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Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset) 
Strategiset sopimukset1 

Etelä-Pohjanmaa
Etelä-Savo
Häme
Kaakkois-Suomi
Kainuu
Keski-Suomi
Lappi
Pirkanmaa
Pohjanmaa
Pohjois-Karjala
Pohjois-Pohjanmaa
Pohjois-Savo
Satakunta
Uusimaa
Varsinais-Suomi

Yhtiöt
Finnvera Oyj
Suomen Teollisuussijoitus Oy

Valtionapuyhteisöt
Finpro ry/Invest in Finland
Julkisten hankintojen neuvontayksikkö
Kuluttajaliitto
Suomen Standardisoimisliitto SFS ry

1 ELY-keskusten ohjausasiakirjojen laajuuden vuoksi strategiset sopimukset kokonaisuudessaan sekä työ- ja elinkei-
noministeriön ja ELY-keskusten väliset toiminnalliset sopimukset löytyvät TEM:n verkkosivuilta kohdasta www.tem.
fi/elyasiakirjat.  
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1 Johdanto

TEM-konsernin (työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala) perustehtävänä on huo-
lehtia Suomen innovaatiotoiminnan ja yritysten toimintaympäristöstä, työ-, hyö-
dyke- ja energiamarkkinoiden toimivuudesta, työntekijöiden työllistymisedellytyk-
sistä sekä alueiden tasapainoisesta kehittymisestä globaalissa taloudessa. 

Jyrki Kataisen hallituksen hallitusohjelman linjauksiin perustuvan konsernistra-
tegian pohjalta on laadittu konsernin yhteiset tavoitelinjaukset, jotka on otettu huo-
mioon tulosalueiden tavoitteissa ja hallinnonalan yksiköiden tulossopimuksissa. 
Konsernistrategia ja sen alaiset tulostavoitteet ovat lähtökohtaisesti voimassa koko 
hallituskauden ellei niiden tarkistamiselle ole erityistä tarvetta. Konsernistrategia 
on laadittu yleiselle tasolle ja sen tavoitelinjaukset ovat edelleen relevantteja. Sen 
sijaan keskustelua on käyty tavoitteiden mahdollisesta täsmentämistarpeesta. Seu-
raavan hallituskauden alussa konsernistrategia tullaan arvioimaan kokonaisvaltai-
sesti uudelleen.

Konsernistrategian mukaisesti TEM-konsernin tavoitteena on kestävällä pohjalla 
oleva korkea työllisyys ja siitä seuraava hyvinvointi. TEM-konsernin visiossa Suo-
men kilpailukyky, työllisyys ja hyvinvointi ovat maailman kärkiluokkaa ja kestä-
vät maailmantalouden ravistelut. Konsernistrategia kirkastaa hallitusohjelman poh-
jalta valmistellut keskeiset tavoitteet. Lisäksi eri politiikkalohkojen toimintaa ohjaa-
vat erilaiset substanssistrategiat, jotka määrittelevät osan keskeisistä tavoitteista. 

Ministeriö vahvistaa tämän asiakirjan mukaisesti hallinnonalansa merkittävim-
mät tulostavoitteet vuodelle 2014. Luvussa kaksi on esitetty ministeriön toimialan 
yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet. Luvussa kolme on esitetty politiikkalohko-
kohtaisesti tulostavoitteet, jotka pohjautuvat konsernistrategian tavoitelinjausten 
perusteella määriteltyihin tulostavoitteisiin sekä tulosalueen muihin tulostavoittei-
siin. Em. tavoitteet sisältyvät vuoden 2014 talousarvioon, edelleen tarvittavilta osin 
tarkistettuna ja täydennettynä.

Liitteessä 1 on valtion tulostietojärjestelmästä (Netra) tulostettu raportti hallin-
nonalan virastojen TEM:n konsernistrategian tavoitelinjauksiin linkitetyistä tulos-
tavoitteista. Liitteeseen kaksi on koottu hallinnonalan virastojen, laitosten ja sopi-
musyhteisöjen tulossopimukset. 
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2 Työ- ja elinkeinoministeriön 
toimialan ja hallinnonalan 
keskeiset tulostavoitteet

TEM-konsernin (työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala) tehtävänä on rakentaa 
kestävää kasvua ja uudistumista tukevaa, kansainvälisessä kilpailussa menestyvää 
työ- ja elinkeinoelämän toimintaympäristöä. Tavoitteena on kestävällä pohjalla oleva 
korkea työllisyys ja siitä seuraava hyvinvointi.

Hallinnonalan avainindikaattorit

Työllisyysasteen kausi- ja satunnaisvaihteluista tasoitettu trendi on vähintään  
72 prosenttia vuonna 2015 

Työttömyysasteen trendi on korkeintaan 5 % vuonna 2015 

Tahtotilaan pääsemiseksi tarvitaan konsernin yhteistä tapaa toimia ja vahvaa yhteis-
työtä yli organisaatiorajojen, osana koko valtiokonsernia. Työ- ja elinkeinoministe-
riö toteuttaa hallituksen työ- ja elinkeinopolitiikkaa yhdessä hallinnonalan yksiköi-
den ja yhteistyössä muiden ministeriöiden kanssa.

Hallitusohjelma asettaa keskeiset tavoitteet työ- ja elinkeinoministeriön konser-
nille. Hallitusohjelman strategisesta toimeenpanosuunnitelmasta keskeisessä ase-
massa on kestävän talouskasvun, työllisyyden ja kilpailukyvyn vahvistaminen -poli-
tiikkakokoisuus ja sen sisältämät kärkihankkeet. Hallitusohjelman pohjalta valmis-
teltu konsernistrategia kirkastaa keskeiset tavoitteet ja toimenpiteet. Lisäksi eri 
politiikkalohkojen toimintaa ohjaavat erilaiset substanssistrategiat, jotka määritte-
levät osan keskeisistä tavoitteista. 

Konsernistrategian tehtävänä on auttaa hahmottamaan TEM:n laajan konsernin 
yhteisiä tavoitteita ja auttaa yhdensuuntaistamaan strategioita, linjauksia, suunni-
telmia ja toimia eri tasoilla. Lisäksi sen tehtävä on selkeyttää hallinnonalan ulkoista 
kuvaa. Konsernistrategia pannaan toimeen tavoitelinjausten ja niiden alaisten tulos-
tavoitteiden kautta, jotka on asetettu vuosille 2011–2014. Tavoitelinjaukset kattavat 
konsernin laajasta tehtäväkentästä vain osan, mutta ovat keskeisimpiä suuntaa kor-
jaavia asioita. Tavoitelinjausten alaiset tulostavoitteet kokoavat vaikuttavimmat toi-
menpiteet kullekin tavoitelinjaukselle osasto- ja virastorajojen yli. Virastojen tavoi-
telinjauksiin liittyvien tulostavoitteiden seuranta toteutetaan valtion raportointipal-
velun Netran tulostietojärjestelmän avulla.

Työ- ja elinkeinoministeriö on asettanut toimialalleen seuraavat konsernistrate-
gian mukaiset yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet:
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Tavoitelinjauksiin liittyvät indikaattorit

TL 1: Edistämme korkean arvonlisän uutta, kasvavaa ja vientiin 
suuntautuvaa yritystoimintaa
Tavoitelinjauksen yleisenä tavoitteena on synnyttää ja ylläpitää kilpailukykyistä 
yritystoimintaa kaikilla aloilla, ml. paikalliset palvelumarkkinat. Tavoitelinjaus 
kohdistuu kuitenkin haastavimpaan yritystoimintaan, joka pystyy luomaan kas-
vavia maailmanluokan yrityksiä ja jatkuvasti kehittyvää osaamista.

Mittarit:
• Tavaravienti kasvaa 
• Palvelujen vienti kasvaa
• Korkean teknologian tuotteiden vienti ja suomalainen osuus niiden jalos-

tusarvossa kasvaa 
• Kasvuyritysten määrä kasvaa 

TL 2: Edistämme työllisyyttä panostamalla erityisesti nuoriin, pitkäaikais-
työttömiin ja työelämän laatuun
Korkealla oleva pitkäaikaistyöttömyys ja nuorisotyöttömyys rajoittavat talouden 
kasvua, väestön hyvinvointia ja heikentävät julkisen talouden tasapainoa. Työttö-
myyden alentaminen tukee myös työvoiman saatavuutta ja helpottaa työmarkki-
noiden kohtaanto-ongelmia. Työelämän laadun parantaminen lisää työn houkut-
televuutta ja tukee työurien pidentymistä.

Mittarit:
• Työllisyysasteen kausi- ja satunnaisvaihteluista tasoitettu trendi on vähin-

tään 72 prosenttia vuonna 2015 
• Työttömyysasteen trendi on korkeintaan 5 % vuonna 2015 
• 15–24-vuotiaiden nuorten työttömyysasteen trendi alenee 
• Vaikeasti työllistyvien määrä vähenee 
• Työolobarometrin työelämän laadun yleiskeskiarvo nousee 

TL 3: Lisäämme Suomen energiaomavaraisuutta
Energiapolitiikan keskeinen tavoite on energiaomavaraisuuden lisääminen. Oma-
varaisuutta lisätään käyttäen taloudellisia kannusteita, normeja ja johdonmu-
kaista lupapolitiikkaa sekä edistämällä energiatehokkuutta.

Mittarit:
• Riippuvuus tuontienergiasta laskee 
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TL 4: Poistamme rakenteellisia kilpailun esteitä
Kilpailun toimivuuden esteet ovat Suomessa tyypillisesti rakenteellisia. Esteet 
voivat olla seurausta esim. sääntelystä, julkisesta rahoituksesta tai julkisen sek-
torin toiminnasta yksityisillä markkinoilla. Rakenteelliset kilpailun esteet voivat 
liittyä myös markkinoiden luonteeseen.

Mittarit:
• Consumer Conditions Index – CCI kasvaa 
• Market Performance Indicator – MPI (palvelut ja ongelmallisimmiksi osoit-

tautuvat toimialat)

Tavoitelinjauksiin perustavat tulostavoitteet

TL 0: Toteutamme strategiaa seuraavia periaatteita noudattaen:
syvennämme vuorovaikutusta hallinnon ja sidosryhmien kanssa eri toimien 
yhdensuuntaistamiseksi
uudistamme rakenteitamme ja toimintatapojamme jatkuvasti
keskitymme olennaiseen ja toimimme siinä tehokkaasti

Tulostavoitteet:
0.1. Sähköinen toimintatapa lisääntyy
0.2. Politiikka-alueiden arviointi ohjaa konsernin kehittämistä
0.3. Asiakaspalvelu parantuu

TL 1: Edistämme korkean arvonlisän uutta, kasvavaa ja vientiin suuntau- 
tuvaa yritystoimintaa

Tulostavoitteet: 
1.1. Yritys- ja innovaatiopolitiikan toimet kohdistuvat uudistuviin ja 
       kasvuhakuisiin yrityksiin
1.2. Julkisten rahoituspalvelujen riskinotto lisääntyy
1.3. Pk- yritysten kansainvälistymisvalmiudet parantuvat

TL 2: Edistämme työllisyyttä panostamalla erityisesti nuoriin, pitkäaikais-
työttömiin ja työelämän laatuun

Tulostavoitteet:
2.1. Nuorten yhteiskuntatakuu toteutuu
2.2. Rakennetyöttömyys alenee
2.3. Työelämän laatu paranee
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TL 3: Lisäämme Suomen energiaomavaraisuutta

Tulostavoitteet:
3.1. Sähkömarkkinoiden toimivuus paranee
3.2. Uusiutuvan energian osuus energian loppukulutuksesta lisääntyy 
       33 prosenttiin vuonna 2015
3.3. Energiatehokkuus paranee

TL 4: Poistamme rakenteellisia kilpailun esteitä

Tulostavoitteet:
4.1. Kaupan keskittymisestä aiheutuvat haitat vähenevät
4.2. Julkisten toimijoiden liiketoiminta muuttuu kilpailuneutraaliksi
4.3. Harmaa talous supistuu

TEM konsernistrategian ja niistä johdettujen tavoitelinjausten lisäksi toimintaa 
ohjaavat useat ajankohtaiset esimerkiksi alueiden kehittämiseen, innovaatio- ja elin-
keinopolitiikkaan, kilpailu- kuluttajapolitiikkaan sekä työpolitiikkaan ja energiapo-
litiikkaan liittyvät jo hyväksytyt tai valmistumassa olevat linjaukset.

Pääministeri Kataisen hallitus sopi syksyllä 2013 rakennepoliittisesta uudistusoh-
jelmasta ja sen toimeenpanosta. Ohjelman sisältämien rakenneuudistusten tavoit-
teena on poistaa julkisen talouden kestävyysvaje. Keskeisimpinä keinoina on saada 
työllisyys, talouskasvu ja julkisten palveluiden tuottavuus kasvu-uralle. Työ- ja elin-
keinoministeriöllä on päävastuu 22:sta ohjelman sisältämästä toimenpidekokonai-
suudesta, minkä lisäksi TEM on mukana lukuisissa muiden ministeriöiden vastuulla 
olevissa hankkeissa. Vuonna 2014 keskeisenä tavoitteena on varmistaa ohjelman 
toimenpiteiden eteneminen siten, että luodaan edellytykset julkisen talouden kes-
tävyysvajeen umpikuromiseksi. 

Julkisen sektorin tuottavuuden lisääminen on osa hallitusohjelmaan kirjattua 
hallituksen talouspoliittista strategiaa. Osana tätä kokonaisuutta valtionhallinnon 
tuottavuusohjelma korvattiin vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelmalla, jossa TEM:n 
hallinnonalan merkittävimmät hankkeet ovat työpolitiikan palvelurakennearviointi 
(RTT) ja julkisten kansainvälistymispalveluiden taloudellisten ulkosuhteiden toi-
menpideohjelma (Team Finland). Nämä hankkeet panostavat vahvasti hallinnon-
alan toimintatapojen uudistumiseen ja niiden kattavuus TEM:n hallinnonalalla on 
merkittävä. 

Konsernin yhteisiä toimintamalleja rakennetaan asiakkuus-, palvelu- ja tietohal-
lintostrategioiden linjauksilla sovittaen ne rakennepoliittisen ohjelman ja kansal-
lisen palveluarkkitehtuurin periaatteisiin. Tavoitteena on palveluiden ja järjestel-
mien yhteen toimivuuden ja laadun sekä toiminnan tehokkuuden ja vaikuttavuuden 
parantaminen. Palveluiden ja toiminnan sähköistämisellä pyritään hallinnonalan 
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(eTEM) ja työ- ja elinkeinot -kohdealueen pirstaloituneen tietojärjestelmäpohjan 
yhtenäistämiseen ja palvelutarjonnan kokoamiseen asiakaslähtöisiksi,  monikana-
vaisiksi palvelukokonaisuuksiksi. 

Tämän edistämiseksi jatketaan ja vahvistetaan hallinnonalan toimijoiden säh-
köistämisohjelmien suunnittelun koordinointia ja yhteen toimivuuden lisäämistä 
yhteisten arkkitehtuuristen periaatteiden ja linjausten mukaisen kehittämistoimin-
nan  ja hankehallinnan kautta. Kehitystyön tueksi käynnistetään hallinnonalan  ja 
kohdealueen toimijoiden yhteisiä ekosysteemejä.
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3 Tulosalueiden tulostavoitteet 

3.1 Elinkeino- ja innovaatiopolitiikka 

Elinkeino- ja innovaatiopolitiikalla vahvistetaan kilpailukyvyn ja talouden kasvun 
edellytyksiä. Elinkeino- ja innovaatiopolitiikassa lähivuosina tiukan budjetin ja 
supistuvan työvoiman tilanteessa korostuvat toimenpiteet, jotka kohdistuvat kas-
vun uusien lähteiden vahvistamiseen rakenteita uudistamalla ja tuottavuuden kas-
vun nopeuttamiseen.

Tavoitteena on edistää korkeaan arvonlisään tähtäävää rakennemuutosta eli yri-
tysten hakeutumista uusiin, kasvaviin liiketoimintoihin, työntekijöiden siirtymistä 
entistä vaativampiin ja korkeamman tulotason tehtäviin sekä entistä tehokkaam-
pien toimintatapojen käyttöönottoa yrityksissä ja julkisella sektorilla.

Kilpailullinen toimintaympäristö on tärkeä tekijä muutosvalmiuden aikaansaa-
misessa. Kilpailu pakottaa yritykset innovoimaan, muuttamaan toimintatapojaan ja 
hakemaan uusia markkinoita. Avoimilta markkinoilta on toisaalta saatavissa korke-
ampia tuottoja uusien tuotteiden ja palvelujen kehittämisinvestoinneille. Elinkeino-
politiikan tulee vastata haasteeseen arvoketjujen pilkkoutumisesta ja talouden glo-
balisaatiosta, jotka muuttavat yritysten toimintaympäristöä.

Elinkeino- ja innovaatiopolitiikan toimilla parannetaan yritysten kyvykkyyttä vas-
tata kilpailun haasteisiin kuten kykyä hyödyntää globaalien arvoverkostojen luo-
mia mahdollisuuksia. Mm. biotalous-, cleantech-, luovien alojen -, elintarvike- ja ter-
veysteknologiastrategiat ovat olennaisia teollisuuspolitiikan osia. Teollisen toimin-
nan määrittely sekin on muuttumassa teknologisen kehityksen ja palvelutuotannon 
kehittymisen myötä.  

Julkisen rahoituksen välineillä on tärkeä tehtävä rahoitusmarkkinoiden toimin-
nassa olevien puutteiden korjaamisessa. Näitä välineitä tarvitaan erityisesti aloitta-
vien, uusissa liiketoiminnoissa olevien yritysten rahoittamisessa.

Kasvuyritysten menestys kertoo talouden muutosvalmiuden, dynamiikan, onnis-
tumisesta. Kasvuyritysten kansainvälistymisen ja muiden toimintaedellytysten 
parantaminen on keskeinen rakennemuutoksen edistämistoimi. 

Konsernistrategian tavoitelinjauksiin liittyen elinkeino- ja innovaatiopolitiikka 
liittyy ensisijaisesti tavoitelinjaukseen 1 ”Edistämme korkean arvonlisän uutta, kas-
vavaa ja vientiin suuntautuvaa yritystoimintaa”.

Kasvun ja kantosuhteen kannalta on tärkeää, että työ- ja elinkeinopolitiikan 
yhteisenä tavoitteena on yksityisrahoitteisten työpaikkojen määrän kasvattaminen.
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Tulosalueen yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet vuodelle 2014 ovat:

Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet 2014 tavoite

1. Elinkeino- ja innovaatiopolitiikan toimet kohdistuvat uudistu-
viin ja kasvuhakuisiin yrityksiin 
• Alkavien yritysten osuus yrityskannasta (%)
• Lopettaneiden yritysten osuus yrityskannasta (%))
• Alkaviin yrityksiin tehtyjen riskisijoitusten määrä (milj. euroa)
• Kasvuyritysten tuottamien työpaikkojen määrä edellisten 3 vuoden 

aikana

 
 

~ 10
~ 7 

>150
> 60 000

2. Julkisten rahoituspalvelujen riskinotto lisääntyy

3. Pk-yritysten kansainvälistymisvalmiudet parantuvat
• Pk-yritysten vienti (mrd. euroa)
• Pk-yritysten osuus koko viennistä (%)

>7,7
>13

4. Innovaatiotoiminta lisääntyy ja sen hyödyntäminen elinkeino-
elämässä ja julkisella sektorilla kasvaa
• Innovaatiotoimintaa harjoittavien yritysten määrä (% kaikista 

yrityksistä)
• Käyttäjälähtöiseen innovaatiotoimintaan panostavien yritysten 

määrä (% kaikista yrityksistä)
• Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan menot (% BKT)
• Innovaatioiden osuus julkisista hankinnoista (%)
• Julkisten tietovarantojen avaamisen avulla syntyvän uuden 

liiketoiminnan määrä
• Yritysten t&k&i-sijoitukset (% BKT)

>56

>21

3,8
2

kasvaa

2,8

5. Yritysten vienti ja kansainvälistyminen lisääntyvät ja kansain-
välistynyt yritystoiminta monipuolistuu
• Viennin määrä (mrd. euroa)
• Julkisesti tuetun viennin osuus kokonaisviennistä (%)
• Suorien ulkomaisten investointien osuus BKT:stä (%)

>72
>4,5

39

6. Uutta liiketoimintaa syntyy valituille strategisille kasvualoille, 
erityisesti bio- ja luonnonvaratalouteen, matkailuun sekä clean-
tech- (ympäristöliiketoiminnan) ja hoito- ja hoivapalvelualoille
• alan uusien yritysten määrä
• alan yritysten liikevaihto

kasvaa
kasvaa

3.2 Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka

Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikalla tuetaan työvoiman osaamisen kehittämistä ja yri-
tysten kasvua, alkavaa yritystoimintaa sekä torjutaan työttömyyttä ja työmarkkinoi-
den kohtaanto-ongelmia. Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikalla vaikutetaan myös toi-
mintaympäristön pitkän aikavälin muutoksiin, joita aiheuttavat globalisaatio, väes-
tön ikääntyminen sekä energiapolitiikan ja ilmastomuutoksen tuomat haasteet. Kon-
sernistrategian mukaisesti työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikalla edistetään työllisyyttä 
panostamalla erityisesti nuoriin, pitkäaikaistyöttömiin ja työelämän laatuun (Tavoi-
telinjaus 2). Työllisyys- ja yrityspolitiikalla vahvistetaan maahanmuuttajien kiinnit-
tymistä työelämään. Tavoitteeksi on asetettu maahanmuuttajien työllisyysasteen 
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nostaminen ja työttömyyden puolittaminen. Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikkaa toteu-
tetaan julkisilla työvoima- ja yrityspalveluilla ja yritysrahoituksella. 

Työ- ja elinkeinoministeriö toteuttaa yhteistyössä muiden ministeriöiden kanssa 
valtioneuvoston vuonna 2012 hyväksymää periaatepäätöstä työmarkkinoiden toi-
mivuuden ja työvoiman tarjonnan turvaamiseksi integroidusti hallituksen raken-
nepoliittisen ohjelman kanssa. Vuonna 2014 mm. laaditaan väliraportti työpoliitti-
sen palvelurakenteen kehittämisestä sekä kokonaisarvio tähänastisten työpoliittis-
ten toimenpiteiden riittävyydestä sekä määritetään työpolitiikan pidemmän aikavä-
lin kehittämistarpeita.

Työllisyys- ja yrityspolitiikassa painotuksena on kasvun vauhdittaminen luomalla 
edellytyksiä uudelle yritystoiminnalle ja investoinneille sekä vastaamalla yritys-
ten työvoima- ja osaamistarpeisiin. Palveluja suunnataan erityisesti pk-yritysten 
kasvun, kehittymisen ja kansainvälistymisen edistämiseen. Yritystukilain uudis-
tus, joka tulee voimaan 1.7.2014, yksinkertaistaa ja joustavoittaa yritystukijärjestel-
mää. Yritysten kehittymistä, rakennemuutosten hallintaa ja työurien jatkumista tue-
taan kehittämällä muutosturvan toimintamallia, toteuttamalla yritysten tarpeiden 
mukaista työvoimakoulutusta sekä yritysten kehittämistoimenpiteitä. Uusien yri-
tysten syntymistä edistetään starttirahalla ja antamalla alkaville yrityksille koko-
naisvaltaista tukea niiden elinkaaren alkuvaiheissa neuvonnan ja koulutuksen kei-
noin. Uudistetut yritystoiminnan kehittämispalvelut otetaan käyttöön vuonna 2014.

Työvoima- ja yrityspalvelujen kehittämistä jatketaan vuonna 2013 käynnistyneen 
palvelu-uudistuksen linjausten mukaisesti. Uudistuksella tuetaan osaavan työvoi-
man saatavuutta, työnhakijoiden nopeaa työllistymistä ja yrittäjyyttä. Työ- ja elin-
keinotoimistojen (TE-toimistot) palvelut järjestetään valtakunnallisten palvelulinjo-
jen mukaisesti. Näitä ovat työnvälitys- ja yrityspalvelut, osaamisen kehittämisen pal-
velut ja tuetun työllistymisen palvelut. TE-toimiston ydinpalvelu on työnvälitys, joka 
tukee nopeaa työllistymistä ja avoimien työpaikkojen tehokasta täyttöä. Työnväli-
tystä tehostetaan parantamalla TE-toimistojen yhteistyötä yritysten kanssa ja lisää-
mällä työtarjousten tekemistä työnhakijoille. Monikanavaista palvelumallia kehite-
tään ja verkkoasiointimahdollisuuksia laajennetaan. Palkkatuen käyttöä suunna-
taan työntekijöiden rekrytoimiseksi yrityksiin. Työvoima- ja yrityspalvelujen toteu-
tuksessa verkotutaan muiden palvelutuottajien kanssa seudullisissa yrityspalve-
luissa ja työvoiman palvelukeskuksissa.

Nuorten ja vastavalmistuneiden kiinnittymistä työmarkkinoille tuetaan var-
mistamalla nuorisotakuun toteutuminen. Kaikille alle 25-vuotiaille työttömille ja 
alle 30-vuotiaille vastavalmistuneille työttömille tarjotaan työ- tai koulutuspaikka 
taikka muu työllistymistä tukeva palvelu viimeistään kolmen työttömyyskuukau-
den kuluessa. Ammatillista koulutusta vailla olevat nuoret ohjataan ensisijaisesti 
ammatilliseen koulutukseen, oppisopimuskoulutukseen tai muihin työssä oppimi-
sen muotoihin. Tutkinnon suorittaneita nuoria ohjataan hakemaan avoimia työpaik-
koja ja tarvittaessa heidän työllistymistään tuetaan palkkatuen ja siihen pohjautu-
van Sanssi-kortin avulla. Nuorten yrittäjyyttä ja uusia yrittäjyyden muotoja tuetaan 
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räätälöimällä alkavan yrittäjän palveluja nuorten tarpeisiin, mm. toteuttamalla eril-
lisiä nuorten yrittäjyyspajahankkeita. 

Pitkäaikaistyöttömyyttä ja työmarkkinoilta syrjäytymistä vähennetään. Pitkäai-
kaistyöttömien osallistumista palkkatuettuun työhön, koulutukseen ja muihin pal-
veluihin lisätään. Pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseksi on käynnistetty kunta-
kokeilu, jossa kunnan vastuuta pitkäaikaistyöttömien palvelujen järjestämisessä on 
lisätty. Kokeilussa pyritään vuoteen 2015 mennessä löytämään uusia paikalliseen 
kumppanuuteen perustuvia työllistymistä edistäviä toimintamalleja, joissa otetaan 
huomioon sekä työttömien työnhakijoiden että paikallisten työmarkkinoiden tar-
peet. Kokeilun tulosten perusteella tehdään päätökset kuntien ja valtion välisestä 
työnjaosta työllisyyden edistämisessä. Työvoiman palvelukeskustoiminta vakinaiste-
taan lainsäädännöllä, ja yli 300 päivää työmarkkinatuella olleiden työmarkkinatuen 
rahoitusvastuuta siirretään kunnille vuoden 2015 alusta lähtien. Toimintaohjelma 
osatyökykyisten työllistymisen edistämiseksi toteutetaan vuodesta 2014 alkaen. 
Välityömarkkinoilla tarjottavien palvelujen laatua ja vaikuttavuutta parannetaan. 
Maahanmuuttajien kotouttamista tehostetaan lisäämällä kotoutumiskoulutusta.

Tulosalueen vuoden 2014 yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet ovat:

Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet 2014
tavoite

Rekrytointiongelmia kokeneiden toimipaikkojen osuus, enintään % 29

Ulkomaalaisten työttömyysaste, enintään % 17,9

Virta yli 3 kk työttömyyteen, enintään % 29

Virta yli 3 kk työttömyyteen alle 25-vuotiailla, enintään % 10

Virta yli 3 kk työttömyyteen alle 25-29 vuotiailla vastavalmistuneilla, 
enintään %

13

Työtarjouksesta tai muuten toimiston hakijalla täyttyneiden työpaik-
kojen (ml. hakupaikat) osuus kaikista työpaikoista, vähintään %

22

Uusien yritysten määrä (lkm) 8 780

 

3.3 Kotouttamispolitiikka

Työ- ja elinkeinoministeriön tehtävänä on maahanmuuttajien kotouttaminen kotou-
tumisen edistämisestä annetun lain (1386/2010) pohjalta.

Tarkoituksena on tukea ja edistää kotoutumista ja maahanmuuttajan mahdol-
lisuutta osallistua aktiivisesti suomalaisen yhteiskunnan toimintaan. Tavoitteena 
on parantaa laajasti eri maanmuuttajaryhmien kotoutumisedellytyksiä. Kotoutu-
mista ja työelämään sijoittumista nopeutetaan ja tehostetaan erityisesti alkuvaiheen 
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tiedottamisella, neuvonnalla ja ohjauksella sekä johdonmukaisella kotouttamisen 
toimenpidekokonaisuudella. Kotouttamispolitiikan toimeenpanon periaatteet ja 
toteutettavat keskeiset toimenpiteet on määritelty valtioneuvoston periaatepäätök-
senä annetussa valtion kotouttamisohjelmassa vuosille 2012 - 2015. 

Vuonna 2014 käynnistetään kotouttamisen osaamiskeskuksen toiminta. Osaamis-
keskus tukee paikallisten toimijoiden osaamisen kehittämistä ja vahvistaa horison-
taalista, eri hallinnonalojen ja toimijoiden välistä yhteistyötä.   Osaamiskeskuksen 
tehtävänä on kotoutumistoimenpiteiden yhdenmukaisen toimeenpanon varmistami-
nen informaatio-ohjauksen keinoin, kotoutumisen arviointi ja seuranta, eri toimen-
piteiden ja toimintamallien vaikuttavuuden arviointi, toimijoiden osaamisen kehit-
täminen sekä hyvien käytäntöjen levittäminen ja juurruttaminen. 

Kansainvälistä suojelua saavien henkilöiden kuntiin sijoittumista edistetään hal-
lituksen ja kuntien välillä sovittavien toimenpiteiden pohjalta. Hyvien etnisten suh-
teiden edistämistä tehostetaan vahvistamalla kotouttamistyön rakenteita.

Tulosalueen vuoden 2014 yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet ovat:

Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet 2014 tavoite

Pakolaisten toteutuneet kuntasijoituspaikat, vähintään (lkm) 2 300

3.4 Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden 
sääntely ja työelämä

Työ- ja elinkeinoministeriön strategisten tavoitteiden toteutuminen rakentuu 
lainsäädännön ja muun toimintaympäristön kilpailukykyisyyden perustalle. Kon-
sernistrategian mukaisesti yritysten toimintaympäristön, markkinoiden säänte-
lyn ja työelämän osalta panostetaan erityisesti rakenteellisten kilpailun esteiden 
poistamiseen. 

Sisämarkkinalainsäädännön laatuun ja tehokkaaseen soveltamiseen panostetaan 
kotimaassa ja varmistetaan suomalaisten yritysten pääsy muiden EU-maiden mark-
kinoille auttamalla kohdattujen sisämarkkinaesteiden poistamisessa. EU-tasolla vai-
kutetaan tulevan komission ohjelmaan.

Moderni kilpailupolitiikka on elinkeinopolitiikan olennainen osa ja kilpailukyvyn 
parantamisen välttämätön ehto. Kilpailuvalvontaa tehostetaan osana terveen kilpai-
lun ohjelmaa. Uudistunut lainsäädäntö mahdollistaa sen, että päivittäistavarakau-
pan määräävässä markkina-asemassa olevien toimijoiden kilpailua vääristäviin toi-
mintatapoihin voidaan puuttua. Kilpailu- ja kuluttajavirasto voi valvonnassaan puut-
tua jatkossa myös julkisen ja yksityisen sektorin kilpailuneutraliteettia vääristäviin 
rakenteisiin ja toimintatapoihin. 
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Kuluttajapoliittisen ohjelman (2012–2015) toimeenpano jatkuu. Kuluttajapolitii-
kassa painotetaan arjen kuluttajataitojen vahvistamista, kuluttajan oikeuksista huo-
lehtimista ja kuluttajien etujen mukaisia toimivia markkinoita. Tekninen turvalli-
suus ja luotettavuus pidetään korkealla tasolla. Valmistellaan EU:n tuotelainsää-
däntöuudistuksen kansallista toimeenpanoa. Valmistaudutaan Kuluttajatutkimus-
keskuksen siirtoon Helsingin yliopistoon yhteyteen. 

Valtiontukisääntelyn näkökulmasta on ensiarvoista tunnistaa aidosti elinkelpoi-
set yritykset toimijoista, joiden kannattavuus perustuu jatkuvaan julkiseen rahoi-
tukseen. EU-sääntelyn kokonaisuudistus mahdollistaa sen, että Suomen kannalta 
kaikkein haitallisimpiin ja jäsenmaiden välistä tukikilpailua ylläpitäviin rakentei-
siin voidaan nyt vaikuttaa. Taloudellisten yleishyödyllisten palvelujen toteuttamista-
voissa otetaan aiempaa enemmän huomioon markkinoiden tarjoamat mahdollisuu-
det. Julkisten hankintojen sääntelyn kokonaisuudistuksessa tavoitteena on tarpeet-
toman hallintotyön vähentäminen ja aiempaa nopeampien ja joustavampien menet-
telyiden käyttöönotto. 

Harmaata taloutta torjutaan tehostetusti sekä erillisen toimintaohjelman mukai-
sesti että osana yritysten toimintaympäristön muuta kehittämistä. Lainsäädännössä 
ei lisätä yritysten sääntelytaakkaa. Uuden lainsäädännön yritysvaikutusten arvi-
oinnissa tavoitteena on toimiva ja yritysten kilpailukykyä tukeva säädösympäristö. 

Toimivat työmarkkinat, ajanmukainen työlainsäädäntö sekä yritysten yhteiskun-
tavastuullisuus ovat yritysten kilpailuetuja. Työmarkkinoiden toimivuuden paranta-
miseksi valmistellaan lainsäädäntöä, jolla kitketään harmaata taloutta ja varmiste-
taan yritysten tasapuoliset toimintaedellytykset, edistetään työntekijöiden työ- ja 
yksityiselämän yhteensovittamista, kannustetaan henkilöstön osaamisen kehittä-
mistä ja ajanmukaistetaan työelämän yhdenvertaisuussääntely. Yhteiskuntavastuun 
periaatepäätöksen toimeenpanolla edistetään elinkeinoelämän ja julkisen sektorin 
toimijoiden vastuullisuutta, mikä tukee kestävän kasvun tavoitteita.

Taloudellisen informaation luotettavuus ja tehokkuus on tärkeä kilpailukykyi-
sen toimintaympäristön elementti. Tilintarkastajajärjestelmän uudistamista jatke-
taan antamalla eduskunnalle hallituksen esitys tilintarkastuslain muuttamiseksi ja 
käynnistämällä uuden tilintarkastajatutkinnon valmistelu. Erityisesti pk-yritysten 
taloudellisen raportoinnin keventämisellä ja kaupparekisteripalveluiden sähköis-
tämisellä vähennetään yritysten hallinnollista taakkaa ja tuetaan harmaan talou-
den torjuntaa.

Teollisoikeusjärjestelmien toimivuus ja IPR-palveluiden saatavuus Suomessa 
varmistetaan eurooppalaisten ja kansainvälisten järjestelmien kehittyessä. Val-
mistellaan yhtenäistä patenttituomioistuinta koskevaan kansalliseen sopimuk-
seen liittymistä ja yhtenäisen eurooppalaisen patenttisuojan kansallista voimaan-
saattamista koskeva ratifiointiesitys eduskunnalle. Teollisoikeusasiamiestut-
kinto otetaan käyttöön ja Patentti- ja rekisterihallituksen yhteyteen perustetaan 
teollisoikeusasiamieslautakunta.
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Teknisen turvallisuuden ja luotettavuuden alueella merkittäviä EU-tason hank-
keita ovat yhdeksän tuotedirektiivin mukauttaminen akkreditointia ja markkina-
valvontaa koskevan EU-päätöksen mukaiseksi. Toinen merkittävä tuotelainsäädän-
töön vaikuttava kokonaisuus on markkinavalvonta- ja tuoteturvallisuusasetuspa-
ketin valmistelu, jonka jatko selviää alkuvuoden aikana. Lisäksi uuden Seveso III 
-direktiiviin kansallisen täytäntöönpanon valmistelu jatkuu. Standardisointitoimin-
nassa tullaan hyödyntämään uuden standardointiasetuksen tuomia mahdollisuuk-
sia ja varmistetaan julkisen sektorin sitoutuminen. Valmistaudutaan uuden VTT osa-
keyhtiön perustamiseen, jossa yhdistetään Mittatekniikan keskus Mikes VTT-osa-
keyhtiöön. Tässä yhteydessä akkreditointielin Finas tulee uudelleen sijoitettavaksi, 
koska se ei voi olla osa merkittävää palveluidensa käyttäjää.

Politiikkalohkon tehtäviin kuuluu myös poikkeusoloihin varautuminen. Joulu-
kuussa 2013 annetun uuden huoltovarmuuden tavoitepäätöksen toimeenpano alkaa. 

Tulosalueen vuoden 2014 yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet ovat:

Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet

Kaikkien toimijoiden toimintaolosuhteet markkinoilla ovat tasavertaiset, kilpailumahdolli-
suudet parantuvat ja taloudellinen huoltovarmuus on korkealla tasolla.

Kuluttajien asema on turvallinen, ja kuluttajat sekä yrittäjät luottavat markkinoiden 
toimivuuteen

Tekninen turvallisuus ja luotettavuus yhteiskunnassa ja yrityksissä pysyy korkealla tasolla.

Yritysten sääntelytaakka vähenee. Teollisuudelle aiheutuvan taloudellisen rasituksen ja 
sen sääntelytaakan lisäämistä vältetään.

Ajanmukaiset teollisoikeusjärjestelmät edistävät innovaatioita sekä tavaroiden ja palvelu-
jen kaupallistamista.

Työolobarometrin työelämän laadun yleisarviointi – Tavoite v. 2014 8,1

3.5 Alueiden kehittäminen ja 
rakennerahastopolitiikka

Alueiden kehittämistoimintaa suuntaavat laki alueiden kehittämisestä ja rakenne-
rahastotoiminnan hallinnoinnista, valtioneuvoston määrittelemät alueiden kehit-
tämistavoitteet 2011–2015, niitä tarkentavat ministeriöiden aluestrategiat ja maa-
kunnan liittojen johdolla valmistelemat maakuntaohjelmat sekä niiden toimeenpa-
nosuunnitelmat. Kansallisia tavoitteita tukee EU:n rakennerahastokaudeksi 2014–
2020 laadittu Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -Suomen rakennerahasto-ohjelma.

Alueiden kehittämisen järjestelmä perustuu vuorovaikutukseen, eri toimijoiden 
työnjakoon ja yhteisiin tavoitteisiin. Ohjelmat ja sopimukset ovat keskeisiä välineitä 
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alueiden kehittämistyössä myös vuonna 2014. Pääosa alueellisista kehittämistoi-
mista kanavoituu elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskusten (ELY-keskusten) kautta.

Vuonna 2014 toteutetaan hallituksen nimeämiä aluekehittämistavoitteita. Eri hal-
linnonalojen aluekehittämisen strategiat ja talousarviomäärärahojen suuntaaminen 
vaikuttavalla tavalla vahvistavat aluepolitiikan strategista roolia valtioneuvoston ja 
eri hallinnonalojen päätöksenteossa. 

Alueiden kehittämisen rahoitusta ja toimenpiteiden toteutusta seuraa ja 
arvioi valtioneuvoston asettama poikkihallinnollinen alue- ja rakennepolitiikan 
neuvottelukunta.

Maakuntaohjelma ja sen vuosittainen toteuttamissuunnitelma ilmaisevat alueen 
kehittämistavoitteet ja toimenpiteet niiden saavuttamiseksi. Nämä asiakirjat nivo-
vat yhteen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä aluehallintovirastojen 
eri sektoreiden toiminnan alueen kehittämiseksi. 

Maakuntaohjelmaprosessia kehitetään aluehallintoviranomaisia ohjaavien minis-
teriöiden, aluehallintoviranomaisten ja maakunnan liittojen yhteistyönä. Valtion 
aluehallintoviranomaiset valmistelevat yhteistyössä maakunnan liittojen kanssa 
ehdotukset strategisiksi tulossopimusasiakirjoiksi, joista keskushallinnon kanssa 
käytäviin tulosneuvotteluihin osallistuvat myös maakunnan liitot.

Kaupunki-, maaseutu- ja saaristopolitiikkaa ohjataan toimenpideohjelmilla, jotka 
perustuvat valtioneuvoston hyväksymiin valtakunnallisiin alueiden kehittämista-
voitteisiin. Vuonna 2014 erityisenä painopisteenä on politiikkojen yhteensovittami-
nen keskenään ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan kanssa.Kansallisessa 
aluekehittämisessä kiinnitettään erityistä huomiota eri politiikkojen (kaupunki-, 
maaseutu- ja saaristopolitiikka) yhteensovittamiseen. Myös kansallisen aluekehit-
tämisen ja EU:n rakennerahastopolitiikan yhteensovitusta lisätään. Tavoitteena on 
lisäksi kasvusopimusmenettelyn kehittäminen ja toteuttaminen yhdessä valtion ja 
suurten kaupunkiseutujen kanssa. Näiden ohella edistetään Itä- ja Pohjois-Suomi 
-työryhmän esittämien toimenpiteiden täytäntöönpanoa. Vuonna 2012 laaditaan 
uudet kaupunki-, maaseutu- ja saaristopolitiikan toimenpideohjelmat vaalikauden 
ajaksi.

Rakennerahasto-ohjelmat ovat keskeisiä alue-, yritys- ja työllisyyspolitiikan 
toteuttamisen välineitä. Rakennerahasto-ohjelmakauden 2007–2013 toimenpideoh-
jelmien käytännön toteutus, sulkemistoimenpiteet ja täysimääräisen toteutumisen 
varmistaminen jatkuvat aina vuoden 2015 loppuun saakka. Ohjelmat toteuttavat 
ohjelmakauden loppuvuosina Eurooppa 2020 -strategian tavoitteita.

Vuonna 2014 aloitetaan EU:n rakennerahastojen ohjelmakauden 2014—2020 
toteuttaminen. Uudelle kaudelle on laadittu yksi ohjelma-asiakirja, joka sisältää sekä 
Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) että Euroopan sosiaalirahaston (ESR) toi-
met. Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 - Suomen rakennerahasto-ohjelman tavoit-
teena on alueiden elinkeinorakenteen uudistaminen sekä työllisyyden edistäminen, 
rakenteellisen työttömyyden vähentäminen ja työelämän laadun parantaminen, työ-
voiman saatavuuden varmistaminen, osaamisen ja uuden tiedon hyödyntäminen, 
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pk-yritysten kasvumahdollisuuksien parantaminen, uusiutuvan energian ja -tehok-
kuuden lisääminen sekä sosiaalisen osallisuuden edistäminen.

Lisäksi ohjelmakauden 2014—2020 Euroopan alueellisen yhteistyön prioriteetin 
toimenpitein vahvistetaan raja-alueiden ja laajempien yhteistyöalueiden kokemus-
ten vaihtoa, yhteistyötä ja verkostojen syntymistä.

Aluekehityksen seurantaa ja ennakointia tehdään asiantuntijoiden verkostomai-
sena yhteistyönä. Alueiden tilasta ja kehittymispotentiaalista tuotetun ja analysoi-
dun tiedon perusteella muodostetaan aluekehittämisen iso kuva, joka toimii läh-
tökohtana tarvittavien politiikkasuositusten ja kehittämisvälineiden määrittelylle. 

Aluekehittämisessä huomioidaan alueelliset erityispiirteet ja vahvuudet sekä tue-
taan alueiden uudistumiskykyä ja rakenteiden uudistamista sekä kansallisen että 
kansainvälisen kilpailukyvyn vahvistamiseksi. 

Tuetaan Itä- ja Pohjois-Suomi -työryhmän esittämiä alueen kehittämisen painopis-
teitä sekä käynnistetään Pohjoinen kasvukäytävä yhteistyössä liikenne- ja viestintä-
ministeriön kanssa. Äkillisiin rakennemuutoksiin reagoidaan nopeasti ja kokonais-
valtaisesti. Lisäksi päivitetään rakennemuutoksen hoitamisen toimintamalli, johon 
sitoutetaan myös muut ministeriöt.

Kehittämistyötä tehdään yhdessä eri ministeriöiden, ELY-keskusten ja maakun-
nan liittojen kanssa. ELY-uudistuksen iskukykyhankkeita toteuttamalla tehoste-
taan ELY-keskusten toimintaa ja varaudutaan mahdolliseen valtion aluehallinnon 
uudistamiseen.

Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet 2014 tavoite

Alueiden kansainvälinen kilpailukyky paranee 
• Koko Suomi: BKT/asukas (indeksi, EU=100)
• Etelä-Suomi: BKT/asukas (indeksi, EU=100) 
• Länsi-Suomi: BKT/asukas (indeksi, EU=100)
• Itä-Suomi: BKT/asukas (indeksi, EU=100)
• Pohjois-Suomi BKT/asukas (indeksi, EU=100)

 
115,0 
129,1 
104,4 

97,1 
95,6

Alueiden väliset kehityserot pienenevät
• Maakuntien BKT/asukas keskihajonta (indeksiluku)

 
12,3

Elinkeinorakenne uudistuu äkillisen rakennemuutoksen toimin-
tamallin kohdealueilla 
Äkillisen rakennemuutoksen toimintamallin kautta synnytetyt 
• Uudet yritykset
• Uudet työpaikat 

>25 
> 1 170

Euroopan aluekehitysrahastosta ja Euroopan sosiaalirahastosta 
osarahoitettavien alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -toimen-
pideohjelmien päätavoitteet ohjelmakaudella 2007—20131

• Työllistämis- ja koulutustoimenpiteissä aloittaneet henkilöt (ESR)
• Uudet yritykset (EAKR ja ESR)
• Uudet työpaikat (EAKR ja ESR)
• Uudet t&k-työpaikat
• Lissabonin strategian mukaiset hankkeet (%)2

450 000
13 440
50 230

2 240
81
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Euroopan aluekehitysrahastosta ja Euroopan sosiaalirahastosta 
osarahoitettavan Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 - Suomen 
rakennerahasto-ohjelman päätavoitteet3

EAKR: 
• Uudet yritykset (tuella aikaansaadut/myötävaikutetut)
• Yritykset, jotka aloittavat uuden liiketoiminnan tuen seurauksena
• Yritykset, joissa merkittävä liikevaihdon tai henkilöstön lisäys 

(tuella aikaansaadut/myötävaikutetut)
• Uudet työpaikat (kokoaikaiset) (tuella aikaansaadut/

myötävaikutetut)
• Uudet tutkimus-/t&k-työpaikat (kokoaikaiset)
• Tutkimus- ja kehittämisinstituutioiden vetämiin hankkeisiin 

osallistuvat yritykset
• Yritysten määrä, jotka käynnistävät tuen seurauksena TKI-

toiminnan tai TKI-yhteistyön yliopistojen, korkeakoulujen tai 
tutkimuslaitosten kanssa

• Yritykset, jotka tuovat tuetun hankkeen seurauksena markkinoille 
uuden tai aiemmasta versiosta merkittävästi kehitetyn vähähiili-
syyttä edistävän tuotteen tai materiaalin

• Yhdyskuntien vähähiilisyyttä edistävät uudet ratkaisut

ESR:
• Toimenpiteisiin osallistuvat työttömät ja työelämän ulkopuolelta 

tulevat
• Toimenpiteisiin osallistuvat alle 30-vuotiaat nuoret
• Toimenpiteisiin osallistuvat yli 54-vuotiaat

1 200
850

2 350

12 700

1 360
8 090

1 200

250

200

110 000

94 200
39 900

1 Rakennerahasto-ohjelmien yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet on asetettu koko ohjelmakaudeksi 2007–2013. 
Ohjelmien toteutus, sulkemistoimenpiteet ja täysimääräisen toteutumisen varmistaminen jatkuvat vuoden 2015 
loppuun saakka. 

2 Ohjelmakauden 2007–2013 kilpailukyky ja työllisyys -tavoitetta toteuttavien rakennerahasto-ohjelmien sisällölliset 
määrittelyt ja tavoitteet pohjautuvat ns. Lissabonin strategiaan. Ohjelmakauden 2014–2020 rakennerahasto-
ohjelman perustana oleva Eurooppa 2020 -strategia on rakenteeltaan laajempi, mutta sisältää paljolti samoja 
elementtejä kuin Lissabonin strategia. 

3 Rakennerahasto-ohjelman tavoitteet on asetettu koko ohjelmakaudeksi 2014–2020. Tavoitteet ovat alustavia, koska 
ohjelmaa ei ole vielä hyväksytty. Ohjelma hyväksyttäneen valtioneuvostossa alkuvuodesta, jonka jälkeen tarvitaan 
vielä Euroopan komission lopullinen hyväksyntä.

3.6 Energiapolitiikka

Osana elinkeinopolitiikkaa energiapolitiikka nivoutuu myös talous- ja ympäristö-
politiikkaan. Kansallisessa toimintaympäristössä energiapolitiikalle asettavat reu-
naehtoja finanssipolitiikan tavoitteet, työllisyystavoitteet ja ympäristövaatimukset. 
Kansainvälisessä toimintaympäristössä korostuvat polttoaineiden maailmanmark-
kinahintojen kehitys, energia- ja ilmastopoliittiset tavoitelinjaukset ja niistä aiheu-
tuvat toimenpiteet Euroopan unionissa. Lisäksi jatkuva perustehtävä on energiajär-
jestelmän toimivuuden ja saannin varmuuden ylläpito korkealla luotettavuustasolla.

Euroopan unioni on sitoutunut yksipuolisesti vähentämään kasvihuonekaasujaan 
20 prosentilla vuoden 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä. Lisäksi EU on sitoutu-
nut kasvattamaan uusiutuvan energian osuutta 20 prosenttiin koko unionin alueella 
vuoteen 2020 mennessä.  Energian säästössä on myös 20 prosentin tavoite vuoteen 
2020 mennessä verrattuna kehitykseen, joka toteutuisi ilman uusia toimenpiteitä. 
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Kaikki nämä tavoitteet purkautuvat moniksi toimenpiteiksi, joista useat merkitse-
vät merkittäviä säädös- tai tukipohjaisia järjestelmiä. Vuoden 2030 tavoiteasettelu 
on tarkasteltavana.

Hallitusohjelmassa todetaan, että päästöjen vähentämisessä ja samalla ener-
giansaannin turvaavassa työssä energiatehokkuus, toimitusvarmuus, energian koh-
tuuhintaisuus sekä omavaraisuuden lisääminen muodostavat yhteen sovitettavan 
tavoitteiden kokonaisuuden. Vuoden 2013 maaliskuussa valtioneuvosto hyväksyi 
Kansallisen energia- ja ilmastostrategian, josta eduskunta antoi kannanoton jou-
lukuussa 2013. Strategiassa esitetään keinot, joilla samaan aikaan turvataan ener-
gian saatavuus, energiaomavaraisuuden kohentaminen ja päästöjen vähentäminen, 
uusiutuvan energian osuuden lisääminen, energian säästö sekä energiatehokkuu-
den parantaminen. Strategian toimeenpano on meneillään. Parlamentaarinen työ-
ryhmä on laatimassa energia- ja ilmastotiekarttaa 2050. Ydinenergia-alalla merkit-
tävä tehtävä on käytetyn polttoaineen kapselointi- ja loppusijoituslaitoksen raken-
tamisluvan valmistelu sekä uusi laitosvaihtoehto Fennovoima Oy:n ydinvoimalaitok-
sen periaatepäätöksessä.

Työ- ja elinkeinoministeriön tulee siis toimia tavoitteellisesti energiapolitiikan 
tulosalueella yhteistyössä konsernin muiden tulosalueiden kanssa seuraavien 
yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden saavuttamiseksi vuonna 2014:

Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet

Energiaomavaraisuus kasvaa ja energiatalous pysyy monipuolisena (v. 2012 tuon-
tienergian osuus 50 %)

Sähkö-MPI kasvaa (EU:n indeksi kuluttajatyytyväisyydelle, v. 2012  75)

Uusiutuvan energian osuus loppukulutuksesta lisääntyy (v. 2012  34 %)

Energian loppukulutus/bruttokansantulo pienenee (v. 2012  5,7 TJ/BKT milj. €)

Energian toimitusvarmuus säilyy korkeana

Suomi täyttää EU:n vuodelle 2020 asettamat tavoitteet vähentää päästöjä, lisätä 
uusiutuvan energian käyttöä ja parantaa energiatehokkuutta.

Ydinenergian käytön edellytykset Suomessa ovat kunnossa.
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4 Hallinnonalan virastojen, 
laitosten ja sopimusyhteisöjen 
tulossopimukset ja tavoitteet

Tulossopimuksia laadittiin 291 konsernin toimijan kanssa. Yhtiöiden osalta annet-
tiin kaksi ohjausasiakirjaa. Ohjauskierroksella kiinnitettiin huomiota valtiovarain-
ministeriön tulosohjauksen kehittämishankkeessa hyväksyttyihin tulosohjauksen 
periaatteisiin; strategisuus, keveys, poikkihallinnollisuus sekä yhtenäisyys. Erityi-
sesti pyrittiin vähentämään tavoitteiden määrää ja keskittymään strategisesti mer-
kittäviin tavoitteisiin. 

 Teknologian tutkimuskeskus VTT:n, Geologian tutkimuskeskuksen sekä Mit-
tatekniikan keskuksen osalta jatkettiin monivuotisten tulossopimusten pilotoin-
tia ja sopimuksia tarkistettiin vuoden 2014 tavoitteiden osalta. Monivuotisen sopi-
muksen tavoitteena on mahdollistaa entistä laajempien strategisten tavoitteiden 
asettaminen, hallinnollisen työn keventäminen, parempi kytkentä sekä hallitus-
ohjelman toteuttamiseen ja seurantaan että kehyksiin. Monivuotisiin sopimuk-
siin siirtyminen vastaa valtiovarainministeriön johdolla asetettuja tulosohjauksen 
kehittämistavoitteita. 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten kanssa tehtiin monivuotisten strate-
gisten sopimusten tarkistukset yhdessä muiden ELY-keskuksia ohjaavien ministe-
riöiden kanssa sekä laadittiin yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriön sekä sisäasi-
ainministeriön kanssa E-vastuualueen toiminnalliset tulossopimukset.  ELY-ohjauk-
sen kehittämiseen asetettiin työryhmä, jonka tavoitteena on valmistella ohjauksen 
muutos kaksiportaiseen ohjaukseen nykyisen kolmen tason ohjauksesta.  Jatkossa 
ELY-keskuksille laaditaan strategia-asiakirjan lisäksi ainoastaan yksi tulossopimus 
ja jako strategisiin ja toiminnallisiin sopimuksiin poistuu.

Vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman (VATU-ohjelma) toimeenpanoa tulosohja-
usprosessin yhteydessä jatkettiin. Tulosneuvotteluissa käsiteltiin virastojen toimit-
tamat täydennetyt ydintoimintoanalyysiehdotukset ja niiden toimeenpanotilanne 
sekä täydennetyt inhimillisen pääoman tavoitteet, toteumatiedot sekä toimenpiteet.

Tulosneuvotteluissa arvioitiin tarkoituksenmukaiselta osin myös tavoitteisiin 
mahdollisesti liittyviä riskejä ja niiden hallintaa hyödyntäen virastojen ja laitosten 
sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan menettelyjä.

Tämän asiakirjan liitteenä 1 on Valtiokonttorin ylläpitämästä Netra-tulostieto-
järjestelmästä tulostettu raportti vuoden 2014 mukaisista tavoitelinjauksiin kytke-
tyistä tulostavoitteista sen mukaan kuin toimijat ovat tietonsa sinne ilmoittaneet. 
Liitteenä 2 ovat hallinnonalan virastojen ja laitosten sekä eräiden sopimusyhteisöjen 

1 Sisältää 15 ELY-keskusta.
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tulossopimukset ja tavoitteet, jotka ministeriö on hyväksynyt. TEM:n syksyllä 2013 
päivitetyn konserniohjausmallin mukaisesti toimijoiden jaottelusta eri toimijaryh-
miin on luovuttu, joten toimijat on jaoteltu uudella tapaa jaottelulla virastot, yhtiöt 
ja valtionapuyhteisöt.
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Liite 1

32 Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala/Tavoitteet vuosi: 2014

Tavoitelinjaukset 2012-2014
TL_2012-14 Tavoitelinjaukset 2012-2014
TL 0 Toteutamme strategiaa seuraavia periaatteita noudattaen
Virasto Mittari Lopullinen tavoite
Finpro Sidosryhmien arvio Finpron palveluista - 

kysymykset vaihtuvat 2014
4 p

Kuluttajatutkimus-
keskus

Tiedon ja asiantuntemuksen 
välittäminen

Välitämme tutkimustietoa ja asiantun-
temusta eri medioiden kautta julkiseen 
keskusteluun

Yhteistyö eri toimitahojen kanssa Teemme yhteistyötä eri toimijatahojen 
ja tieteenalojen ja tutkimuslaitosten 
kanssa

TL 0 Toteutamme strategiaa seuraavia periaatteita noudattaen/ TL 0.1. Sähköinen 
toimintatapa lisääntyy
Virasto Mittari Lopullinen tavoite
Patentti- ja 
rekisterihallitus

Sähköiset kaupparekisteri-ilmoitukset 65 %
Sähköiset patenttihakemukset 90 %
Sähköiset tavaramerkkihakemukset 60 %
Sähköiset yhdistysrekisteri-ilmoitukset 60 %

TL_2012-14 Tavoitelinjaukset 2012-2014
TL 0 Toteutamme strategiaa seuraavia periaatteita noudattaen/ TL 0.3. Asiakaspalvelu 
parantuu
Virasto Mittari Lopullinen tavoite
Patentti- ja 
rekisterihallitus

Asiakastyytyväisyys 4 p

TL 1 Edistämme korkean arvonlisän uutta, kasvavaa ja vientiin suuntautuvaa 
yritystoimintaa
Virasto Mittari Lopullinen tavoite
Invest in Finland Investointien innovatiivisuus 18 kpl

Investointien välillinen kansantaloudelli-
nen vaikutus

15 kpl

Kuluttajatutkimus-
keskus

Innovatiivisuus ja ennakoitavuus Tutkimus- ja kehittämistoimintamme on 
innovatiivistä ja ennakoivaa

Teknologian 
tutkimuskeskus 
VTT

VTT:n ulkopuoliset tuotot SHOK-
projekteissa (tavoite 11-13)

11 milj.€

Yritystuottojen osuus kärki- ja 
innovaatio-ohjelmissa (tavoite 20-25)

20 %

TL 1 Edistämme korkean arvonlisän uutta, kasvavaa ja vientiin suuntautuvaa yritystoimin-
taa/ TL 1.1. Yritys- ja innovaatiopolitiikan toimet kohdistuvat uudistuviin ja kasvuhakuisiin 
yrityksiin
Virasto Mittari Lopullinen tavoite
Finpro Finpron osallistuminen 

INKA (oske, shok) -lähtöisiin 
kansainvälistyisprosesseihin

8 kpl

Uusien yritysasiakkaiden osuus 
asiakaskunnasta

20 %
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Suomen Teolli-
suussijoitus Oy

Pääomasijoitusmarkkinoiden 
kehittäminen

Teollisuussijoituksen toiminta perustuu 
markkinaehtoisiin, yksityisten sijoit-
tajien kanssa yhdessä toteutettaviin 
rahastosijoituksiin ja suoriin sijoituksiin. 
Tavoitteena on yhteistyössä kotimaisten 
ja kansainvälisten sijoittajien kanssa 
pääomasijoitusmarkkinoiden kehittä-
minen edistäen riittävän suurikokoisten 
ja markkinaehtoisten rahastojen 
syntymistä venture capital -alueelle. 
Teollisuussijoituksen rahoitus mahdol-
listaa omalta osaltaan innovatiivisten yri-
tysten kasvuun ja kansainvälistymiseen 
tähtääviä investointeja.
Teollisuussijoituksen toiminta edistää 
Suomen pääomasijoitusmarkkinoiden 
kansainvälistymistä, kansainvälisen 
kasvurahoituksen tarjontaa ja ulkomais-
ten sijoittajien kiinnostuksen lisäämistä 
Suomeen. Yhtiö toimii kansainvälisillä 
sijoitusmarkkinoilla siten, että ulko-
maisiin rahastoihin tehdyt sijoitukset 
hyödyttävät Suomea. 

Rahastosijoitukset Teollisuussijoitus osallistuu rahastosijoi-
tuksin ja manageriverkostoa kasvat-
tamalla kasvuyritysten kehitysvaiheen 
pääomasijoitusmarkkinan kansain-
välistymiseen. Myöhemmän vaiheen 
rahastoissa Teollisuussijoitus keskittyy 
rahastoihin, joiden liiketoimintamalli 
perustuu yritysten pitkäjänteiseen 
kehittämiseen.
Teollisuussijoitus edistää rahastosijoi-
tuksillaan kansainvälisten rahastojen 
syntymistä Suomessa ja Pohjoismaissa 
kasvavilla ja kehittyvillä aloilla (esi-
merkkinä työeläkeyhtiöiden kanssa 
perustettu Kasvurahastojen Rahasto).
Hallituksen käynnistämään kasvura-
hoitusohjelmaan liittyvä Teollisuussijoi-
tuksen toiminnan keskeinen tavoite on 
Kasvurahastojen Rahasto II Ky:n (KRR 
II) käynnistäminen yhdessä instituu-
tiosijoittajien kanssa vuoden 2014 
ensimmäisellä puoliskolla.

Sijoitukset eri toimialoille Toimintaa kohdistetaan valittujen 
strategisten kasvualojen edistämiseen 
uuden liiketoiminnan synnyttämiseksi 
Suomeen (cleantech, metsäklusteri, 
HYVÄ-ohjelma sekä matkailu ja 
luonnonvaratalous). Teollisuussijoitus 
osallistuu kasvualojen kehittämiseen 
kohdistamalla pääomasijoituksia 
kyseisille toimialoille.
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Teollisuussijoitus toteuttaa kaivossijoi-
tusohjelmaa ja jatkaa sitä kautta uusien 
kaivoshankkeiden käynnistämisen edis-
tämistä ja osallistuu mineraalistrategian 
toteuttamiseen. Meriteollisuusklusteri on 
yksi Teollisuussijoituksen painopistealu-
eista. Teollisuussijoitus selvittää muiden 
sektorien/toimialojen rakennemuutok-
sen tarjoamia sijoitusmahdollisuuksia.
Teollisuussijoituksen sijoitustoimintaa 
suunnataan ympäristöliiketoiminnan 
hankkeisiin ja yhtiöihin, jotka edistävät 
puhtaan ja uusiutuvan energian käyttöä 
ja/tai jotka samalla edistävät Suomen 
energiaomavaraisuutta.  

Suorat sijoitukset Teollisuussijoitus tekee suoria sijoituksia 
yritysjärjestelyihin sekä kasvuyrityk-
siin. Rahoitusta kohdistetaan entistä 
vahvemmin kansainvälistymällä kasvua 
hakeviin yrityksiin.
Suorissa sijoituksissa tavoitteena on 
saada yhteistyökumppaneiksi kansain-
välisiä sijoittajia.

TEM-konsernin kehityshankkeet Teollisuussijoituksen toiminta on työ- ja 
elinkeinoministeriön vahvistamien 
tavoitelinjausten mukaista. Teollisuus-
sijoituksen sijoitustoiminta edistää 
TEM-konsernistrategiaa, kansallista 
innovaatiostrategiaa sekä alakohtaisia 
tavoitteita.
Kasvuyrittäjyyden edistämiseksi rahoi-
tusta kohdistetaan entistä vahvemmin 
kansainvälistymällä kasvua hakeviin 
yrityksiin. Kasvuyritysten kehittymiseksi 
ja kansainvälistymiseksi Teollisuussi-
joitus toimii hankkeiden katalysoijana. 
Tämä tarkoittaa potentiaalisten 
sijoituskohteiden aktiivista tutkimista 
ja uusien yksityisen sektorin sijoittajien 
sitouttamista hankkeisiin nykyisten 
omistajien lisäksi.
Teollisuussijoitus pyrkii edistämään pää-
omasijoitustoimialan kansainvälistymistä 
sekä ulkomaisen pääoman kanavoitu-
mista Suomen pääomasijoitusmarkki-
noille ja suomalaisiin kasvuyrityksiin. 
Kansainvälistymisen edistämiseksi 
Teollisuussijoitus toteuttaa Team Finland 
-toimintamallia hallinnonalat ylittävässä 
yhteistyössä Team Finland -strategian 
mukaisesti. Yhtiö tukee kansainväli-
sellä sijoitustoiminnalla ulkomaisten 
investointien strategian toteuttamista. 
Yhtiö toimii aktiivisessa yhteistyössä 
Tekesin ja Finnveran/Averan kanssa 
yritysten kasvun ja kansainvälistymisen 
edistämiseksi.
Teollisuussijoitus jatkaa yhteistyötä 
yhteisen yritysasiakkuuden palvelumallin 
kehittämistä ja käyttöön ottoa Yritys-
asiakkuusstrategian ja Kasvuväylä-
palvelun pohjalta. 
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Tekes - tek-
nologian ja 
innovaatioiden 
kehittämiskeskus

Nuorten yritysten toteutunut liikevaihto/
ennakoitu liikevaihto, kerroin

1  

Rahoitettujen hankkeiden uutuusarvo 
(indeksi 0-100)

80 ind

Rahoitettujen nuorten yritysten 
lukumäärä

440 kpl

Teknologian 
tutkimuskeskus 
VTT

Kaupallisesti tai tuotannollisesti 
hyödynn. hanketulokset 1-3 v kuluessa, 
% vastaajista (tav. 65-70)

65 %

TL 1 Edistämme korkean arvonlisän uutta, kasvavaa ja vientiin suuntautuvaa yritystoimin-
taa/ TL 1.2. Julkisten rahoituspalvelujen riskinotto lisääntyy
Virasto Mittari Lopullinen tavoite
Tekes - tek-
nologian ja 
innovaatioiden 
kehittämiskeskus

Kasvuyritysten kehitettyjen liiketoimin-
tojen ennakoitu liikevaihto / Tekesin 
rahoitus, kerroin

16  

Kasvuyritysten kehitettyjen liiketoi-
mintojen tot. liikevaihto / ennakoitu 
liikevaihto,  kerroin

1  

Nuorten yritysten ennakoitu liikevaihto/
Tekesin rahoitus, kerroin

18  

TL 1 Edistämme korkean arvonlisän uutta, kasvavaa ja vientiin suuntautuvaa yritystoimin-
taa/ TL 1.3. Pk- yritysten kansainvälistymisvalmiudet parantuvat
Virasto Mittari Lopullinen tavoite
Finpro Asiakkaiden arvio Finpron palveluiden 

hyödyllisyydesta
3,98 p

PK-yritysten osuus kaikista asiakkaista 67 %
Päivitettyjen ja julkaistujen maaraport-
tien lukumäärä

60 kpl

Seminaarien ja tilaisuuksien lukumäärä 30 kpl
Tekes - tek-
nologian ja 
innovaatioiden 
kehittämiskeskus

Kansainvälisen liiketoiminnan osuus 
yritysten liikevaihdosta (%)

49 %

Teknologian 
tutkimuskeskus 
VTT

VTT:n rooli teknologian kehittäjänä ja 
käyttöönoton edistäjänä (VTT:n ASVA 
1-5)

4 p

TL 3 Lisäämme Suomen energiaomavaraisuutta
Virasto Mittari Lopullinen tavoite
Kuluttajatutkimus-
keskus

Kuluttajien huomioiminen Kuulemme kuluttajia ja välitämme 
heidän näkemyksiään päätöksentekoon 
ja kehittämiseen.

TL 3 Lisäämme Suomen energiaomavaraisuutta/ TL 3.1. Sähkömarkkinoiden toimivuus 
paranee
Virasto Mittari Lopullinen tavoite
Energiamarkkina-
virasto

Asiakkaan kokema keskimääräinen 
keskeytysaika jakeluverkossa, enintään 
(min)

120 m

Asiakkaiden kokemien keskeytysten 
lukumäärä jakeluverkossa, enintään 
(kpl)

5 kpl

Kuluttaja-arvio Suomen 
sähkömarkkinoista

75  
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Maakaasuverkkovalvonnan toimivuus, 
vuotuinen asiakaskysely (asteikko 1-5)

3,6 p

Sähkönmyyjän vaihtoaktiivisuus 
vähittäismarkkinoilla, vähintään %

7 %

Sähköverkkovalvonnan toimivuus, 
vuotuinen asiakaskysely (asteikko 1-5)

3,6 p

Väh 12 h keskeytysten perusteella 
vakiokorvauksia saaneiden asiakkaiden 
osuus, enint

0,8 %

Vähittäismarkkinoiden toimivuus, vuotui-
nen asiakaskysely (asteikko 1-5)

3,5 p

TL_2012-14 Tavoitelinjaukset 2012-2014
TL 3 Lisäämme Suomen energiaomavaraisuutta/ TL 3.2. Uusiutuvan energian osuus 
energian loppukulutuksesta lisääntyy 33 prosenttiin v. 2015
Virasto Mittari Lopullinen tavoite
Energiamarkkina-
virasto

Uusiutuvan energian osuus sähköntuo-
tannossa kasvaa

31 %

Teknologian 
tutkimuskeskus 
VTT

VTT:n rooli energian ja raaka-aineiden 
käytön tehostamisessa (VTT:n ASVA 
1-5) (tavoite 3,6-3,9)

3,6 p

TL_2012-14 Tavoitelinjaukset 2012-2014

TL 4 Poistamme rakenteellisia kilpailun esteitä
Virasto Mittari Lopullinen tavoite
Kilpailu- ja 
kuluttajavirasto

Yrityskauppavalvonnalla estetään 
tehokkaasti keskittymien kilpailuongel-
mat (1-5, sidosryhmien arvio)

3,7 p

Yrityskauppavalvonnan säännökset Arvioidaan yrityskauppavalvonnan 
säännösten uudistamistarve, muun 
muassa liikevaihdon kynnysarvojen 
tarkoituksenmukaisuus.

Kuluttajatutkimus-
keskus

Politiikkatoimenpiteiden arviointi Kuulemme kuluttajia ja välitämme 
heidän näkemyksiään päätöksente-
koon ja kehittämiseen. Arvioimme 
politiikkatoimenpiteitä.

Mittatekniikan 
keskus

FINASin arvioimien toimielinten 
lukumäärä

215 kpl

Metrologian alan sopimuslaboratorioi-
den määrä

6 kpl

Metrologian ja akkreditoinnin horison-
taalinen laajentaminen

Yhteistyön käynnistäminen kolmen 
hallinnonalan kanssa

Metrologian yksikön antamat 
kalibrointitodistukset

1 700 kpl

Vaikuttavuusselvitys Loppuraportti

TL_2012-14 Tavoitelinjaukset 2012-2014
TL 4 Poistamme rakenteellisia kilpailun esteitä/ TL 4.1. Kaupan keskittymisestä aiheutuvat 
haitat vähenevät
Virasto Mittari Lopullinen tavoite
Kilpailu- ja 
kuluttajavirasto

Kanta-asiakasjärjestelmät Selvitetään kanta-asiakasjärjestelmien 
vaikutukset markkinoiden toimivuu-
teen ja kuluttajan valinnanvapauden 
toteutumiseen.

Päivittäistavarakauppa Luodaan edellytykset järjestelmälle, 
jonka avulla teollisuus saa käyttöönsä 
tarvitsemansa päivittäistavarakaupan 
menekkitiedot.

TL_2012-14 Tavoitelinjaukset 2012-2014
TL 4 Poistamme rakenteellisia kilpailun esteitä/ TL 4.2. Julkisten toimijoiden liiketoiminta 
muuttuu kilpailuneutraaliksi
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Virasto Mittari Lopullinen tavoite
Kilpailu- ja 
kuluttajavirasto

Kilpailuneutraliteetti Vakiinnutetaan uskottava kilpailuneut-
raliteettivalvonta luomalla tarvittavat 
valvontamekanismit. Järjes-tetään 
neuvontaa julkisen sektorin toimijoille.

TL_2012-14 Tavoitelinjaukset 2012-2014
TL 4 Poistamme rakenteellisia kilpailun esteitä/ TL 4.3. Harmaa talous supistuu
Virasto Mittari Lopullinen tavoite
Kilpailu- ja 
kuluttajavirasto

Seuraamusmaksuesitysten luku-
määrä merkittävissä (vaik lk 1 ja 2) 
kilpailunrajoitustapauksissa

1 kpl

Vahvistetaan uskottavaa ”hard sore” 
-kartellien vastaista politiikkaa (1-5, 
sidosryhmien arvio)

4 p

ELY-keskusten strategisten ja toiminnallisten tulossopimusten tavoitelinjauksiin kytketyt tulostavoitetie-
dot päivitetään Netra-tulostietojärjestelmään niiden valmistuttua.

Lähde: www.netra.fi



Liite 2

Hallinnonalan virastojen, laitosten ja sopimusyhteisöjen 
tulossopimukset











































1. YLEISTÄ

Tekesin strategian päätavoitteena on aikaansaada kansantalouden kasvua ja hyvinvointia elinkeinoelämää
ja julkista tutkimusta uudistamalla. Rahoitus kohdistuu pääasiassa edelläkävijyyttä ja kansainvälistä kasvua
uskottavasti tavoitteleville yrityksille. Tekesillä on jatkossa entistä tärkeämpi rooli kasvuyritysten
rahoittamisessa ja niiden toimintaympäristön kehittämisessä, kun Tekes aloittaa vuoden 2014 aikana
alkavien yritysten julkisen pääomasijoitustoiminnan.

Työ ja elinkeinoministeriö on asettanut toimialalleen konsernistrategiasta johdetut hallituskauden
mittaiset tavoitelinjaukseti. Elinkeino ja innovaatio osastolle asetetut tulostavoitteet vuodelle 2014ii (EIO
1 3) on johdettu konsernistrategian tavoitelinjauksista (TL1 3) sekä elinkeino ja innovaatiopolitiikan
linjauksista (kansallinen innovaatiostrategia (2008) ja Tutkimus ja innovaatiopoliittinen linjaus 2011
2015). Tekesin toiminta toteuttaa näitä linjauksia. Tekes osallistuu myös valtioneuvoston pitkän aikavälin
ilmasto ja energiastrategian toteuttamiseen edistämällä energia ja ympäristöteknologian kehittämistä.
Tekes osallistuu osaltaan rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanoon.

2. VAIKUTTAVUUS

Tekesin vaikuttavuustavoitteiden toteutumista seurataan ensisijaisesti kolmen vuoden välein teetettävillä
vaikuttavuusarvioinneilla sekä vuosittain suuntaa antavilla seurantamittareilla. Tuottavuutta ja uudistu
mista koskevan tavoitteen toteutumista arvioitiin vuoden 2013 alussa. Hyvinvointia koskeva kokonaisarvi
ointi valmistuu tammikuussa 2014. Arvio innovaatiotoiminnan kyvykkyydestä valmistui helmikuussa 2012
ja seuraava toteutuu tulossopimusvuonna.

1. Tuottavuus ja kansainvälinen liiketoiminta kasvavat ja elinkeinoelämä uudistuu erityisesti radikaalien
innovaatioiden ja innovaatiotoiminnan laaja alaistumisen avulla (TL 1).

1.1 Rahoitus kannustaa yrityksiä kehittämään uutta kansainvälisille markkinoille suuntautuvaa liiketoi
mintaa (TL1.1).

Tekesin ja ELY keskusten Finpron, Finnveran, kansainvälistymällä kasvua hakevien asiakasyri
tysten liikevaihto ja vienti kasvavat 50 % vuodesta 2011 vuoteen 2015. Toimijat järjestävät yh
dessä ko. asiakasryhmän liikevaihdon ja viennin vuosittaisen seurannan.

1.2 Rahoitus kohdistuu aiempaa riskipitoisempiin, suurempia kehityshyppäyksiä ja radikaaleja innovaa
tioita tavoitteleviin hankkeisiin (TL1.2).

Rahoitusperiaatteet rohkaisevat kokeilevaan ja nopeaan kehittämiseen.
Rahoitus kannustaa elinkeinorakennetta radikaalisti uudistavaan innovaatiotoimintaan.



1.3 Innovaatiotoiminta laaja alaistuu (EIO 1).
Tekesin rahoitus ja muut palvelut kannustavat yrityksiä panostamaan aineettomaan arvon
luontiin liiketoiminnassaan. Erityisiä näkökulmia ovat käyttäjälähtöisyys innovaatiotoiminnas
sa, työorganisaatioiden uudistumiskyky, muotoilu sekä aineettomien oikeuksien (IPR) hyödyn
täminen. Näihin liittyen Tekes osallistuu kansallisen IPR strategian toteuttamiseen ja kannus
taa pk yrityksiä muotoilun hyödyntämiseen kansallisen muotoiluohjelman mukaisesti.
Tekes vaikuttaa välineillään julkisen sektorin kysynnän innovatiivisuuden lisääntymiseen mah
dollistaen siten julkisen sektorin omien ongelmien ratkaisun ja yritysten uuden liiketoiminnan
syntymisen.
Tekes aktivoi t&k verokannustimen hyödyntämistä ja käynnistää vaikuttavuuden arvioinnin
yhdessä ministeriön kanssa.

Taulukko 1: Seurannan tunnusluvut yhteiskunnalliselle vaikuttavuustavoitteelle 1

Toteuma
2012

Arvio 2013 Tavoite 2014

Nopean kasvun nuoret yritykset

Rahoitettujen nuorten yritysten lukumäärä
(TL1.1, 1.2)

434 440 440

Yritysten ennakoitu liikevaihto/Tekesin rahoitus,
kerroin (TL 1.1, 1.2)

21,5 18 18

Yritysten toteutunut liikevaihto/ennakoitu liike
vaihto, kerroin (TL1.1, 1.2)

1,05 1 1

Kansainvälistyvät kasvuyritykset

Kehitettyjen liiketoimintojen ennakoitu liikevaih
to/Tekesin rahoitus, kerroin (TL1.1, 1.2)

17,5 16 16

Kehitettyjen liiketoimintojen toteutunut liikevaih
to/ennakoitu liikevaihto, kerroin (TL1.1, 1.2)

0,9 1 1

Julkiset tutkimusorganisaatiot

Verkottuneiden hankkeiden tulosten hyödyntäji
en lukumäärä

11,9 12 12

Kaikki organisaatiot

Työorganisaatioiden kehittämishankkeista hyöty
vien työntekijöiden määrä, kpl (TL 2.3)

13 273 10 500 12 000

2. Menestyvän innovaatiotoiminnan mahdollistavat osaamiset ja verkostot vahvistuvat (TL1).

2.1 Innovaatioiden kehittämisessä ja käyttöönotossa hyödynnetään systemaattisesti kaupunkiympäris
töjä (EIO 1).

Innovatiiviset kaupungit (INKA) ohjelmalla ja Tekesin muilla ohjelmilla, erityisesti Fiksu kau
punki ja Huippuostajat –ohjelmilla, on selkeät roolit ja ne yhdessä luovat vaikuttavan kokonai
suuden kaupunkien innovaatiotoiminnan kehittämiseksi, mikä puolestaan luo edellytyksiä yri
tysten liiketoiminnan uudistumiselle. Tekes luo INKA ohjelmalle ja sitä täydentävälle EAKR:n
valtakunnalliselle osiolle (Osaamis ja innovaatioverkostot) niiden ohjausta ja hallinnointia var
ten toimeenpano ja seurantajärjestelmän.



2.2 Yritykset panostavat liiketoimintaa uudistavaan tutkimusyhteistyöhön.

Tekes on uudistanut SHOK:ien rahoitusperiaatteet yhdessä TEM:n ja sidosryhmien kanssa si
ten, että SHOK rahoitus kohdistuu entistä vahvemmin kansainvälisessä yhteistyössä tehtävään
korkeatasoiseen ja poikkialaiseen tutkimukseen, joka tukee elinkeinoelämän uudistumista stra
tegisesti tärkeillä liiketoiminta alueilla.

Tekes tiivistää yhteistyötä Suomen Akatemian kanssa ohjelma ja SHOK toiminnassa.

Tekes valmistautuu uuden strategisen tutkimuksen rahoitusvälineen perustamiseen oman tut
kimusrahoituksensa uudella kohdentamisella.

Tekes huolehtii kansallisesti yhdessä tutkimusorganisaatioiden kanssa näiden kyvystä tunnistaa
ja kehittää omassa tutkimuksessaan syntyviä potentiaalisia liikeideoita sekä tarjota riittävät re
surssit lupaavimpien ideoiden kaupalliseen jatkokehittämiseen uusiksi liiketoiminta sekä yri
tysaihioiksi. Tekes lisäksi huolehtii, että sillä on tarjota riittävät keinot ja rahoitusinstrumentit
jakaa riskiä korkean kaupallisen potentiaalin omaavan tutkimuspohjaisen idean saattamiseksi
markkinakelpoiseksi.

Tekes kehittää vuoden 2014 aikana mittarit julkisen tutkimuksen hyödyntämisen seurantaan.

2.3 Innovaatiotoiminta kytkeytyy tiiviimmin osaksi globaaleja osaamisverkostoja.

Suomessa toimivat yritykset hyödyntävät aiempaa vahvemmin eurooppalaista tutkimusrahoi
tusta ja –verkostoja (Horisontti 2020 ohjelma). TEM:n ja Tekesin välillä käydyn strategisen
vuoropuhelun perusteella Tekes laatii toimintasuunnitelman Horisontti 2020 –ohjelman hyö
dyntämiseksi maaliskuun 2014 loppuun mennessä.

Tekesin asiakkaat ja ohjelmat kytkeytyvät globaaleihin osaamisverkostoihin Team Finland
verkostoa ja palveluja hyödyntäen.

Suomi saavuttaa pk yritysten osallistumisaktiivisuudessa verrokkimaita Tanskaa, Itävaltaa ja Ir
lantia (Kvantitatiivinen vertailu komission raporttien ja tilastojen perusteella)

Taulukko 2. Seurannan tunnusluvut yhteiskunnalliselle vaikuttavuustavoitteelle 2

Seurannan tunnusluvut yhteiskunnalliselle vai
kuttavuustavoitteelle 2

Toteuma
2012

Arvio 2013 Tavoite 2014

Kansainvälistyvät kasvuyritykset

Rahoitettujen hankkeiden uutuusarvo (indeksi
0—100) (TL 1.1., TL 1.2))

78 80 80

Kansainvälisen liiketoiminnan osuus yritysten
liikevaihdosta (%) (TL 1.3)

49 47 49

Suuryritykset

Suurten yritysten Tekes rahavirrat (pk yritysten ja
tutkimuslaitosten osuus/Tekesin rahoitus, %)

78 85 80

Suurten yritysten kokonaisverkottuminen Tekes
projekteissa(%)

224 170 170

Julkiset tutkimusorganisaatiot

Kansainvälisten yhteisprojektien osuus (% kaikista
projekteista)

82 85 85



3. Toiminnalla aikaansaadaan ihmisten ja ympäristön hyvinvointia parantavia palveluita, tuotteita ja
prosesseja (EIO 3).

3.1 Uuden, edelläkävijyyttä tavoittelevan liiketoiminnan synnyttämiseksi Suomeen TEM konsernin toi
mijat kehittävät yhdessä strategisia kasvualoja: cleantech, bio ja luonnonvaratalous. Tekes osallis
tuu terveysalan kasvustrategian toimeenpanoon.

3.2 Tekes vaikuttaa yhdessä TEM konsernin kanssa valtion tutkimusrahoituksen uudistuksen toteutuk
seen ja ottaa uudistuksen huomioon rahoituksensa suunnittelussa ja suuntaamisessa.

Taulukko 3: Seurannan tunnusluvut yhteiskunnalliselle vaikuttavuustavoitteelle 3

Seurannan tunnusluvut yhteiskunnalliselle vai
kuttavuustavoitteelle 3:

Toteuma
2012

Arvio 2013 Tavoite 2014

Cleantechin osuus Tekesin rahoituksesta (%) 32,5 32 33

Kansallisia energia ja ympäristötavoitteita suo
raan edistävien innovaatioiden määrä (TL 3.3)

513 550 500

Lisäksi Tekes vaikuttaa Suomen energiaomavaraisuuden ja uusiutuvan energian käytön lisäämiseen (TL 3).
Tekes vaikuttaa välillisesti työllisyyteen, koska yritystoiminnan edistäminen lisää työpaikkoja ja parantaa
sitä kautta työllisyyttä. Tekes tunnistaa rakenteellisia kilpailun esteitä (TL 4) ja nostaa niitä esteiden pois
tamisen kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla ja laajuudessa esiin sekä ottaa sääntelyn ja julkiset han
kinnat huomioon ohjelmissaan innovaatiotoiminnan edistämiskeinoina.

3. TOIMINNALLINEN TULOKSELLISUUS

3.1. TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA

3.1.1. Suoritteet ja julkishyödykkeet

Pääomasijoitustoiminta ja pääomasijoitusmarkkinoiden kehittäminen

Tekes käynnistää pääomasijoitustoiminnan hallituksen kasvurahoitusohjelman ja Tekesin pääomasijoitus
toiminnasta vastaavaa yhtiötä koskevan lain periaatteiden mukaisesti. Ensimmäisen toimintavuoden tu
lostavoitteet ovat:

1. Tekes on tehnyt alkaviin yrityksiin sijoittaviin pääomasijoitusrahastoihin kohdistuvan
rahastosijoitustoiminnan valtiontukiohjelman, jonka epäsymmetrinen riskinjako perustuu EU:n
valtiontukisäännöstöön. Valtiontukiohjelmaa toteuttaa Tekesin pääomasijoitustoiminnasta
vastaava osakeyhtiö.

2. Tekes on tehnyt pääomasijoitustoiminnasta vastaavan yhtiönsä kautta ehdollisia sijoituspäätöksiä
uusiin alkaviin yrityksiin sijoittaviin pääomasijoitusrahastoihin yhteistyössä yksityisten sijoittajien
kanssa.

Tekesin yritysrahoituksen kohdentuminen

Toteuma 2011 Toteuma 2012 Arvio 2013 Tavoite 2014

Pk yritysten osuus rahoituksesta % 58 68 60 >60



3.1.2. Palvelukyky ja laatu

Yritysten aktivointi EU tutkimus ja innovaatiotoimintaan

Tekes osallistuu yhdessä TEM:n, OKM:n ja Suomen Akatemian kanssa Horisontti 2020 –ohjelman
koordinointiin ja ohjaukseen ja varaa tehtäviin tarvittavat resurssit.
Yritysten aktivointi EU:n tutkimus ja innovaatiotoimintaan kuuluu kansallisten yhteyshenkilöi
den lisäksi Tekesin muiden asiantuntijoiden normaaliin aktivointityöhön.
Tekes resursoi nykyistä vahvemmin kansallisen EUTI yksikön toiminnan. ml. jatkossa koko kan
sallisen järjestelmän tarvitseman sähköisen työvälineen hallinnan.

Enterprise Europe Network verkoston koordinointi

Tekes osallistuu aktiivisesti Enterprise Europe Network verkoston kansalliseen järjestämiseen.
Toimintaan liittyvästä työnjaosta sovitaan TEM:n johdolla vuoden 2014 aikana.

Team Finland –toimintamallin toteutus: (EIO 2)

Tekes toteuttaa Team Finland –toimintamallia hallinnonalat ylittävässä yhteistyössä Team Fin
land –strategian mukaisesti.
Finnvera, Finpro ja Tekes ja ELY keskukset rakentavat kansainvälistymispalveluista palvelukoko
naisuuden osana Team Finland–toimintamallia. Työssä hyödynnetään alueellisia Team Finland
verkostoja. Tekes vastaa Team Finland–ennakointitoimintamallin (Future Watch) toteutuksesta
yhteistyössä keskeisten sidosryhmien kanssa ja vastaa seurantajärjestelmän valmistelusta ja
käyttöönotosta.
Osana edellä mainittua kansainvälistymispalveluiden kehittämistä Tekes laajentaa Kasvuväylä –
palvelumallin koskemaan suurempia pk yrityksiä (liikevaihto yli 10M€).

TEM konsernin yhteiset toimintamallit

Tekes osallistuu aktiivisesti yhdessä muiden TEM toimijoiden kanssa yhteistä asiakkuustyötä ja
asiakkuudenhallintaa tehostavien järjestelmien ja toimenpiteiden kehittämiseen sekä yhteisen
asiakastiedon hyödyntämiseen.

Toteuma
2011

Toteuma
2012

Arvio/tavoite
2013

Tavoite
2014

Asiakaspalaute Tekesin toiminnasta (1 5)

Tekes palvelujen hyödyllisyys yritysasiak
kaille (1 5)

4,3 4,2 >3,7 >4,0

Tekes palvelujen laatu yritysasiakkailla (1
5)

3,8 3,9 >3,7 >4,0

Asiakaspalautteen yleisarvio Tekesin toi
minnasta

3,8 4,1 >3,7 >4,0

Käsittelyajat merkittävimmistä suorit
teista

Uuden rahoitushakemuksen käsittelyaika
(mediaani) pk yrityksille, vrk *)

71 65 59 <59

Uuden rahoitushakemuksen käsittelyaika
(mediaani) suuryrityksille, vrk *)

84 79 70 <70



Maksupyynnön ja raportin käsittelyaika
pk yrityksille, vrk

28 24 21 <21

Oikaisuvaatimukset/ muutoksenhakukel
poiset päätökset, %

0,4 0,5 0,5 <0,6

EFQM mallin mukainen arviointi kyllä kyllä ei kyllä

Tunnettuuden lisääntyminen **) Kan
sainvälistymällä kasvua hakevat, %

32 <30

Kasvuväylä yritysten asiakastyytyväisyys kiitettävä kiitettävä

*) Tavoite ei sisällä projekteja, joissa merkittävä osa käsittelyajasta koostuu kansainvälisestä arvioinnista
ja rahoituksen yhteensovittamisesta.

**)Niiden yritysten osuuden väheneminen, jotka eivät lainkaan tunne Tekesiä

3.2. TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS

3.2.1. Taloudellisuus

Tunnusluku Toteuma
2011

Toteuma
2012

Arvio 2013 Tavoite 2014

Rahoitus ja asiakkuustyön kokonaiskus
tannus/myönnetty rahoitus, %

4,2 4,8 <5,3 <5,0

3.2.2. Tuottavuus

Tunnusluku Toteuma
2011

Toteuma
2012

Arvio 2013 Tavoite 2014

Käynnistyvä projektivolyymi, milj. eu
roa/htv

3,1 3,7 >2,5 >2,7

4. HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN

Tulossopimuksessa henkisten voimavarojen hallinnasta ja kehittämisestä esitetään vähintään seuraavat
tavoitteet:

Toteuma
2011

Toteuma
2012

Arvio 2013 Tavoite 2014

1.Henkilötyövuosien kehitys (htv) 284,2 285,7 284,6 290*)

2. Henkilöstön hyvinvointi paranee

Sairauspoissaolopäivät/htv 6,5 7 < 8 < 8

Sairauspoissaolojen muutos (+/ työ
päivää/htv)

0,5 0 0





6. MUUT ASIAT

7. RAPORTOINTI

Tulossopimuksen budjettivuoden tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan tilinpäätöksessä ja siihen
kuuluvassa toimintakertomuksessa. Tulossopimuksen toteutumista arvioidaan ministeriön antamassa
tilinpäätöskannanotossa toimintavuotta seuraavan vuoden kesäkuussa sekä puolivuotistoteumaa syksyn
tulosneuvottelujen yhteydessä. Raportointi tulostavoitteiden toteumista tapahtuu kaksi kertaa vuodessa
Valtion tulostietojärjestelmään Netraan 30.6.2014 tilanteesta 30.8.2014 ja 31.12.2014 tilanteesta
15.3.2015 mennessä. Tavoitelinjausten alaisten tulostavoitteiden raportointi tapahtuu myös Netraan
30.6.2014 tilanteesta 30.8.2014 ja 31.12.2014 tilanteesta mahdollisuuksien mukaan 31.1.2015 mennessä.

Helsingissä, 10. päivänä joulukuuta 2013

Petri Peltonen Kai Öistämö
ylijohtaja johtokunnan puheenjohtaja

Petri Lehto Pekka Soini
teollisuusneuvos pääjohtaja
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Turvallisuus ja kemikaalivirasto (Tukes) ehkäisee henkilö , omaisuus ja ympäristövahinkoja se
kä terveys ja ympäristöhaittoja ja varmistaa vaatimusten mukaisten tavaroiden ja palveluiden
vapaata liikkuvuutta.

Tukes valvoo ja edistää tuotteisiin, palveluihin ja tuotantojärjestelmiin liittyvää turvallisuutta ja
vaatimustenmukaisuutta, kuluttaja ja kemikaaliturvallisuutta sekä kasvinsuojeluaineiden turval
lisuutta ja laatua.

Tukesin tehtäväalueet

1. Tehtäväalueet, joissa rahoitus TEM:n pääluokassa. Tehtävistä sovitaan tällä tulossopi
muksella (lainsäädäntövastuu TEM, jos muu niin esitetty sulkeissa): sähkölaitteet ja
laitteistot, sähkömagneettinen yhteensopivuus, hissit, kemikaalit (STM, YM), kasvinsuoje
luaineet (MMM), biosidit (YM, STM), vaarallisten kemikaalien teollinen käsittely ja varas
tointi, räjähteet, kaivostoiminta, kemikaalisäiliöt, kaasulaitteet, painelaitteet, jalometalli
tuotteet ja mittauslaitteet, kuluttajakäytössä olevat koneet ja henkilösuojaimet, kosmeet
tiset valmisteet (STM), lelut sekä yleisen kuluttajaturvallisuussääntelyn alalle kuuluvat ta
varat ja palvelut. Lisäksi TEM:n osalta energiatehokkuus sekä tuotteiden ekologiselle
suunnittelulle ja energiamerkinnöille asetettavat vaatimukset. Tukesissa toimii vaarallisia
tuotteita koskevan eurooppalaisen Rapex Gras ilmoitusjärjestelmän sekä markkinaval
vontaa koskevan ICSMS tietojenvaihtojärjestelmän kansalliset yhteyspisteet.

2. Tehtäväalueet, joissa rahoitus ei ole TEM:n pääluokassa. Tehtävistä sovitaan tällä tulos
sopimuksella (sulkeissa vastuuministeriö): vaarallisten aineiden käytön rajoittaminen
sähkö ja elektroniikkalaitteissa (YM) sekä akut ja paristot (YM) ja kylmälaitteiden huolto
(YM).

3. Tehtäväalueet, joista Tukes sopii ao. hallinnonalan kanssa erikseen. Rahoitus tulee ao.
hallinnonalalta.
sisäasiainministeriön kanssa pelastustoimen laitteiden valvonnasta,
ympäristöministeriön kanssa CE merkittyjen rakennustuotteiden markkinavalvonnasta,
lämminvesikattiloiden hyötysuhteen valvonnasta ja ilmastointilaitteiden energiamerkin



töjen valvonnasta sekä lisäksi YM:n osalta energiatehokkuus sekä tuotteiden ekologiselle
suunnittelulle ja energiamerkinnöille asetettavat vaatimukset, sekä
liikenne ja viestintäministeriön hallinnonalalla Liikenteen turvallisuusviraston, Trafin
kanssa kuljetettavien painelaitteiden markkinavalvonnasta ja vaarallisten aineiden kulje
tuspakkausten ja säiliöiden tuotevalvonnasta. Lisäksi LVM:n kanssa sovitaan LVM:n vas
tuulle kuuluvien rakennustuotteiden markkinavalvonnasta yhteistyössä YM:n kanssa.

Tukes edistää tehtäväalueellaan hallitusohjelman keskeisten tavoitteiden toteuttamista. Halli
tusohjelman mukaan Tukesin kaivostoiminnan resurssit turvataan lupakäsittelyjen nopeuttami
seksi.

Tukesin toimintaa suunnataan ja kehitetään TEM:n konsernistrategian, MMM:n, STM:n ja YM:n
strategioiden sekä kuluttajapoliittisen ohjelman1 ja kansallisen vaarallisia kemikaaleja koskevan
ohjelman mukaisesti.

TEM on antanut koko hallinnonalaa koskevat tavoitelinjaukset2. Rakenteellisten kilpailun estei
den poistamista koskevalla tavoitelinjauksella (TL 4) pyritään siihen, ettei tarpeettomasti estetä
uusien toimijoiden alalle tulemista eli näin ollen edistetään kilpailun lisääntymistä. Toisaalta ta
voitelinjauksella pyritään harmaan talouden torjuntaan (TL 4.3). Tukesin valvonta ja viestintä
toiminta palvelee omalta osaltaan tämän tavoitelinjauksen toteutumista.

MMM:n yksi strategisista päämääristä on, että eläinten ja kasvien terveys sekä maatalouden
tuotantopanosten turvallisuus ja laatu säilyy edelleen hyvänä.

STM:n strategisten linjausten mukaisesti terveyttä edistetään parantamalla elin ja työympäris
tön laatua. Uudistuneen kemikaalilainsäädännön toimeenpano parantaa kemikaalitietoisuutta
ja edistää kemikaalien käytön turvallisuutta.

YM:n yksi strategisista päämääristä on, että ympäristöriskit hallitaan ja tunnetaan. Kriittinen
menestystekijä on, että vaarallisten aineiden aiheuttamat merkittävät ympäristö ja terveysris
kit ovat hallinnassa.

Valtioneuvoston rakennepoliittiseen ohjelmaan (29.8.2013) sisältyy myös valitus ja lupamenet
telyjen jouhevoittaminen. Tukesin toimialalla tämä koskee lähinnä kaivoslain ja vaarallisten ke
mikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain mukaisia menettelyitä. Ohjel
malla edistetään eri viranomaisprosessien sujuvuutta ja aikataulujen yhteensovittamista lupa
menettelyissä, parannetaan käytäntöjä valitusten samanaikaiseksi käsittelemiseksi sekä suun
nataan erityisiä toimia ruuhkautuneiden lupakäsittelyiden purkamiseen. Osallistutaan tarpeen
mukaan ohjelmaan liittyvien selvitysten laadintaan.



Osallistutaan tarpeen mukaan VTT/MIKES/FINAS uudistushankkeen valmisteluun.

Tukesin toiminnan vaikuttavuustavoitteena on, että teknisessä, kemikaali ja kuluttajaturval
lisuudessa sekä luotettavuudessa Suomi on parhaiden joukossa Euroopassa 2016.

Tukes toimii niin, että turvallisuus ja ympäristötietoisuus sekä turvalliset toimintatavat lisään
tyvät yhteiskunnassa. Tätä on täsmennetty seuraaviksi tavoitteiksi:

Turvallisuusriskien hallinnan puutteista johtuvat henkilö , ympäristö ja omaisuusvahin
got eivät lisäänny Tukesin toimialalla.
Yritysten ja muiden toiminnanharjoittajien sekä kansalaisten toimintatavat muuttuvat
turvallisemmiksi.
Tuotteiden, laitteistojen ja laitosten tekninen turvallisuus ja vaatimustenmukaisuus py
syvät vähintään ennallaan.
Viestintä vahvistuu ja saatavilla on ajantasaista informaatiota Tukesin toimialaan kuulu
vista asioista.
Yritykset ja muut toiminnanharjoittajat sitoutuvat lainsäädännön noudattamiseen ja
mahdollisten vaatimustenvastaisuuksien poistamiseen oma aloitteisesti.
Terveydelle ja ympäristölle haitallisimpien kemikaalien riskit on tunnistettu ja ne ovat
hallinnassa.
Markkinoilla on vain turvallisia kasvinsuojeluaineita ja niitä on riittävästi eri käyttökoh
teisiin.
Kaivostoiminta kehittyy taloudellisesti, ekologisesti ja yhteiskunnallisesti kestävällä ta
valla.

Tavoitteiden toteutumista seurataan indikaattoreilla. Vaikuttavuustavoitteiden tavoitearvot
on esitetty liitteessä 1.

Tukes edistää toiminnallaan sitä, että säädöstö on ajanmukainen ja toimiva. Tukes osallistuu
lainsäädännön valmisteluun ministeriöiden apuna ja tukee asiantuntemuksellaan toimialan
lainsäädännön kehittämistä.

a) Valvonta, toimeenpano ja viestintä on näkyvää, riskiperusteista ja ennaltaehkäise
vää (tukeslähtöinen toiminta)

1) Tavoitteena on, että valvonta on riittävän kattavaa ottaen huomioon kunkin toimialan
erityispiirteet ja että toiminnanharjoittajat poistavat turvallisuuspuutteet ja vaatimusten
vastaisuudet omaehtoisesti. Toimialakohtaiset tavoitteet ovat liitteessä 2.

Kehitetään tuotevalvontaprosessien menettelytapoja niin, että toiminnanharjoittajiin
kohdistuva valvonta on tasapuolista, yhdenmukaista ja tehokasta.



2) Toteutetaan suunnitellut valvontatoimenpiteet.

Valvontatuotuotosten määrä vv. 2011–2014 (tukeslähtöinen toiminta)

Valvontakäyntien ja –tapausten määrät teknologia aloittain ovat liitteessä 3.

Koordinoidaan ja hoidetaan EU:n Elintarvike ja eläinlääkintätoimiston (FVO) tekemän kasvin
suojeluaineiden valvonnan tarkastus.

Hoidetaan kemikaalilain uudistuksen mukaiset uudet markkinavalvontatehtävät, sekä kehite
tään valvontaviranomaisten välistä yhteistyötä.

Lyhennetään malminetsinnän ja kaivostoiminnan käsittelyaikoja.

Toimeenpannaan kaivospiirien ja malminetsintälupien vakuusmenettelyt.

Ohjataan alueellista ja paikallista valvontaa ao.3 ohjelmien ja suunnitelmien mukaisesti. Tähän
liittyen Tukes laatii ohjeistusta eri valvonta alueille.

3) Toteutetaan suunnitellut viestintätoimenpiteet.

1) Biosidi neuvontapalvelu aloitti toimintansa syyskuussa 2013

Huolehditaan siitä, että Tukesin toimialoihin liittyvät teemat ovat hyvin esillä julkisuudessa ja
että kuluttajilla ja toiminnanharjoittajilla on käytettävissä monipuolista ja ajantasaista turvalli
suustietoa.

b) Palvelut ovat asiakastarpeiden ja säädösvaatimusten mukaisia

Toteutetaan asiakkailta tulleen kysynnän mukaiset valvontatoimenpiteet.



Valvonta ja toimeenpanotuotosten määrä vv. 2011–2014 (asiakaslähtöinen toiminta)

Kemikaali ja räjähdetuotantolaitoksissa toimintatavoiltaan merkittävästi puutteellisten (taso
<1) laitosten toimintaan puututaan välittömästi (Tukesin arviointiasteikko 1 5). Tason 1 2 lai
tokset ovat erityisen tarkkailun kohteena.

c) Tutkimustulokset ovat näkyviä ja käytännössä hyödynnettäviä

Toteutetaan Tukesin tutkimus ja kehittämisohjelman hankkeet, jotka osaltaan edesauttavat
Tukesin toiminnan tavoitteiden toteuttamista. Hankkeiden tuloksista ja etenemisestä rapor
toidaan vuosittain.

Kansainvälisen tutkimuksen osalta osallistutaan EU 7 puiteohjelman NMP (Nanosciences,
Nanotechnologies, Materials and new Production Technologies) alueen NANoREG A
common European approach to the regulatory testing of nanomaterials –hankkeeseen. Jatke
taan European Technology Platform on Industrial Safety (ETPIS) verkoston SAFERA
ERANET tutkimusohjelman toteuttamista ja osallistutaan ohjelman tutkimushakujen to
teuttamiseen ja saatujen tutkimustulosten hyödyntämiseen valvontaviranomaistyössä ja
kansallisessa tutkimuskentässä. Osallistutaan hallitusohjelman mukaisesti nanopartikke
leiden turvallisuutta, kemikaalien yhteisvaikutuksia sekä hormonitoimintaa (endokriinit)
häiritseviä kemikaaleja käsittelevään yhteistyöhön (EU, OECD, Pohjoismaat). Kehitetään
onnettomuustietojen ja –tilastoinnin hyödyntämistä ennaltaehkäisevässä turvallisuus
työssä Tukesin ulkopuolella.

Toteutetaan Tukesin kaikkia toimialoja koskeva asiakastyytyväisyyskysely.

Asiakastyytyväisyys (asteikko 1 5) pyritään pitämään toimialoittain hyvällä tasolla (3).



Palvelut ovat oikea aikaiset. Tavoitteena on toimia asiakkaan aikataulussa. Pääsääntöises
ti 90 % asioista on käsitelty annetussa enimmäiskäsittelyajassa. Käsittelyaikatavoitteet eri
suoriteryhmille ovat liitteessä 4.

TEM konsernin yhteiset toimintamallit

Tukes jatkaa palveluiden ja toiminnan suunnitelmallista sähköistämistä ja rekistereiden
yhtenäistämistä osana Rekistereiden yhtenäistäminen ja sähköinen asiointi –hanketta
(Reksa). Palveluja kehitetään asiakaslähtöisesti hyödyntäen julkishallinnon ja hallin
nonalan yhteisiä ratkaisuja ja toimintamalleja.

Tukes valmistautuu yhteisen tapahtumatietovarannon, asiakkuudenhallintajärjestelmän,
Yritys Suomi asiointiväylän ja asiointitilin käyttöönottoon sekä osaltaan rakennepoliitti
sen ohjelman yhteisten sähköisten ratkaisujen toimeenpanoon. Tukes valmistautuu TORI
hankkeeseen aikataulun mukaisesti.

Riskienhallinta

Tukesin keskeiset riskit liittyvät resursseihin: henkilöstön ja määrärahan riittävyyteen sekä tie
tohallintohankkeiden määrään ja läpimenoon. Tehokkuuden parantaminen edellyttää mm.
toimintaprosessien kehittämistä sekä sähköisen asioinnin ja palvelujen lisäämistä. Nämä vaa
teet on huomioitu ICTn ja toimintajärjestelmän kehittäminen hankkeissa. Toimintajärjestel
män kehittämisessä ja siihen liittyvässä indikaattorihankkeessa huomioidaan myös tavoittei
den ja tulosten mittaaminen. Henkilöstölinjauksen päivityksessä 2012 havaitut tulevaisuuteen
suuntautuvan osaamisen kehittämiseen, hallintaan ja johtamiseen liittyvät kehittämistoimen
piteet on yksilöity seuraaville vuosille.

Tehokkuustavoite on: Toimintaprosessit ja yhteistyöverkostot ovat tehokkaat ja toimivat.
Taloudellisuus ja tuottavuustavoitteisiin ei sisälly vielä kaivostoiminnan tietoja.

Toiminnan taloudellisuudelle ja tuottavuudelle asetetut suoriteryhmäkohtaiset tavoitteet ovat
liitteessä 5.

Kokonaistuottavuudelle on asetettu seuraava tavoite:

Tukesin toiminnan tuottavuuden parantamiseksi jatketaan Tukesin prosessi ja toimintajärjes
telmän kehittämistä.



Maksullisen toiminnan tulos sekä kannattavuus ja yhteisrahoitteisen toiminnan
kustannusvastaavuus

Maksulliselle toiminnalle on asetettu seuraavat tavoitteet:

Henkilöstöä ja osaamista koskeva tavoite on: Johtaminen on laadukasta ja henkilöstö on
osaava, yhteistyökykyinen ja voi hyvin.

Tavoitteen toteutuminen edellyttää:
innostavaa johtamista ja esimiestyötä
osaamisen kehittymistä ja uudistumista
henkistä, fyysistä ja sosiaalista työkykyä

Henkisten voimavarojen kehittämistä toteutetaan uusitun henkilöstölinjauksen (2012) ja In
himillinen pääoma suunnitelman mukaisesti.

Tavoitteiden saavuttamista varten hallituksen esityksessä valtion talousarvioksi vuodelle 2014
Turvallisuus ja kemikaaliviraston toimintamenoiksi esitetään 18 510 000 euroa. Jos eduskun
nan hyväksymä talousarvio eroaa huomattavasti esitetystä, tulostavoitteita koskevat tarken
tavat neuvottelut käydään uudestaan.



Tukesin henkilötyövuosiarvio vuodelle 2014 on 225 htv, SM:n osuus mukaanlukien yhteensä
229.

Tulossopimuksen budjettivuoden tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan tilinpäätöksessä
ja siihen kuuluvassa toimintakertomuksessa. Tulossopimuksen toteutumista arvioidaan minis
teriön antamassa tilinpäätöskannanotossa toimintavuotta seuraavan vuoden kesäkuussa sekä
puolivuotistoteumaa syksyn tulosneuvottelujen yhteydessä. Raportointi tulostavoitteiden to
teumista tapahtuu kaksi kertaa vuodessa Valtion tulostietojärjestelmään Netraan 30.6. tilan
teesta 30.8. ja 31.12. tilanteesta 15.3. mennessä.

Maa ja metsätalousministeriö, sosiaali ja terveysministeriö ja ympäristöministeriö ovat hy
väksyneet tämän sopimuksen.

Helsinki 25.11.2013
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Liite 1. Vaikuttavuustavoitteet ja niiden tavoitearvot

Turvallisuus ja ympäristötietoisuus sekä turvalliset toimintatavat lisääntyvät yhteiskunnas
sa.

Turvallisuusriskien hallinnan puutteista johtuvat henkilö , ympäristö ja omaisuusvahingot ei
vät lisäänny Tukesin toiminta alueilla.

Tuotteiden, laitteistojen ja laitosten tekninen turvallisuus ja luotettavuus pysyvät vähintään
ennallaan.



9 Perustuu 160 valvontakäyntiin vuonna 2012
10 Perustuu kaikkien tuotantolaitosten (n=548) viimeisimpään valvontakäyntiin
11Merkittävästi puutteellisten laitosten (taso <1) toimintaan puututaan välittömästi
12 Perustuu 147 valvontakäyntiin vuonna 2012
13 Perustuu kaikkien tuotantolaitosten (n=537) viimeisimpään valvontakäyntiin



Liite 2. Kenttävalvonnan kattavuus

Toimiala Valvontakohde ja lukumää
rä 1)

Kattavuus %

2011
tot.

2012
tot.

2013
tav.

2014
tav.

Sähkötuoteturvallisuus ja
EMC

myymälät ja maahantuojat
(lukumäärä 5 000)

>30 30 30 30

Rekisteröimättömät paine
laitteet

käytössä 3 milj. kpl,
markkinoilla 400 000 kpl

< 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1

Sähkö ja hissiurakoitsijat Tukesin rekisterissä
(lukumäärä 18 000)

1 1 1 1

Valtuutetut tarkastajat Tukesin rekisterissä
(lukumäärä 90)

22 33 30 30

Rekisteröidyt painelaitteet Tukesin rekisterin painelai
tekohteet (lukumäärä 7 800)

0,5 0,5 0,5 0,5

Kemikaalitehtaat, räjähdetehtaat ja kaivokset
turvallisuusselvityslaitok
set ja kaivokset (kaivos
turvallisuus)

Tukesin rekisterissä
(lukumäärä 180)

49 57 50 50

toimintaperiaatelaitokset Tukesin rekisterissä
(lukumäärä 150)

22 30 25 25

lupalaitokset ja räjähdeva
rastot

Tukesin rekisterissä
(lukumäärä 650)

15 10 15 15

1) Tietolähde: Valvonnan volyymimatriisi. Taulukko ei kata kaikkia Tukesin toimialoja, mukana ovat vain laa
jimmat toimialat.



Liite 3. Valvontakäyntien ja –tapahtumien määrä teknologia aloittain

Valvontakäyntien ja valvontatapausten määrä vv. 2011–2014

1) Valvonta kohdennetaan riskiperusteisesti. 2) Mittauslaitteet, jalometallituotteet, painelaitteet, kaasulait
teet, räjähteet, paineelliset järjestelmät, tarkastustoiminta. 3) Kuluttajaturvallisuuslain nojalla valvottavat
tuotteet ml. lelut, kosmetiikka ( 11.7.2013 saakka), kuluttajakäytössä olevat koneet ja henkilösuojaimet sekä
ns. yleiset kulutustavarat.



Liite 4. Eri suoriteryhmien käsittelyaikatavoitteet



Liite 5. Toiminnan taloudellisuudelle ja tuottavuudelle asetetut suoriteryhmäkohtaiset tavoitteet
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Enligt koncernstrategin är ANM-koncernens mål en hög sysselsättning på en hållbar grund och välfärd till följd av detta. 
I ANM-koncernens vision ligger konkurrenskraften, sysselsättningen och välfärden i Finland i världstoppen och klarar av 
skakningar i världsekonomin. Koncernstrategin förtydligar de centrala mål som har beretts utifrån regeringsprogrammet. 
Dessutom styrs verksamheten inom de olika politiksektorerna av olika substansstrategier, som bestämmer en del av de 
centrala målen. 

I kapitel 2 presenteras målen för de samhälleliga verkningarna inom ministeriets ansvarsområde. I kapitel 3 presen-
teras de politiksektorspecifika resultatmålen, som baseras på de resultatmål som har bestämts enligt målriktlinjerna i 
koncernstrategin samt de övriga resultatmålen för resultatområdet. Dessa mål ingår i budgeten för 2014 och tillämpliga 
delar har granskats och uppdaterats. 

Som bilaga finns resultatavtal för ämbetsverk, inrättningar och avtalssammanslutningar inom förvaltningsområdet samt 
resultatmålsutskrift gällande målriktlinjerna. 

 
Kontaktperson vid arbets- och näringsministeriet: Koncernstyrningsenheten/konsultativ tjänsteman Minna Tukiainen, 
tfn 029 506 4784
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In line with this publication, the Ministry of Employment and the Economy hereby confirms the performance targets for its 
administrative sector for 2014, pursuant to Section 11 of the State Budget Decree (1243/1992).

The MEE Group’s (administrative sector of the Ministry of Employment and the Economy) fundamental task is to 
ensure an operating environment enabling innovation activities and enterprises, the functioning of the labour, commodity 
and energy markets, workers’ capacities for finding employment, and balanced regional development within the global 
economy.

Based on the corporate strategy prepared on the basis of the outlines of the Government Programme of Jyrki Katainen, 
common target policy definitions for the MEE Group were prepared that are catered for in the performance agreements 
for units in the administrative sector and in the targets set for each area of performance. In principle, the Corporate 
Strategy and the performance targets set in it cover the entire Government term of office unless there are specific needs 
for their review.    

In line with the Corporate Strategy of the MEE, the objective of the group is a high level of employment on a sustainable 
basis, and the resultant wellbeing. According to the MEE’s vision, Finland’s competitiveness, employment and wellbeing 
are of the highest level globally, and withstand tremors in the world economy. The strategy clarifies the key objectives 
prepared on the basis of the Government Programme. In addition, activities in each policy segment are steered by various 
strategies as to substance that determine certain key objectives. 

Chapter 2 presents the social impact targets for the ministry’s sector. Chapter 3 presents the breakdown of perfor-
mance targets by policy area. The targets have been determined on the grounds of the performance targets created in 
view of the Corporate Strategy’s target policy outlines and other performance targets for the performance area in question. 
These targets are covered by the budget for 2014, reviewed and updated as required.

Attached to the document are the performance agreements entered into by the administrative sector’s agencies, 
departments and other contractual bodies, along with the performance target listing related to target policies.
 
Contact person within the Ministry of Employment and the Economy: Corporate Steering Unit/ Counsellor 
Minna Tukiainen, tel. +358 29 506 4784
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Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan 
tulostavoitteet vuodelle 2014

Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisee talousarviossa esitetyt ja tarkistetut hallinnon-
alan tulostavoitteet vuodelle 2014. Asiakirjaan sisältyvät myös ministeriön tekemät 
tulossopimukset hallinnonalan virastojen ja laitosten sekä sopimusyhteisöjen kanssa.
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