta kuvaava rahoitustyön kokonaiskustannus myönnettyä rahoitusta kohden (2,7 %) aleni
merkittävästi edellisestä vuodesta. Pk-yritysten TKI-rahoitushakemusten käsittelyaika kuitenkin piteni merkittävästi.
Henkisten voimavarojen hallinnan ja kehittämisen osalta Business Finlandin henkilöstötyytyväisyys
säilyi edellisvuoden tasolla ja oli edelleen alle tavoitetason. Johtamisindeksin arvo ylsi tavoitteeseen.
Henkilöstötyötyytyväisyyttä ja johtamista käsitellään myös kannanoton jaksossa 3.
2. Käytettyjen tuloksellisuuden raportoinnin perusteiden asianmukaisuus ohjauksen ja tulosvastuun
kannalta sekä kehittämistarpeet
Valtiontalouden tarkastusviraston 30.4.2020 antaman tilintarkastuskertomuksen (Dnro 96/53/2019)
mukaan Business Finlandin toiminnallisesta tehokkuudesta on tilinpäätöksessä esitetty oikeat ja riittävät tiedot. Työ- ja elinkeinoministeriön näkemyksen mukaan tilinpäätös ja toimintakertomus kattavat riittävällä tavalla toiminnan eri alueet, ja tilinpäätöksessä 2019 on raportoitu systemaattisesti
ja havainnollisesti talousarviossa ja tulossopimuksessa asetettujen tulostavoitteiden toteutumisesta.
Vertailutiedot on esitetty kolmelta vuodelta. Tilinpäätöksessä on analysoitu tavoitteiden saavuttamiseen ja myös saavuttamatta jäämiseen liittyviä tekijöitä.
3. Toimenpiteet, joihin Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandissa on ryhdyttävä tilinpäätöksen
johdosta ja tuloksellisuuden parantamiseksi
Työ- ja elinkeinoministeriö korosti vuotta 2018 koskeneessa tilinpäätöskannanotossa henkisten voimavarojen hallinnan ja kehittämisen merkitystä. Business Finland on vuonna 2019 panostanut henkilöstön työtyytyväisyyden parantamiseksi tarvittaviin toimenpiteisiin viiden kärkihankkeen ja muiden toimenpiteiden kautta. Tätä työtä on edelleen tarpeen jatkaa. Organisaation johtamisen arviointi
toteutettiin jälleen vuonna 2019, ja muutosjohtamiseen panostettiin ministeriönkin asettaman tavoitteen mukaisesti. Ministeriön näkökulmasta henkilöstötyytyväisyyden parantamiseen ja muutosjohtamiseen tulee edelleen kiinnittää erityistä huomiota.
Työ- ja elinkeinoministeriö on vuoden 2018 tilinpäätöskannanotossa korostanut sisäisen valvonnan
ja riskien hallinnan merkitystä. Tähän liittyviä toimenpiteitä on vuoden 2019 osalta kuvattu tilinpäätökseen sisältyvässä sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausumassa. Sisäisen valvonnan arvioidaan olevan toiminnan laajuuteen ja laatuun nähden kohtalaisella tasolla. Kuten tilintarkastajan vuosiyhteenvedossa todetaan, arviointi sisäisen valvonnan tasosta on siten heikentynyt vuodesta 2018,
jolloin sisäisen valvonnan arvioitiin olevan asianmukaisella tasolla. Sisäisen valvonnan osalta ei tilintarkastuksessa kuitenkaan ole tullut esiin olennaista huomautettavaa. Työ- ja elinkeinoministeriö
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kiinnittää huomiota sisäisen valvonnan riittävään tasoon, jotta varmistetaan toiminnan tehokkuus ja
vaikuttavuus, säädösten ja ohjeiden noudattaminen sekä taloudellisen ja ei-taloudellisen raportoinnin luotettavuus. Tämä korostuu vuonna 2020, kun covid-19 -epidemiaan liittyvä poikkeustilanne on
tuonut Business Finlandille uuden poikkeusrahoitustehtävän ja tämän toteuttamiseksi valtion lisätalousarvioissa merkittävän avustus- ja lainavaltuuksien lisäyksen.
Vuoden 2018 tilinpäätöskannanotossa työ- ja elinkeinoministeriö totesi, että EU:n tutkimus- ja innovaatiorahoitusohjelmat tulee kytkeä tiiviisti osaksi Business Finlandin palvelukokonaisuutta ja tähän
liittyvä kansallinen palveluresursointi varmistaa. Business Finlandin toimet asiakasrajapinnan EU-palveluiden vahvistamiseksi olivat vuonna 2019 oikean suuntaisia. Ministeriö kuitenkin edellyttää, että
EU:n t&i-puiteohjelman kansallisen yhteystoimiston EUTI:n resurssivaje korjataan vuoden 2020 aikana. Resurssien tulee vastata seuraavan ohjelmakauden (Horisontti Eurooppa) tarpeita.
Kuten tilintarkastajan vuosiyhteenvedossa on todettu, rahoituskeskukselle on myönnetty vuosien
2016–2019 lisätalousarvioissa vuosittain lisämäärärahoja määrärahatarpeen tarkentumisen vuoksi
lainamomenteille (32.20.83 ja 32.20.87) ja avustusmomentille (32.20.40). Työ- ja elinkeinoministeriö
on todennut, että rahoituskeskuksen tulee kehittää lainavaltuuden vuosittaisen määrärahatarpeen
ennakoinnissa käytettäviä menetelmiä kertyneen tiedon ja lainarahoituksella rahoitettavia hankkeita
koskevan asiantuntemuksen pohjalta siten, että määrärahatarpeen ennakointi on nykyistä täsmällisempää. Business Finland on käynnistänyt toimenpiteitä erityisesti lainarahoituksen vuosittaisen
määrärahatarpeen luotettavammaksi ennakoimiseksi. Asian valmistelua tulee jatkaa, ja sitä käsitellään osana rahoituskeskuksen tulosohjausta.
Vuoden 2018 tilinpäätöskannanoton mukaisesti Business Finland on jatkanut yhteistyössä erityisesti
Valtiokonttorin kanssa lainamomenttien budjetointi- ja kirjanpitokäytäntöjen selvittämistä asiakkaiden nostamattomien lainojen osalta. Tilintarkastajan vuosiyhteenvedon mukaan nostamattomien
lainojen budjetointi-, kirjaus- ja tilinpäätöksessä raportoinnin menettelyt ovat selkiytyneet tilikauden
2019 aikaisessa tarkastuksessa. Valtiokonttorin ohjeistuksen mukaisesti Business Finland on jatkanut
aiempaa kirjanpitokäytäntöä nostamattomissa lainoissa, ja nostamattomista lainoista raportoidaan
tilinpäätöksessä selkeästi. Kaikki nostamattomat lainat olivat vuodelta 2019, ja niiden määrä oli 0,3
% lainakannasta.
4. Toimenpiteet, joihin työ- ja elinkeinoministeriö ryhtyy tilinpäätöksen johdosta ja tuloksellisuuden parantamiseksi
Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen 19.3.2019 antamaan päätöksen (EOAK/883/2018) ja Valtiontalouden tarkastusviraston laillisuustarkastuksen (11/2019) johdosta työ- ja elinkeinoministeriö on
vuonna 2019 käynnistänyt toimenpiteet Business Finland Oy:n hoitamien julkisten hallintotehtävien
selkeyttämiseksi sen varmistamiseksi, että yhtiön tehtävät perustuvat perustuslain 124 §:n mukaiseen valtuutukseen.
Käynnistetyt toimenpiteet koskevat Business Finlandin toimintatapojen ja tehtävien selkeyttämistä
sekä Business Finlandia koskevan lainsäädännön täsmentämistä. Business Finlandissa on vuoden
2019 aikana käynnistetty erityisesti rahoitustoiminnan ja asiakaspalvelutehtävien roolien ja vastuiden täsmentäminen. Rahoituskeskuksen vastuulla olevan rahoitustoiminnan johtamista on selkeytetty keskittämällä johto rahoituskeskukselle. Toimeenpanon kehittämistä ja täsmentämistä ohjataan osana ministeriön tulosohjausta. Business Finlandia koskevan lainsäädännön tarkistamiseksi ministeriö on 13.2.2020 asettanut työryhmän, joka valmistelee Business Finlandia koskevaan lakiin
(1146/2017) ja asetukseen (1147/2017) tarvittavia muutoksia. Säädöshanke koskee erityisesti rahoituskeskuksen ja yhtiön tehtäviä koskevan sääntelyn täsmentämistä. Työryhmän määräaika on
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31.8.2020, ja lain muuttamista koskeva hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syksyllä
2020.
Business Finlandin tulostavoitteiden laadinnassa vuodelle 2021 otetaan huomioon vuoden 2019 toiminnasta tilinpäätöksen pohjalta tehdyt havainnot, esille tulleet kehittämistarpeet ja tässä tilinpäätöskannanotossa esitetyt näkökohdat.
Ilona Lundström
Osastopäällikkö, ylijohtaja

Liisa Lundelin-Nuortio
Neuvotteleva virkamies
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Työ- ja elinkeinoministeriön kannanotto Geologian tutkimuskeskuksen tilinpäätöksestä vuodelta
2019
1. Arvio tuloksellisuudesta ja sen kehityksestä sekä asetettujen tulostavoitteiden toteutumisesta
Vuonna 2018 aloitettu strategiaprosessi, joka oli avoimuudessaan ja osallistavuudessaan esimerkillinen, saatettiin loppuun ja uusi strategia julkistettiin syksyllä. Strategia on saanut positiivisen vastaanoton, sillä se vastaa erinomaisesti tutkimuslaitoksen vahvuusalueilla yhteiskunnan keskeisiin haasteisiin sekä hallitusohjelman tavoitteisiin.
Kuluneen vuoden merkittäviin muutoksiin kuuluu Otaniemen tutkimuslaboratorion muutto ja tutkimusinfrastruktuurin yhteiskehittäminen alueen muiden toimijoiden kanssa. Tämän yhteislaboratorion tuomia uusia mahdollisuuksia samoin kuin tämän ”jakamistalouden” kustannusvaikutuksia ministeriö seuraa mielenkiinnolla.
Kuluneen vuoden aikana päättynyt Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) vetämä kaivosteollisuuden
kasvuohjelma oli erittäin onnistunut projekti, ja toteutetut toimenpiteet palvelivat yrityskenttää. Onnistumisesta kertoo se, että osallistujayritykset jatkavat toimintaa yhdistysmuotoisena.
GTK:n asiantuntijat ovat aktiivisia sosiaalisen median kanavissa ja jakavat tietoa tutkimushankkeista
sekä tutkimusten tuloksista, lisäksi he osallistuvat eri alustoilla ympäristöä ja luonnonvaroja sekä näiden hyödyntämistä ja tutkimusta käsittelevään yhteiskunnalliseen keskusteluun.
Laitos ylitti maksulliselle toiminnalle asetetun tulostavoitteen. Asiakkaat ovat tyytyväisiä ja tuotettuja tuloksia arvostetaan. Tämä on arvokas ja tarpeellinen asia, sillä hyvät asiakassuhteet ja vahva
osaaminen kantavat myös haasteellisempien aikojen yli. GTK:n tieteellinen julkaisutoiminta on hyvällä tasolla ja laitos on haluttu partneri kansainvälisissä tutkimuskonsortioissa.
GTK kehittää jatkuvasti geologisen tiedon keräämistä eri tahoilta, jotta laitoksen ylläpitämä kansallinen tietoaineisto olisi entistä kattavampi. Myös aineiston käyttökelpoisuuteen panostetaan, jotta aineistosta saadaan mahdollisimman paljon yhteiskunnallista hyötyä.
GTK:n edelläkävijyys monipaikkaisessa ja paikkariippumattomassa työskentelyssä kirkastui työ- ja
elinkeinoministeriön asiaan liittyvän selvityksen käynnistyttyä syksyllä.
2. Käytettyjen tuloksellisuuden raportoinnin perusteiden asianmukaisuus ohjauksen ja tulosvastuun
kannalta sekä kehittämistarpeet
Valtiontalouden tarkastusviraston tilintarkastuskertomus toteaa laitoksen noudattaneen talousarviota sekä sitä koskevia säännöksiä. Laitoksen tilinpäätöksessä on käyty läpi kuluneen vuoden toimintaa kiitettävän yksityiskohtaisesti, ja näin se palvelee kaikkia laitoksen toiminnasta kiinnostuneita, ja
kirkastaa kuvaa laitoksen monipuolisesta roolista.
3. Toimenpiteet, joihin kirjanpitoyksikössä on ryhdyttävä tilinpäätöksen johdosta ja tuloksellisuuden parantamiseksi
Vuoden 2020 erittäin poikkeuksellisessa tilanteessa tulee GTK:n seurata tarkasti, miten poikkeusolot
vaikuttavat laitoksen yhteistyökumppaneiden toimintaan ja sitä kautta laitoksen tilauskantaan. Henkilöstön hyvinvointiin tulee kiinnittää erityistä huomiota. Poikkeustilanne vaikuttaa monella tapaa
myös työntekijöihin, joiden työhyvinvointi on laadukkaalle asiantuntijatyölle äärimmäisen tärkeää.
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4. Toimenpiteet, joihin ministeriö ryhtyy tilinpäätöksen johdosta ja tuloksellisuuden parantamiseksi
Ministeriö pyrkii varmistamaan laitoksen toimintaedellytykset turvaavan rahoituksen sekä edistämään laitoksen kunnianhimoisia kehittämishankkeita.

Ilona Lundström
Osastopäällikkö, ylijohtaja

Riikka Aaltonen
Kaivosylitarkastaja

15(31)

Työ- ja elinkeinoministeriön kannanotto Patentti- ja rekisterihallituksen tilinpäätöksestä vuodelta
2019
Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) toiminta perustuu virastosta annettuun lakiin ja asetukseen
sekä teollisoikeuksia ja rekisteritoimintaa koskevaan sääntelyyn. Normisto määrittelee viraston tehtävän ja sen toiminnan pääasialliset puitteet. Toiminnan tärkeä taloudellinen lähtökohta on nettobudjetointi eli toiminnasta perittävien maksujen tulee olla kustannusvastaavia (pl. yhdistysrekisteri).
1. Arvio tuloksellisuudesta ja sen kehityksestä sekä asetettujen tulostavoitteiden toteutumisesta
Yhteiskunnallinen vaikuttavuus
PRH:n vaikuttamistavoitteeksi on asetettu uuden ja kasvavan yritystoiminnan edistäminen. PRH:n
yhteiskunnallisessa vaikuttavuudessa korostuu sen menestys IPR -virastona. Rekisteriviranomaisena
korostuu PRH:n rekisterien käytettävyys ja ajantasaisuus. Yhteiskunnallista vaikuttavuutta mitattiin
kokonaisuutena tulossopimuksessa asetettujen sähköisen asioinnin tavoitteiden ja käsittelytavoitteiden avulla.
Sähköisessä asioinnissa PRH ylitti asetetut sähköisten palvelujen käyttöastetta koskevat tavoitteet ja
sähköisen vireillepanon yleistavoite saavutettiin. Patenttihakemusten sähköinen vireillepanon osuus
97,3 % (vuonna 2018: 93,6 %) ylitti tavoitteena olleen 95 %. Tavaramerkkihakemusten sähköisen vireillepanon osuus 95,5 % (vuonna 2018: 86,2%) ylitti tavoitteena olleen 90 %. Kaupparekisteri-ilmoitusten sähköinen vireillepano (ei sisällä tilinpäätösilmoituksia) ylitti tavoitteen ollen 70,4 %, kun tavoite oli 65 % (vuonna 2018: 59,6 %). Yhdistysrekisteri-ilmoitusten osalta sähköinen ilmoitusten vireillepanoaste oli 85,5 % (vuonna 2018: 84,5 %) tavoitteen ollessa 80 %. Kokonaisuutena arvioiden
sähköisen asioinnin osuus PRH:ssa on kehittynyt tavoitteiden mukaisesti, mitä osaltaan edisti vuonna
2019 voimaantullut lainsäädäntömuutos, jonka mukaisesti tavaramerkkihakemukset ja edunsaajailmoitukset voi tehdä ainoastaan sähköisesti.
Virastolle asetettuja käsittelyaikoja koskevia tulostavoitteet saavutettiin. Kansallisten patenttihakemusten keskimääräinen kokonaiskäsittelyaika oli asetettua tavoitetta lyhyempi pysyen vuoden 2018
tasolla ollen 2,3 vuotta (tavoite 2,4 ja toteuma vuonna 2018: 2,3 vuotta) ja PCT-tutkimuksissa toteuma ylitti asetetun tavoitteen (tavoite 80 % ja toteuma 83,9 %). Tavaramerkkihakemusten keskimääräinen käsittelyaika oli 1,1 kuukautta. Käsittelyaika lyheni vuodesta 2018 kuukaudella, ja alitti
asetetun tavoitteen 2,8 kuukautta. Sähköisten kaupparekisteri-ilmoitusten käsittelyaika oli hieman
pidempi kuin vuonna 2018 eli oli 1,1 päivää tavoitteen ollessa kuitenkin 2 päivää (toteuma vuonna
2018: 1 päivä). Yhdistysilmoituksissa käsittelyajat pitenivät, mutta toteuma oli tavoitteen mukainen
eli 5 päivää (toteuma vuonna 2018: 3 päivää). Vuonna 2019 toteutettiin yhdistysrekisterin tietojärjestelmän kokonaisuudistus, mikä vaikutti myös käsittelyaikojen pituuteen väliaikaisesti.
Sähköisen asioinnin ja käsittelyaikojen osalta tulokset olivat kokonaisuutena arvioiden erittäin hyviä
huomioiden edelleen lisääntyvä kaupparekisteri-ilmoitusten kasvu ja muiden suoritteiden kysynnän
lisääntyminen vuonna 2018. PRH:n yhteiskunnalliselle vaikuttamiselle asetetut tavoitteet saavutettiin hyvin vuonna 2019. Julkistetuissa käsittelyaikatauluissa pysyminen on erityisen tärkeää PRH:n
asiakkaille, joiden toimintaan ennakoiduilla käsittelyajoilla voi olla suuriakin vaikutuksia.
Toiminnallinen tuloksellisuus
PRH:n tuottavuuskehitys on ollut viime vuosina hyvä, mutta vuonna 2019 tuottavuuskehitys oli -0,4
% eikä tuottavuustavoitetta (+ 1 %, vuonna 2018: 4,1 %) saavutettu. Tuottavuusmittaukset perustu-
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vat kauppa- ja yhdistysrekistereiden ilmoituskäsittelyyn sekä teollisoikeudellisten hakemusten käsittelyn tuottavuuteen. Tuottavuuden lasku johtui pitkälti lain muutoksista liittyen tavaramerkkeihin ja
patenttihakemusten määrän vaihtelusta sekä meneillään olevasta järjestelmähankkeesta patentit ja
tavaramerkit -tulosalueella.
Kustannusvastaavuuden osalta tavoitteet saavutettiin seuraavasti: julkisoikeudelliset suoritteet: (tavoite 100 %, toteutunut 96 %) ja liiketaloudelliset suoritteet (tavoite 112 %, toteutunut 135 %). Alle
omakustannusarvon hinnoiteltavien suoritteiden osalta tavoitteena oli, että alijäämä saa olla enintään talousarvion mukainen (1 128 000 euroa). Alijäämä oli kuitenkin merkittävästi budjetoitua suurempi (2 670 000 euroa) ja näin olleen kustannusvastaavuus laski 24 % edellisvuodesta eli 29 prosenttiin (tavoite 48 %, toteuma vuonna 2018: 48 %). Lasku johtui yhdistysrekisteriin tehtävästä uusinvestoinnista, jonka kustannukset nousivat ennakoitua suuremmiksi. Yhdistysrekisterin hoitamiseen
saadut määrärahat on mitoitettu vain rekisterin ylläpitoon eikä mahdollisiin investointeihin. Käytännössä yhdistysrekisterin investointi on rahoitettu siirtyvillä määrärahoilla.
Henkilötyövuosien määrä pysyi vuoden 2019 tulosopimuksen tavoitteen mukaisena ollen 415 henkilötyövuotta. PRH:n henkilöstömäärä laski 2010-luvulla merkittävästi sähköistämisen ja automatisoinnin myötä, mutta vastaavaa vähennystä ei ole enää odotettavissa. Vuonna 2018 nousuun lähtenyt
henkilötyövuosien määrä lisääntyi vuonna 2019. Kasvu on perusteltavissa käynnissä olevilla kehittämishankkeilla, jotka ovat edellyttäneet väliaikaista henkilöstömäärän lisäämistä.
Tuotokset ja laadunhallinta
Vuonna 2019 PRH:n asiakastyytyväisyys säilyi hyvällä tasolla ja saavutti tavoitteen 4 (asteikko 1–5),
kuten vuonna 2018. Henkilöstön asiantuntemus ja palvelualttius saivat erityistä kiitosta. Käsittelyajoille asetetut tavoitteet saavutettiin (ks. edellä yhteiskunnallinen vaikuttavuus). PRH toteutti CAFarviointimalliin pohjaavan itsearvioinnin, jonka tuloksia hyödynnetään sisäisten tulostavoitteiden
asettamisessa ja osana toiminnan kehittämistä.
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
Vuodelle 2019 asetetuissa henkisten voimavarojen hallintaa koskevissa mittareissa asetetut tulostavoitteet saavutettiin. Työtyytyväisyys arvioitiin valtionhallinnon yhteisellä VM Baro-kyselyllä, (asteikko 1–5). Kokonaistyötyytyväisyys PRH:ssa säilyi vuonna 2018 saavutetulla kaikkien aikojen korkeimmalla tasolla ollen 3,9 (tavoite 3,8, vuonna 2018: 3,9). VM Baro-kyselyssä johtamisen kokonaisindeksi pysyi edellisen vuoden tasolla ollen 3,84 (2018: 3,87).
Positiiviset onnistumiset
Kokonaisuutena katsoen PRH menestyi hyvin kaikilla tulossopimuksessa asetetuilla kriteereillä. Asiakastyytyväisyys ja henkilöstön työtyytyväisyys olivat PRH:ssa korkealla tasolla. Käsittelyaikatavoitteet
saavutettiin ja sähköisen asioinnin osuus ylitti asetetut tavoitteet. Kaikki tulossopimuksessa asetetut
käsittelyaikatavoitteet saavutettiin ilmoitusmäärien kasvusta ja laajasta kehittämistoiminnasta huolimatta.
Negatiiviset poikkeamat
Vuonna 2019 tilinpäätöksessä ei esiintynyt merkittäviä negatiivisia poikkeamia. Viraston tuottavuus
laski, mihin oli kuitenkin olemassa selkeitä, PRH:sta riippumattomia syitä. Erityisesti hakemusten
määrien muutoksiin on erittäin vaikea varautua ennakkoon. Kaikkia yksittäisiä tulostavoitteita ei täy-
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sin saavutettu, mutta tuloksia voidaan kuitenkin pitää erittäin hyvinä suhteessa siihen, että suoritteiden kysyntä kasvoi ja virastossa oli meneillään useita kehityshankkeita. Yhdistysrekisterin kustannusvastaavuus laski merkittävästi. Lasku johtui järjestelmäinvestoinnista, mihin liittyen alijäämä tulee
pysymään suurena tulevina vuosinakin. Alijäämän kattamisesta on käyty keskustelua ministeriön
kanssa.
2. Käytettyjen tuloksellisuuden raportoinnin perusteiden asianmukaisuus ohjauksen ja tulosvastuun
kannalta sekä kehittämistarpeet
PRH:n toimintaa ohjataan budjettimenettelyssä ja hallinnonalaa koskevassa lainsäädännössä. Toimintaa seurataan suhteellisen harvoilla, mutta keskeisiksi koetuilla mittareilla. Toimintakertomuksessa ja tilinpäätöksessä esitetyt tiedot vuodelta 2019 ovat riittävät ja niiden avulla on mahdollista
muodostaa käsitys toiminnan kehityksestä jatkossa ja tulostavoitteiden saavuttamisesta. Käytössä
olevat tuottavuus-, taloudellisuus- ja käsittelyaikatavoitteiden toteutumista todentavat mittarit toimivat tarkoituksenmukaisina välineinä tulosohjauksessa ja tulosvastuun kannalta. Tulostavoitteiden
tavoitetasojen asettaminen on haasteellista, koska PRH:n kysyntä reagoi herkästi taloudellisen toimintaympäristön muutoksiin. Asia edellyttää jatkuvaa huomion kiinnittämistä ja ennakointia.
Vuotta 2019 koskevassa tilintarkastuskertomuksessa ja vuosiyhteenvedossa Valtiontalouden tarkastusvirastolla ei ole huomauttamista sen toimintaan.
3. Toimenpiteet, joihin yksikön on ryhdyttävä tilinpäätöksen johdosta ja tuloksellisuuden parantamiseksi
Tilinpäätös ei anna aihetta erityisiin toimiin, vaan tuloksellisuuden kannalta oleellista on jatkaa käynnissä olevia tietojärjestelmähankkeita ja sähköisten asiointimahdollisuuksien kehittämistä sekä viraston toiminnan kehittämistä.
Asiakastyytyväisyyskyselyn mukaisesti on syytä kehittää palveluita kohti täyttä digitaalisuutta sekä
parantaa palveluiden käytettävyyttä ja ohjaavuutta.
Viraston tulee seurata tarkasti taloudellisia muutoksia toimintaympäristössä. Erityisesti koronaviruspandemian vaikutukset saattavat leikata yritysten mahdollisuuksia kehittää toimintaansa ja kehittää
uusi innovaatioita. Tämä saattaa vähentää PRH:n palveluiden kysyntää ja sitä kautta heikentää viraston tuottavuutta ja maksullisten palveluiden kustannusvastaavuutta.
4. Toimenpiteet, joihin ministeriö ryhtyy tilinpäätöksen johdosta ja tuloksellisuuden parantamiseksi
Ministeriö seuraa PRH:n palveluiden ja järjestelmien kehittämistä. Ministeriö kehittää yhdessä
PRH:n kanssa viraston rahoituksen rakennetta.

Antti Neimala
Osastopäällikkö, ylijohtaja

Liisa Huhtala
Hallitusneuvos
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Työ- ja elinkeinoministeriön kannanotto Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tilinpäätöksestä vuodelta 2019
1. Arvio tuloksellisuudesta ja sen kehityksestä sekä asetettujen tulostavoitteiden toteutumisesta
Yhteiskunnallinen vaikuttavuus
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) valvoo ja edistää tuotteiden, palveluiden ja teollisen toiminnan turvallisuutta ja luotettavuutta. Tukesin visiona on vastuullinen, turvallinen ja kilpailukykyinen
Suomi, jossa Tukes on yhteistyön rakentaja ja suunnannäyttäjä. Tukes on turvallisten toimintatapojen edistäjä ja mahdollistaja. Lainsäädäntö ja siihen liittyvä valvonta, neuvonta ja viestintä tarjoavat
suojan, jonka alla yritykset, toiminnanharjoittajat ja kansalaiset toimivat vastuullisesti.
Teknisen turvallisuuden ja luotettavuuden osalta toimintavuosi oli pääosin pitkän aikavälin tavoitteiden mukaista, vaikka loppuvuoden toimintaan heijastui rahoituksen heikkeneminen. Valvontaa kohdennettiin aiempien vuosien tapaan riskiperusteisesti. Tukesin tuotevalvonta oli pääosin tavoitteiden
mukaista. Markkinavalvontaa leimasi teknologian nopea kehittyminen, kansainvälinen verkkokauppa
ja uudet tuotteet, mihin Tukes on pyrkinyt löytämään digitaalisia ratkaisuja.
Laitteisto- ja laitosvalvonnassa toimijoiden riskienhallinta säilyi tavoitteiden mukaisena. Tukesin mukaan prosessiteollisuuden riskienhallintamenettelyt ovat hyvällä tasolla suuronnettomuusvaarallisissa kohteissa ja toimintatavoiltaan vakavasti puutteellisten yritysten määrä on pieni. Eräiden teollisuusalojen kuten nesteytetyn maakaasun (LNG), biokaasun sekä kiertotalouden toimijoiden yleistyminen ja vahvistuminen ovat merkittävä muutos toimintaympäristössä.
Pätevyyden arviointipalvelut toteutettiin tavoitteiden mukaisesti. Vuonna 2019 Finasin toimintaan
kohdistui kerran neljässä vuodessa toteutettava laaja EA:n vertaisarviointi (EA/European co-operation for accreditation) Arviointiryhmä suositti FINASin pysymistä kansainvälisissä MLA-sopimuksissa,
mikä vahvistettiin vuonna 2020.
Valtionhallinnon yhteisten tavoitteiden mukaisesti Tukesissa jatkettiin palvelujen ja toimintaprosessien uudistamista ja digitalisointia koskevaa kehittämisohjelmaa. Virastossa oli käynnissä vuoden
2019 aikana useita palvelujen kehittämis- ja digitalisointihankkeita, joista monet olivat hallinnonrajat
ylittäviä ja ns. yhden luukun mallia edistäviä hankkeita. Hallituksen kärkihankkeisiin kuuluva KemiDigi
eteni hyvin ja vuonna 2019 käynnistyi kehitystyön toinen jakso. Kaikki hankkeet eivät kuitenkaan ole
edennyt suunnitellussa aikataulussa eri syistä ja osassa hankkeita digitalisointi ei ole vielä ehtinyt
tuottaa toivottuja säästötavoitteita, vaikka itse hanke on ollutkin onnistunut. Palvelujen sähköistämisaste on kokonaisuutena kuitenkin vielä melko alhaisella tasolla eikä sovittuja tavoitteita saavutettu.
Ilmastonmuutos haastaa myös valtion virastoja uudistukseen ja myös Tukesin toimintatapoja on
tarve kehittää. Tukes on ottanut käyttöön etätyötä ja etävalvontaa ja pätevyyden todentamista tukevia käytänteitä.
Yleisesti voidaan todeta, että Tukesin toimialueiden turvallisuustilanteessa ei tapahtunut oleellisia
muutoksia aiempaan verrattuna. Tukesin toiminta oli virastoa ohjaavien hallinnonalojen strategioiden mukaista ja virasto on saavuttanut pääosin tulostavoitteensa vuonna 2019. Monimuotoinen viranomaisyhteistyö paremman palvelun ja valvonnan vaikuttavuuden lisäämiseksi on Tukesin toiminnan kannalta jatkossakin keskeistä.
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Toiminnallinen tehokkuus
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuudelle asetettua tavoitetta ei saavutettu. Julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus laski edelleen ollen 83 % (tavoite 100 %, toteuma vuonna
2018: 98 %, vuonna 2017: 100 % ja vuonna 2016: 105 %). Finasin osalta kustannusvastaavuus oli 93
% edellisen vuoden tapaan.
Valvonnan kattavuustavoitteet saavutettiin pääosin. Kemikaalivalvonnassa jäätiin melko kauas asetetuista tavoitteista ja painelaitteiden määräaikaiskyselyistä luovuttiin resurssipulan vuoksi.
Tavoiteajassa käsiteltyjen asioiden osuus oli 88 % (tavoite 90 %, toteuma 2018: 88 %), mutta käsittelyaikojen tavoiteaikojen toteutuminen vaihteli toimialoittain. Lainsäädännön edellyttämissä vastuuhenkilöiden pätevyyskokeissa siirryttiin sähköiseen järjestelmään, jolloin suoritusten käsittelyaika lyheni yhteen päivään.
Joka toinen vuosi toteutettavan asiakastyytyväisyyskyselyn tulos oli 3,90 (tavoite >4, toteuma
vuonna 2017: 4,0). FINASin asiakastyytyväisyys oli 4,3 (tavoite >4, toteutuma vuonna 2017: 4,4).
Toimitilavuokrien määrä (1,1 milj. euroa) pysyi vuoden 2018 tasolla.
Henkilöresurssien hallinta
Tukesin taloudellinen tilanne muuttui merkittävästi vuoden 2019 aikana. Taloudellisen tilanteen parantamiseksi virasto ei jatkanut määräaikaisia työsuhteita. Henkilötyövuosien määrä oli 259 henkilötyövuotta, mikä merkitsee viiden henkilötyövuoden lisäystä vuodesta 2018, mistä pääosin johtuu viraston taloudellisen tilan heikkeneminen.
Koulutuspäiviä vuonna 2019 kertyi 6,3/htv (vuonna 2018: 5,9 /htv).
Henkilöstön työtyytyväisyyttä selvitettiin VMBaro-työtyytyväisyys-kyselyllä. Kokonaisindeksi oli 3,5
(tavoite 3,5, toteutuma vuonna 2018: 3,5).
2. Käytettyjen tuloksellisuuden raportoinnin perusteiden asianmukaisuus ohjauksen ja tulosvastuun
kannalta sekä ministeriön kanta kehittämistarpeisiin
Tilinpäätös sisältää tietoa Tukesin toiminnasta ja antaa ministeriölle riittävät tiedot tulosohjauksen
kannalta.
Valtiontalouden tarkastusvirastolla (VTV) ei ollut tilintarkastuskertomuksessaan olennaista huomautettavaa Tukesin toiminnasta. VTV totesi, että Tukes on noudattanut talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä säännöksiä.
3.

Toimenpiteet, joihin viraston on ryhdyttävä tilinpäätöksen johdosta ja tuloksellisuuden parantamiseksi
Tukesin toimintaa on vuoden 2011 alusta lähtien ohjattu kuuden ministeriön (työ- ja elinkeinoministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, ympäristöministeriö, sisäministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö) moniohjauksessa.
Tukesin tulee kiinnittää erityistä huomiota talouteensa. Tulossopimuksessa arvioitu henkilöstötyövuosimäärä on ainoastaan arvio eikä virastolle ole asetettu mitään henkilöstökehystä vaan virastojen
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tulee toimia määrärahojensa puitteissa. Henkilöstömenot kasvoivat vuonna 2019 noin 1,3 miljoonalla eurolla.
Viraston tulee arvioida projektin- ja salkunhallintaansa resurssiensa pohjalta. Palveluiden digitalisointi- ja tietojärjestelmähankkeita ei ole pystytty toteuttamaan suunnitellussa aikataulussa. Hankkeiden toteutumista tulee seurata huolella, koska ne ovat osa laajempaa valtionhallinnon kehitystyötä ja tärkeitä Suomen kilpailukyvyn kannalta.
Tukesin tulee parantaa maksullisen toiminnan kustannusvastaavuutta, joka on kolmen vuoden aikana laskenut yli 20 %.
Tukesin tulee muistaa, että viraston tehtäväalan kehittämistä koskeva valmistelu kuluu asianmukaisille ministeriöille.
4. Toimenpiteet, joihin ministeriö ryhtyy tilinpäätöksen johdosta ja tuloksellisuuden parantamiseksi
Ministeriö seuraa Tukesin taloudellisen tilanteen kehittymistä ja kiinnittää huomiota Tukesin hallinnolliseen ja tulosohjaukseen liittyvään tiedonkulkuun. Ministeriö seuraa Tukesin digitalisaatiohankkeiden etenemistä.
Ministeriö, yhdessä Tukesin tulosohjauksen yhteistyöryhmän kanssa, tulee kiinnittämään edelleen
erityistä huomiota Tukesille mahdollisesti esitettävien uusien tehtävien arviointiin ja niihin liittyvien
resurssien riittävään turvaamiseen sekä valvonnan riskiperusteisuuden kehittämiseen.

Antti Neimala
Osastopäällikkö, ylijohtaja

Eeva-Liisa Koltta-Sarkanen
Kaupallinen neuvos
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Työ- ja elinkeinoministeriön kannanotto Kilpailu- ja kuluttajaviraston tilinpäätöksestä vuodelta
2019
1. Arvio tuloksellisuudesta ja sen kehityksestä sekä asetettujen tavoitteiden toteutumisesta
Kilpailu- ja kuluttajavirasto edistää markkinoiden toimivuutta. Tavoitteena on terveen ja toimivan
kilpailun turvaaminen ja talouden tehokkuuden lisääminen sekä yksityisessä että julkisessa toiminnassa sekä se, että yritykset toimivat vastuullisesti ja että kuluttajat voivat luottaa markkinoiden toimivuuteen ja häiriötilanteiden nopeaan selvittämiseen. Kuluttajavastuualueen ylijohtaja toimii kuluttaja-asiamiehenä. Virasto hoitaa myös kuluttajaneuvonnan tehtäviä ja vaikuttaa yleisesti kilpailun
toimivuuteen ja kuluttajien asemaan.
Virasto osallistui aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun ja viraston näkyvyys eri viestintäkanavilla lisääntyi entisestään. Aktiiviseen viestimiseen osallistuivat niin johtajat kuin asiantuntijatkin. Virasto järjesti myös tiedotus- ja taustatilaisuuksia toimittajille sekä viestitti toimintatavoistaan ja kehitti yhteistyö kilpailuasioita hoitavien asianajajien kanssa.
Kilpailuvastuualueella keskityttiin aiempaan tapaan kilpailun toimivuuden ja kansantalouden kannalta vakavimpien kilpailun rajoitusten selvittämiseen. Yrityskauppavalvonnassa oli käsittelyssä merkittäviä yrityskauppoja ja viraston esitykset menestyivät markkinaoikeudessa. Yrityskauppoihin liittyviä kilpailuongelmia pystyttiin ratkaisemaan myös yritysten sitoumusten kautta ehdollisina. Kilpailuneutraliteettivalvonnassa saatiin päätökseen muutamia pitkään käsittelyssä olleita tapauksia, ja
tätä kautta myönteisiä muutoksia markkinoiden rakenteeseen. Jatkossa on perusteltua arvioida yhdessä ministeriön kanssa lainsäädännön ja sen soveltamisen toimivuutta ja tehokkuutta suhteessa
markkinoilla havaittuihin ongelmiin.
Vaikutusarviointiyksikössä syvennyttiin kotimarkkinoiden kilpailullisuuden kannalta merkittäviin ja
yhteiskunnallisesti keskeisiin selvityskohteisiin, kuten taksitoimintaan, rahapeleihin, pikavippeihin,
lääkkeisiin, puhelinmyyntiin sekä julkisiin hankintoihin. Virasto teki yhteistyötä muiden viranomaisten kanssa ja antoi suosituksia markkinoiden toimivuuden lisäämisestä.
Virasto sai elokuussa 2019 merkittävän ratkaisun korkeimmalta hallinto-oikeudelta vuonna 2017 tekemäänsä valitukseen markkinaoikeuden vuonna 2017 tekemästä päätöksestä liittyen linja-autoyhtiöihin, Linja-autoliittoon ja Matkahuoltoon. Korkein hallinto-oikeus muutti Markkinaoikeuden päätöstä ja korotti seuraamusmaksuja. Kartelli oli aiheuttanut haittaa kuluttajille heikentyneenä hintaja laatukilpailuna.
Hankintavalvonnassa toimittiin tehokkaasti ja käynnistettiin useita selvityksiä. Selvitysten perusteella
tehtiin esityksiä Markkinaoikeudelle. Markkinaoikeus hyväksyi neljä viraston seuraamusmaksuesitystä. Virastoon muodostettiin myös uusi julkisia hankintoja koordinoiva ryhmä, koska julkisia hankintoja käsitellään viraston eri yksiköissä.
Kuluttajavastuualue organisoitiin uudelleen samassa yhteydessä, kun kuluttajaneuvonta siirtyi kilpailu- ja kuluttajavirastoon. Kuluttajaneuvonnan asiantuntemusta hyödynnettiin muilla viraston tehtäväalueilla, kuten esimerkiksi Thomas Cookin konkurssitilanteessa, jolloin vaadittiin nopeaa ja tehokasta toimintaa.
Pikaluottoyhtiöt ovat vuosien varrella myöntäneet kuluttajille runsaasti pikaluottoja, joita syyskuun
alussa 2019 voimaan tullut luottojen korkokattosääntely ei koske, koska luotot on myönnetty ennen
lainmuutosta. Kuluttaja-asiamies ryhtyi keräämään ennakkoilmoittautumisia ryhmäkanteeseen,
jotta kalliin pikaluoton ottaneiden luottokustannuksia saataisiin alennetuksi.
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Kuluttajat ja yritykset ovat merkittävässä asemassa kestävän kulutuksen edistämisessä ja ilmastonmuutoksen torjunnassa. Virasto on korostanut ympäristöväittämien todenmukaisuutta ja täsmällisyyttä. Virastolla on myös sisäiset ohjeet ympäristökuorman vähentämiseksi omassa toiminnassa.
Virasto on tuonut tarkasteluun uuden näkökulman – ilmastopolitiikan ja kilpailupolitiikan suhteen
niin kotimaassa kuin EU-maissa. Virasto järjesti yhdessä ministeriön kanssa Suomen EU-puheenjohtajakauteen liittyvän kilpailu- ja kuluttajapäivän, missä erityisesti viraston aloitteesta oli yhtenä teemana ilmastopolitiikan ja kilpailupolitiikan suhde.
Kilpailu- ja kuluttajaviraston yhteydessä toimiva Euroopan kuluttajakeskus suoriutui tehtävistään
suunnitellusti. Asiakkaat ohjataan ensi valtakunnalliseen kuluttajaneuvonnan palvelunumeroon ja
vain vaikeimmat tapaukset ohjataan Euroopan kuluttajakeskukseen. Keskuksen toiminta oli vuonna
2019 aktiivista ja suunniteltu budjetti toteutui.
Toiminnallinen tehokkuus
Vuonna 2019 viraston henkilöstön määrä kasvoi, kun kuluttajaneuvonta siirtyi maistraateista Kilpailu- ja kuluttajavirastoon. Tässä yhteydessä virasto muuttui monipaikkakuntaiseksi työyhteisöksi.
Samalla Euroopan kuluttajakeskuksen (EKK) rakenne selkiytyi, kun maistraateissa toimineet keskuksen henkilöstöön kuuluneet neuvojat siirtyivät Kilpailu- ja kuluttajavirastoon. Talous- ja velkaneuvonta siirtyi suunnitellusti oikeusministeriön hallinnonalalle, mutta pitkään valmisteltu aluehallintovirastojen kilpailu- ja kuluttajatehtävien siirto kaatui maakuntauudistuksen peruuntumiseen. Viraston vuoden loppuun sijoittuneeseen toimitilamuutokseen ja monipaikkaisuuteen liittyen järjestettiin
runsaasti valmennusta niin esimiehille kuin koko henkilöstöllekin. Virastoa kehitettiin. mm. johtamisjärjestelmän uudistamisella ja vaikutusarvioyksikön perustamisella ja uutta strategiaa valmisteltiin
koko henkilöstön voimin.
Virastossa jatkettiin sähköisten työkalujen sekä automatisoitujen tietojen keräämisen ja analysoinnin
kehittämistä. Kilpailuvalvonnasta jatkettiin sähköisen selvitystoiminnan tehostamista.
Viraston palkkakilpailukyky parani, kun virasto sai melko huomattavan toimintamenojen lisäyksen.
Kilpailuvastuualuetta pitkään rasittanut suuri asiantuntijoiden vaihtuvuus väheni ja tilanne tasaantui
viraston eri yksiköiden kesken. Henkilöresursseja suunnattiin erityisesti markkinoiden toimivuudenkannalta keskeisiin toimintoihin, yrityskauppavalvontaan ja kartellivalvontaan. Virasto rekrytoi uutta
henkilöstöä etupainotteisesti, mistä syystä viraston siirtyvät määrärahat pienenivät merkittävästi
vuonna 2019.
Kilpailu- ja kuluttajavirasto työhyvinvoinnin tavoite saavutettiin pääosin. Uuden palkkausjärjestelmän soveltaminen nosti palkkauksen liittyvän työtyytyväisyyden osa-alueen arvosanaa huomattavasti. Johtajuusindeksi pysyi vuoden 2018 tasolla eikä tavoitetta saavutettu. Koulutukseen käytetty
määräraha väheni edelleen, vaikka virastoon palkattiin uutta henkilökuntaa. Koulutustasoindeksi pysyi kuitenkin vuoden 2018 tasolla.
2. Käytettyjen tuloksellisuuden raportoinnin perusteiden asianmukaisuus ohjauksen ja tulosvastuun
kannalta sekä kehittämistarpeet
KKV:n toimintakertomuksessa ja tilinpäätöksessä esitetyt tiedot ovat riittävät ja niiden avulla on mahdollista muodostaa käsitys toiminnan kehityksestä ja tulostavoitteiden saavuttamisesta.
Vuotta 2019 koskevassa tilintarkastuskertomuksessa ja vuosiyhteenvedossa Valtiontalouden tarkastusvirastolla ei ole huomauttamista sen toimintaan.
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3. Toimenpiteet, joihin yksikön on ryhdyttävä tilinpäätöksen johdosta ja tuloksellisuuden parantamiseksi
Toiminta on kehittynyt pääosin vuoden 2019 tulossopimuksessa sovitun mukaisesti. Viraston tulee
kiinnittää huomiota lisäresurssien kohdentamiseen sovittuihin tavoitteisiin sekä henkilöstön koulutukseen ja hyvinvointiin.
4. Toimenpiteet, joihin ministeriö ryhtyy tilinpäätöksen johdosta ja tuloksellisuuden parantamiseksi
Ministeriö seuraa saatujen lisäresurssien kohdentumista ja vaikuttavuutta.

Antti Neimala
Osastopäällikkö, ylijohtaja

Eeva-Liisa Koltta-Sarkanen
Kaupallinen neuvos
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Työ- ja elinkeinoministeriön kannanotto Energiaviraston tilinpäätöksestä vuodelta 2019
1. Arvio tuloksellisuudesta ja sen kehityksestä sekä asetettujen tulostavoitteiden toteutumisesta
Yhteiskunnallinen vaikuttavuus
Energiavirastolle on asetettu yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen liittyviä tulostavoitteita, jotka liittyvät mm. energian tuotannon ja käytön kehittämiseen laaja-alaisesti, sähkön ja kaasun toimitusvarmuuteen ja verkkopalvelujen hinnoitteluun sekä sähkömarkkinoiden tehokkaaseen toimintaan. Lisäksi virastolle on asetettu yhteiskunnallisia vaikuttavuustavoitteita, jotka liittyvät toimintaan kasvihuonekaasujen päästökauppaviranomaisena sekä uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden edistämisessä.
Vuoden 2019 aikana viraston keskeisillä tehtäväalueilla tapahtuneita merkittäviä asioita on kuvattu
yksityiskohtaisesti Energiaviraston vuotta 2019 koskevassa toimintakertomuksessa. Energiaviraston
yhteiskunnallisen vaikuttavuuden panos on ollut vuonna 2019 kokonaisuutena arvioiden hyvä.
Toiminnallinen tehokkuus
Energiavirastolle on asetettu toiminnalliseen tuloksellisuuteen liittyviä tulostavoitteita, jotka kuvaavat toiminnan tuottavuutta, taloudellisuutta ja asiakastyytyväisyyttä.
Virasto on uudistanut, yhtenäistänyt ja kuvannut kaikki lupaprosessit ja niille on määritetty palvelulupaukset. Virasto ei kaikilta osin ole päässyt normien purkamisen asiakokonaisuudessa asetettuihin
tavoitteisiin, mutta toimintatapojen kehittämistyö jatkuu vuoden 2020 aikana.
Asiakastyytyväisyysmittausta viraston toimintaan liittyen ei toteutettu vuonna 2019. Virasto jatkoi
vuonna 2018 tehdyn kyselyn perusteella määritettyjen kehittämistoimenpiteiden toteutusta.
Energiaviraston tavoitteena on ollut kompensoida rajallisia henkilöstöresurssejaan panostamalla tietojärjestelmien kehittämiseen. Vuonna 2019 virasto joutui kuitenkin ajamaan kehitysinvestoinnit resurssitilanteen takia minimiin ja virasto keskittyi toiminnassa arkkitehtuurimuutoksen vakiinnuttamiseen sekä aiemmin tehtyjen investointien turvaamiseen. Vuoden lopulla Energiavirasto siirtyi hyödyntämään omien järjestelmiensä osalta pilvipalveluarkkitehtuuria täysimääräisesti ensimmäisenä
valtion toimijana.
Julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuusprosentti on vaihdellut vuosittain ja oli 87 %
vuonna 2019. Kustannusvastaavuuden kolmen vuoden keskiarvo on 103 %, minkä on hyvällä tasolla.
Toiminnalliselle tehokkuudelle asetettuja tulostavoitteita ei kaikilta osain täysin saavutettu, mutta
kokonaisuutena arvioiden toiminallinen tehokkuus on ollut vuonna 2019 hyvällä tasolla.
Tuotokset ja laadunhallinta
Energiavirastolle on asetettu viraston kaikille toimintasektoreille tuotoksiin ja laadunhallintaan liittyviä tulostavoitteita, jotka virasto on täyttänyt kokonaisuutena arvioiden hyvin.
Tuotoksia on kuvattu yksityiskohtaisesti Energiaviraston vuotta 2019 koskevassa toimintakertomuksessa. Toimintakertomuksessa on myös esitetty vertailutietoa esim. viraston eri toimintojen suoritemääristä ja kustannuskehityksestä.

25(31)

Viraston onnistumista asiakastyössä mitataan erityisesti joka toinen vuosi tehtävällä sidosryhmätutkimuksella. Sidosryhmäkyselyä ei toteutettu vuonna 2019. Vuonna 2019 toteutettiin itsearviointi,
joka tehtiin koko henkilöstölle suunnatulla kyselyllä CAF (Common Assessment Framework) -menetelmää käyttäen. Itsearvioinnin tuloksia on peilattu vuoden 2019 VMBaron tuloksiin, ja tämän perusteella virasto on valinnut kehittämishankkeet, jotka viedään strategian toimenpidepoluiksi, ja joita
aletaan viedä käytäntöön vuonna 2020.
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
Henkilöstökyselyn kaikilla kahdeksalla osa-alueella on osa-alueen keskiarvona mitattuna vuoden
2019 tulos heikentynyt vuoteen 2018 verrattuna. Yhteisarvosana työtyytyväisyydestä vuonna 2019
oli 3,74 kun se vuonna 2018 oli 3,95. Tulossopimuksessa asetettu tavoite vuodelle 2019 oli >3,9.
Viraston henkilöstövoimavarojen käytön haasteena on perinteisesti ollut lisääntyvien tehtävien ja
resurssien yhteensovittaminen. Viraston tehtävät lisääntyvät yksittäisten lisätehtävien sekä isompien
tulevien tehtäväkokonaisuuksien toimeenpanon johdosta. Viraston tehtävien täyttämisen edellyttämien henkilöresurssien varmistaminen säilyy haasteena myös jatkossa, EU-taustaisen ja myös kotimaisen energiapoliittisen ohjauksen lisääntyessä.
2. Käytettyjen tuloksellisuuden raportoinnin perusteiden asianmukaisuus ohjauksen ja tulosvastuun
kannalta sekä kehittämistarpeet
Energiaviraston toiminnan raportointi on ollut riittävää ja virasto on pyrkinyt systemaattisesti vastaamaan sille asetettuihin tulostavoitteisiin. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen raportointi on
kattanut tulossopimuksen kaikki osa-alueet. Tulostavoitteiden toteutuminen ja poikkeamat tavoitteista on raportoitu ministeriön näkökulmasta asianmukaisesti.
Valtiontalouden tarkastusviraston tilintarkastuksessa vuodelta 2019 ei ole ilmennyt huomautettavaa. Tilintarkastuskertomuksessa todetaan, että tilinpäätösanalyysi on esitetty valtion talousarviosta
annetun asetuksen mukaisesti ja että toiminnan tehokkuudesta esitettyjä tietoja voidaan pitää oikeina ja riittävinä.
3. Toimenpiteet, joihin Energiaviraston on ryhdyttävä ja joihin ministeriö ryhtyy tilinpäätöksen
johdosta ja tuloksellisuuden parantamiseksi
Ministeriö toteaa Energiaviraston saavuttaneen sille asetetut keskeiset vaikuttavuus- ja tuloksellisuustavoitteet kokonaisuutena arvioiden hyvin. Energiavirasto on toiminut hallinnonalan strategisten tavoitteiden ja tulossopimuksessa sovittujen strategisten tavoitteiden mukaisesti.
Valtiontalouden tarkastusviraston antamassa Energiaviraston vuoden 2019 toimintaa koskevassa tilintarkastuskertomuksessa ei ole esitetty huomautettavaa viraston toiminnasta.
Koska taloudellisten lisäresurssien saaminen virastoon on haasteellista, on viraston jatkossakin kiinnitettävä erityistä huomiota nykyisten resurssien optimaaliseen kohdentamiseen eri tehtäväalueille.
Ministeriö seuraa tilannetta ja mahdollisuuksien mukaan esittää lisäresursseja virastolle.

Riku Huttunen
Osastopäällikkö, ylijohtaja

Markku Kinnunen
Neuvotteleva virkamies
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Työ- ja elinkeinoministeriön kannanotto Valtiontakuurahaston tilinpäätöksestä vuodelta 2019
1. Arvio tuloksellisuudesta ja sen kehityksestä sekä tulostavoitteiden toteutumisesta
Rahaston tehtävä ja tavoitteet
Valtiontakuurahaston tarkoituksena on turvata Finnvera Oyj:n antamien vientitakuiden, takausten ja
muiden valtiontakuurahastolain (444/1998) 4 §:ssä tarkoitettujen sitoumusten täyttäminen. Rahaston varoista hoidetaan myös entisen Valtiontakuukeskuksen ja sitä edeltäneiden Vientitakuulaitoksen ja Valtiontakauslaitoksen antamat takuut, takaukset ja muut vastuusitoumukset.
Rahaston tehtävänä on toimia puskurina valtion budjetin suuntaan valtiontakuurahastolain 4 §:n mukaisen valtion takuu- ja takaustoiminnan osalta, joten sen toiminnan luonne on pääasiallisesti tekninen. Operatiivinen toimija valtiontakuurahaston vastuulla olevan takuu- ja takaustoiminnan osalta
on valtion omistama erityisrahoitusyhtiö, Finnvera Oyj. Rahaston toiminnan teknisen luonteen sekä
rahaston ja Finnvera Oyj:n välisen työnjaon vuoksi valtiontakuurahastolle ei ole asetettu tulostavoitetta. Tulostavoitteiden asettaminen, mittaaminen ja seuraaminen vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan osalta tehdään Finnvera Oyj:n rahoitustoiminnalle.
Rahastossa olevat varat ovat osa valtion yleistä kassavarantoa, joka on Valtiokonttorin hoidossa. Rahaston pääoma sijoitetaan osana valtion yleistä kassahallintoa eikä sijoittamisesta tulevia tuottoja
tulouteta rahastoon. Tämän johdosta rahaston pääoman tuotolle ei ole asetettu tavoitetta.
Tilikauden 2019 toiminta ja tulos
Valtiontakuurahaston vastuulla oleva vientitakuu- ja erityistakauskanta oli vuoden 2019 lopussa noin
25,5 mrd. euroa. Vastuukanta kasvoi edellisen vuoden lopusta noin 1,9 mrd. euroa. Maaluokittaisessa jakaumassa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia vuoden aikana. Suurimpina yksittäisinä vastuumaina ovat edelleen Yhdysvallat, Saksa, Brasilia, Venäjä, Chile ja Espanja.
Toimialoista telakoiden ja varustamoiden osuus oli vuoden 2019 lopussa 54 % ja televastuiden osuus
16 %. Vastuiden voimakas nousu on johtunut pääosin telakoiden ja varustamoiden suurista risteilijätilauksista, joiden rahoitukseen Finnvera on osallistunut. Vastuukanta sisältää näitä tilauksia, jotka
ajallisesti voivat hajautua lähes 10 vuoden päähän. Edelleenkin merkittävimpänä toimialakeskittymänä voidaan pitää telakka- ja varustamosektoria.
Yritysten kaupalliset riskit olivat vuoden 2019 lopussa 24,3 mrd. euroa, jossa on noin 1,9 mrd. euroa
kasvua vuoden 2018 lopusta. Vastuista 66 p% oli parhaimmissa riskiluokissa (A1–B1), noin 4 % heikoimmissa (B3–C) ja loppuosa eli 27 % oli B2-luokassa. Vuoden 2018 loppuun verrattuna portfolion
riskiluokkajakauma on hieman parantunut erityisesti muutamien suurten vastuiden riskiluokkamuutosten vuoksi. Ministeriö seuraa säännöllisesti vastuukannan riskiluokanjakaumaa, mikä saattaa
myös heikentyä toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten takia.
Pankkien osuus vientitakuukannasta on 0,9 mrd. euroa vuoden 2019 lopussa, jossa on noin 100 milj.
euroa nousua vuoden 2018 lopusta. Pankkien luokitukset ovat pysyneet lähes ennallaan tarkasteluvuoden aikana.
Riskin suojausta on vuoden aikana hoidettu muiden vientitakuulaitosten ja yksityisten vakuutusyhtiöiden kanssa tehdyillä yksittäisillä jälleenvakuutussopimuksilla, joilla vakuutusyhtiöt ottavat osan
luottoriskistä kantaakseen. Sopimusten arvo vuoden 2019 lopussa oli noin 1,5 mrd. euroa (sopimusten arvo vuoden 2018 lopussa oli 1,4 mrd. euroa). Yksittäisillä jälleenvakuutuksilla on katettu 6 %
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vastuukannasta. Muita suojausmahdollisuuksia on myös selvitetty vuoden aikana. Yksittäisten jälleenvakuutusten ja portfoliojälleenvakuutusten arvioidaan vähentävän vientitakuukannan laskennallista riskiä noin 20 % tarkasteluajankohtana.
Suuret riskikeskittymät, epävarmuus maailman taloudellisesta ja poliittisesta kehityksestä sekä suurten yhtiöiden tapahtumat vaikuttavat vientitakuuportfolion riskitasoon. Mahdolliset tappio-odotukset lyhyellä aikavälillä ovat keskittyneet muutamiin yksittäisiin yhtiöihin, joista yhdenkään vastuumäärä ei kokoluokkansa perusteella uhkaa merkittävästi puskurivaroja tarkasteluajankohtana.
Finnveran vientitakuiden enimmäismäärä on 27 mrd. euroa ja erityisriskinoton takausvaltuus 5 mrd.
euroa. Vuodesta 2020 lähtien vientitakuuvaltuus nousee 38 miljardiin euroon, mutta erityisriskinoton valtuus pysyy samana.
Finnvera Oyj:n laskemat 31.12.2019 tilanteen mukaisen nostetun vastuukannan noin 11,5 miljardin
euron vaikutuksesta riskipääoman tarpeeseen osoittavat, että tarkastelukauden eli vuoden 2019 lopussa riskit olisi arvion mukaan teoriassa katettu nykyisin varoin, jotka ovat yhteensä noin 1,5 mrd.
euroa (Valtiontakuurahaston noin 686 milj. ja Finnvera Oyj:n vienti- ja erityistakuurahaston noin 825
milj. euroa 1). Rahastoidut varat kattavat yhteensä noin 244 % nostetun vastuukannan (11,5 mrd.) ja
noin 101 % kokonaisvastuukannan (24,3 mrd.) mitatusta luottoriskistä. Kokonaisvastuukannan luottoriski hajaantuu pitkälle aikavälille, eikä se ole suoraan vertailukelpoinen nostetun kannan luottoriskin kanssa.
Valtiontakuurahaston vuoden 2019 suoriteperusteinen tulos oli 5 521 973,76 euroa ylijäämäinen
(vuonna 2018 tulos oli 4 254 360,47 euroa ylijäämäinen).
Tilikauden suoriteperusteinen ylijäämä on 5,52 milj. euroa ja tilikaudelle laadittu talousarvio oli 1,87
milj. euroa ylijäämäinen, jolloin poikkeamaksi muodostui 3,65 milj. euroa. Poikkeama johtui takaisinperinnän kehityksestä. Kassaperusteisesti takaisinperintätuottoja kertyi 0,4 milj. euroa ennakoitua
enemmän johtuen pääasiassa Argentiinan saamisten ennakoitua suuremmasta perinnästä. Positiivinen tulosvaikutus oli myös sillä, että takaisinperintäsaamisten kanta pieneni 3,2 milj. euroa talousarvioissa ennakoitua vähemmän. Tämä johtui euron valuuttakurssin heikentymisestä dollariin nähden
talousarvion laadinta-ajankohdasta sekä Argentiinan vakautussopimusten aiempien vuosien viiveistä
aiheutuneiden erien lisäämisestä vakaustussopimussaamisiin.
Talousarvion toteuman kannalta merkittävin asia on takaisinperintäsaamisten arvostus ja kertymä.
Takaisinperintäsaamisten kokonaismäärästä (nimellisarvo 200,6 milj. euroa ja kirjanpitoarvo 22,0
milj. euroa) merkittävä osa (nimellisarvosta 75 % ja kirjanpitoarvosta 99 %) on Pariisin klubissa solmittuun vakautussopimukseen perustuvia. Valtiontakuurahastolla on vakautussopimukset seuraavien velallismaiden kanssa: Argentiina (velan kirjanpitoarvo nimellisarvosta tilinpäätöksessä 60 %),
Bosnia-Hertsegovina (50%), Indonesia (94%), Irak (10%), Kuuba (10%), Pakistan (30%) ja Serbia (70%).
Nämä kaikki ovat maksaneet vuonna 2019 velkaansa vakautussopimuksen mukaisesti. Lisäksi Kenia
maksoi vakautussopimuksensa viimeisen erän tammikuussa 2019. Kaikkien velallismaiden saamisten
arvostusprosentti säilyy vuoden 2019 tilinpäätöksessä Argentiinaa lukuun ottamatta samana kuin
vuotta aiemmin. Argentiinalta olevien saamisten arvostus on laskettu 70 prosentista 60 prosenttiin,
koska maan taloudellinen ja poliittinen riski on noussut velkatason ja inflaation noustua samalla kun
maan valuutan arvo on romahtanut.

1

per 31.12.2019, 26.2.2020 julkaistu Finnvera Oyj:n tilinpäätös
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Vakautussopimusten arvostus tehdään maakohtaisesti OECD-arvostusmalliin ja Finnveran takaisinperintäarvioon perustuen. Korean kansantasavallan (Pohjois-Korea), Zimbabwen ja Libyan järjestämättömät saamiset on arvostettu nollaan. Pohjois-Korean kanssa solmittu sopimus erääntyi
10/2018, eikä uutta sopimusta ole saatu tehtyä, koska Korean kansantasavallan viranomaisten näkemyksen mukaan uudesta sopimuksesta ei voida neuvotella ennen kuin kaikki pakotteet (EU, USA) sitä
kohtaan on poistettu. Zimbambwen ja Libyan tilanne on puolestaan muuten siinä määrin haastava,
että ei ole ennakoitavissa, että heidän kanssaan saataisiin sopimusta, jonka perusteella syntyisi rahastolle kassavirtaa.
2. Raportoinnin perusteiden asianmukaisuus ohjauksen ja tulosvastuun kannalta sekä kehittämistarpeet
Valtiontakuurahaston tilinpäätöksessä on seuraavat osat: 1. Toimintakertomus, johon kuuluvat johdon katsaus, toiminnan tehokkuus, tilinpäätösanalyysi sekä sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma sekä 2. Tilinpäätöslaskelmat ja liitteenä annettavat tiedot käsittäen tuotto- ja kululaskelman, taseen, rahoituslaskelman sekä tilinpäätöksen liitetiedot. Tiedot esitetään kahdelta vuodelta.
Rahaston tilinpäätöksessä ei esitetä erillistä tunnuslukuanalyysiä valtion takuutoiminnan tuloksellisuudesta ja kannattavuudesta. Sen sijaan Finnvera Oyj esittää vuosikertomuksessaan ja raportoinnissaan tilasto- ja vertailuaineistoa vienti- ja erityistakaustoiminnasta sekä tulostavoitteiden saavuttamisesta.
Tilintarkastajat ovat antaneet tilinpäätöksestä tilintarkastuskertomuksen 14.2.2020, jossa ei ole huomauttamista tilinpäätöksen suhteen. Valtioneuvosto on 26.3.2020 vahvistanut valtiontakuurahastosta annetun lain nojalla rahaston tilinpäätöksen vuodelta 2019. Rahaston tilinpäätös ja siitä annettu tilintarkastuskertomus eivät anna aihetta toimenpiteisiin.
3. Toimenpiteet tilinpäätöksen johdosta ja tuloksellisuuden parantamiseksi
Ministeriö arvioi, että valtiontakuurahasto on suoriutunut hyvin valtiontakuurahastonlain mukaisista
tehtävistään vuonna 2019. Ministeriö on kiinnittänyt huomiota siihen, että Valtiontakuurahaston
johtokunta on havainnut kaupallisen riskin kotimaan saatavakannan perinnän hoidossa edelleen pieniä kehittämistarpeita. Ministeriö seuraa osaltaan, kuinka Finnvera hoitaa valtiontakuurahaston perintäkantaa.
Ministeriö on kiinnittänyt huomiota myös siihen, että kotimaan takaisinperintäsaamisten väheneminen ja ns. valtiontakuurahaston vanhan kannan päättyminen vuonna 2018 ovat vähentäneet Finnverassa kannan hoidosta aiheutuvaa työmäärää. Finnvera onkin tarkastanut vuosille 2018–2022 solmittua hallinnointisopimuksen mukaista hallinnointipalkkiota, koska tämä on vuonna 2019 poikennut
olennaisesti sopimushetkellä ennakoidusta. Vuoden 2019 hallinnointipalkkiomääräksi on vahvistettu
98 000 euroa (+alv). Ministeriö seuraa jatkossakin vaikuttaako takaisinperintäsaamisten väheneminen tulevinakin vuosina hallinnointipalkkion määrään vuosina 2020–2022, 20.12.2017 sovitusta.
Ministeriö on lopuksi kiinnittänyt huomiota siihen, että kevään 2020 aikana maailman taloudellinen
tilanne on merkittävästi muuttunut Covid-19 pandemian seurauksena. Edellä esitetyt arviot kohdistuvat vuoden 2019 tilanteesta tehtyihin arvioihin koska rahaston tilinpäätös on vahvistettu 14.2.2020
sekä hyväksytty valtioneuvostossa 26.3.2020. Näin ollen on hyvin todennäköistä, että niin pankkien
ja vientiyritysten luottoluokituksiin, vakautussopimusten arvostukseen, valtioiden kykyyn noudattaa
solmittuja sopimuksia, Finnveran takaisinperintään liittyviin arvioihin tulee merkittäviä muutoksia
vuoden 2020 aikana.
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Alustavan, keväällä 2020 tehdyn arvion mukaan Finnvera Oyj:n suuret riskikeskittymät, epävarmuus
maailman taloudellisesta ja poliittisesta kehityksestä ja yksittäiset suurten yhtiöiden tapahtumat vaikuttavat riskitasoon. Mahdolliset tappio-odotukset lyhyellä aikavälillä ovat keskittyneet muutamiin
yhtiöihin ja mahdolliset luottotappiot saattavat kasvaa erityisesti Covid-19 pandemian aiheuttaman
talouden hidastumisen seurauksena. Pandemian vaikutusten johdosta yritysten riskiluokituksia on
jouduttu heikentämään, mikä on vaikuttanut rahastoitujen varojen tarpeeseen. Kehittyvien ja köyhien maiden markkinoilla on havaittu ongelmia. Riski yksittäisiin isoihin luottotappioihin on kasvanut
Covid-19 pandemian johdosta erityisesti alussektorilla.
Ministeriö lisäksi toteaa, että ministeriön päätöksellä 19.12.2019 Valtiontakuurahaston uusi johtokunta nimitettiin vuosille 2020–2022. Puheenjohtajana toimii jatkossa Elise Pekkala (TEM) ja johtokunnan jäseninä Miki Kuusinen (VM), Anna von Knorring (VK) sekä Kari Virtanen (TEM).
4. Toimenpiteet, joihin ministeriö ryhtyy tilinpäätöksen johdosta ja tuloksellisuuden parantamiseksi
Ministeriö tarkastelee valtiontakuurahaston lainsäädännön päivittämistarvetta osana helmikuussa
2020 käynnistynyttä Finnveran lainsäädännön kehittäminen -työryhmä hanketta.

Ilona Lundström
Osastopäällikkö, ylijohtaja

Inkalotta Nuotio-Osazee
Hallitussihteeri
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Työ- ja elinkeinoministeriön kannanotto Valtion ydinjätehuoltorahaston tilinpäätöksestä vuodelta 2019
1. Arvio tuloksellisuudesta ja sen kehityksestä sekä asetettujen tulostavoitteiden toteutumisesta
Varautumisrahasto
Valtion ydinjätehuoltorahaston tehtävänä on kerätä, pitää tallessa ja turvaavasti sijoittaa ne varat,
jotka tulevaisuudessa tarvittaisiin ydinjätteistä huolehtimiseksi, mikäli jätehuoltovelvolliset eivät kykenisi itse huolehtimaan niistä. Ydinjätehuoltorahaston luonteen vuoksi sen ensisijaisena päämääränä ei ole tuottaa taloudellista voittoa vaan varmistaa ydinjätehuollon toteutuminen tulevaisuudessa.
Rahaston varat kerätään jätehuoltovelvollisilta organisaatioilta, joilla on huolehdittavanaan ydinjätteitä. Tällaisia organisaatioita ovat tällä hetkellä Fortum Power and Heat Oy, Teollisuuden Voima Oyj
ja Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy.
Varautumisrahaston tase oli vuoden 2019 lopussa noin 2,7 mrd. euroa (vuonna 2018 noin 2,7 mrd.
euroa). Rahaston varat kattavat tällä hetkellä kaikki arvioidut jätehuoltovelvollisten tähän mennessä
kertyneen ydinjätteen huoltoon tarvittavat kustannukset.
Rahaston sijoitustoiminnasta sekä lainaustoiminnan mahdollisista korkotuotoista kertyvillä voitoilla
hyvitetään jätehuoltovelvollisten rahasto-osuuksia vastaavasti. Varautumisrahaston voitto oli
vuonna 2019 noin 14,1 milj. euroa (vuonna 2018 noin 14,9 milj. euroa), ja se käytettiin rahastoosuuksien hyvitykseen.
Jätehuoltovelvollisilla ja heidän osakkeenomistajillaan on oikeus lainata turvaavia vakuuksia vastaan
enintään 75 % jätehuoltovelvollisen rahasto-osuudesta. Vuonna 2019 takaisinlainausmahdollisuutta
käyttivät Fortum Power and Heat Oy:n osakkeenomistaja Fortum Oyj (täysimääräisesti 75 % osuudestaan) ja Teollisuuden Voima Oyj (noin 39 % osuudestaan). Valtio ei käyttänyt takaisinlainausoikeuttaan.
Rahasto antoi Valtiokonttorin tehtäväksi sijoittaa lainaustoiminnan jälkeen rahastoon jääneet varat
valtion sarjaobligaatioihin aikaisempien vuosien tapaan.
Rahaston käytössä oleva lainaustoiminta ja muu sijoitustoiminta ovat ydinenergialain periaatteiden
mukaisia. Merkittävin rahaston käyttämä harkinta liittyy Varautumisrahaston varojen takaisinlainaukseen ja erityisesti siihen liittyvien vakuuksien arviointiin.
Tutkimusrahastot
Valtion ydinjätehuoltorahastoon kuuluu Ydinturvallisuustutkimusrahasto ja Ydinjätetutkimusrahasto, joihin kerätään vuosittain ydinlaitosten haltijoilta varoja jaettavaksi alan tutkimustoimintaan.
Vuonna 2019 tutkimusvaroja jaettiin yhteensä noin 12,8 milj. euroa (vuonna 2018 noin 12,4 milj.
euroa).
Rahaston käytössä oleva tapa kerätä ja jakaa varoja on ydinenergialain periaatteiden mukainen.
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2. Raportoinnin perusteiden asianmukaisuus ohjauksen ja tulosvastuun kannalta sekä kehittämistarpeet
Valtion ydinjätehuoltorahaston johtokunta hyväksyi vuoden 2019 tilinpäätöksen 28.1.2020. Tilinpäätöksessä on seuraavat osat: johdon katsaus, toiminta-ajatus ja tehtävät, toiminta ja talous tarkasteluvuonna erillisrahastoittain, toiminnan tuloksellisuus, johtokunta, rahaston henkilöstö, maksetut
palkkiot, eläkeasiat, tilintarkastajat, sisäinen valvonta, tuotto- ja kululaskelma, tase, rahoituslaskelma, liitteet, tilikirjat ja tositenumerosarjat. Tiedot esitetään erillisrahastoittain kahdelta vuodelta.
Ministeriö on vahvistanut Valtion ydinjätehuoltorahaston tilinpäätöksen asian oltua valmistavasti käsiteltävänä valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnassa 27.2.2020. Tilintarkastus on suoritettu
5.2.2020. Toinen kahdesta tilintarkastajista oli JHT-tilintarkastaja ja toinen KHT-tilintarkastaja. Rahaston tilintarkastajilla ei ole ollut huomauttamista rahaston tilinpäätöksestä.
Ministeriön näkemyksen mukaan rahaston raportointi on ollut asianmukaista ja riittävää ohjauksen
ja tulosvastuun kannalta. Ministeriön näkemyksen mukaan raportoinnin kokonaishyötyä lisäisi parempi aikataulullinen ennakoitavuus.
3. Toimenpiteet, joihin ministeriö ryhtyy tilinpäätöksen johdosta ja tuloksellisuuden parantamiseksi
Valtiontalouden tarkastusvirasto ei tarkasta Valtion ydinjätehuoltorahaston tilinpäätöstä eikä tässä
kannanotossa siten ole käytettävissä tarkastusviraston tarkastusraporttia.
Työ- ja elinkeinoministeriön näkemyksen mukaan Valtion ydinjätehuoltorahaston toiminta ja tilinpäätös vuodelta 2019 vastaavat valtioneuvoston asettamia tavoitteita. Ministeriöllä ei ole huomauttamista Valtion ydinjätehuoltorahaston toiminnasta eikä tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2019.
Rahasto on vuonna 2019 täyttänyt sille asetetut tulostavoitteet.
Varautumisrahastoa koskevat tulostavoitteet vuodelle 2020 on sovittu ministeriön ja rahaston vuosittaisessa tulosneuvottelussa joulukuussa 2019. Tulostavoitteet kohdistuvat pääosin rahaston vuosikellon mukaisten tehtävien suorittamiseen sekä rahaston toiminnan kulujen seuraamiseen erikseen määritellyllä tavalla. Lisäksi tulostavoitteeksi asetettiin rahaston toiminnan vuosikellon kehittäminen.
Jätehuoltovelvollisilla on jo useiden vuosien ajan ollut toive saada parempaa pitkäaikaista tuottoa
Varautumisrahastossa
oleville
varoilleen.
Ministeriö
asetti
3.4.2018
työryhmän
(TEM/94/00.04.01/2018) selvittämään ja tarvittaessa tekemään ehdotuksia toimenpiteiksi rahaston
sijoitustoiminnan kehittämiseksi. Työryhmä laati työnsä päätteeksi loppuraportin, joka julkaistiin syksyllä 2019. Ministeriö on valmistellut tämän jälkeen ydinenergialain muutosta raportin suositusten
perusteella.
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