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Esipuhe

Jyrki Kataisen hallituksen tavoitteena on välittävä ja menestyvä Suomi. Hallituksen 
toimintaa ja kaikkea päätöksentekoa yhdistää kolme keskeistä strategista kokonai-
suutta. Nämä ovat: 
• köyhyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytymisen vähentäminen,
• julkisen talouden vakauttaminen ja 
• kestävän talouskasvun, työllisyyden ja kilpailukyvyn vahvistaminen.
Nämä kaikki kokonaisuudet ovat keskeisiä työ- ja elinkeinoministeriön toiminnassa. 
Erityinen painoarvo tavoitteissa ja toimenpiteissä on kestävän talouskasvun, työl-
lisyyden ja kilpailukyvyn vahvistamisessa, jonka strategisen toimeenpanosuunni-
telman sisältämistä kärkihankkeista työ- ja elinkeinoministeriöllä on valtaosasta 
päävastuu.

Vuosien 2014–2017 toiminta- ja taloussuunnitelmassaan työ- ja elinkeinoministe-
riö esittää näkemyksensä niistä painopisteistä, tavoitteista ja toimenpiteistä, jotka 
määrittelevät konsernin toimintaa tulevina vuosina. 

Toiminta- ja taloussuunnitelman tarkoituksena on varmistaa hallitusohjelman ja 
sen strategisen toimeenpanosuunnitelman sekä konsernistrategian ja muiden toi-
mintaa ohjaavien strategioiden yhdensuuntaisuus ja kytkeytyminen talouden suun-
nitteluun sekä antaa perusteita vuosittaisten talousarvioehdotusten valmistelulle. 
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1 Toimintaympäristö

Globalisaatio on kasvattanut maailmantaloutta, mutta samalla taloudellinen epävar-
muus ja jatkuvat, nopeat muutokset ovat lisääntyneet. Talouden taantumasta seu-
ranneet finanssi- ja euroalueen kriisit ovat syventyneet ja voivat aiheuttaa ongelmia 
vielä pitkään. Talouskehitys on osoittautunut huomattavasti heikommaksi kuin hal-
lituskauden alussa oletettiin. Työttömyys- ja työllisyysastetavoitteet ovat kehitty-
neet ennakoitua heikommin. Vientiteollisuuden tilauskanta on kehittynyt huonoon 
suuntaan ja tavaraviennin volyymi on aiempaa selvästi alemmalla tasolla. Vaihtota-
seeseen on syntynyt alijäämä. Edessä on ilmeisesti pitkä hitaan kasvun kausi ja jul-
kisen talouden sopeuttamistarve vahvistuu. 

Yrityksiä, työpaikkoja ja kokonaisia tuotannonaloja on siirtynyt lähemmäs mark-
kinoita ja alemman kustannustason maihin. Rakennemuutos vaikuttaa voimakkaasti 
perinteisten toimialojen lisäksi niihin tutkimus- ja kehittämistoimintaan panostanei-
siin toimialoihin ja kasvukeskuksiin, joiden varaan Suomen talous ja kilpailukyky on 
rakentunut. Teollisuuden BKT-osuus supistuu ja tuottavuuden kasvu on hidastunut. 

Kehittyvät markkinat ovat kuitenkin tarjonneet kansainvälisille yrityksillemme 
myös mahdollisuuksia päästä osalliseksi muualla tapahtuvasta kasvusta. Erityisesti 
Venäjä ja Kiina ovat Suomelle keskeisiä markkina-alueita. 

Suomen elinkeinoelämän roolia kansainvälisessä työnjaossa tulee arvioida jatku-
vasti. Merkittävä osa Suomen aiemmasta menestyksestä on syntynyt korkean jalos-
tusarvon tuotannossa ja palveluissa. Koulutustason nousu ja innovatiivisuus eri-
tyisesti Aasian kehittyvissä maissa kertovat muutoksista tuotannon globaaleissa 
arvoketjuissa. Kehittyvät maat siirtyvät halpatuotannosta yhä korkeammalle tasolle 
ja kilpailemaan länsimaiden kanssa samoille markkinoille. Pula luonnonvaroista 
on muuttamassa myös Afrikan roolia globaalitaloudessa. Uutena ilmiönä on ollut 
havaittavissa myös työn siirtymistä takaisin halvan tuotannon maista. 

Suomen vahvuutena globaalissa kilpailussa on toistaiseksi ollut koko väestön kor-
kea koulutus- ja osaamistaso. Lisäksi luovuus, hyvä innovaatiojärjestelmä, toimiva 
fyysinen infrastruktuuri sekä vakaa ja turvallinen yhteiskunta luovat sinänsä hyvän 
pohjan toiminnalle. Ulkomaisten investointien kanta on kuitenkin Suomessa selke-
ästi alle EU:n tason. 

Uudistamistarpeen myötä innovaatioiden, yrittäjyyden, riskin ottamisen ja töiden 
tuloksellisen organisoinnin merkitys kasvaa. Yritysten ja niiden asiakkaiden kan-
nalta hyvin toimivat markkinat ja kilpailukykyinen säädösympäristö ovat edellytyk-
siä menestymiselle globaalissa kilpailussa. Aineettomien oikeuksien käytöllä ja hal-
linnalla on yhä tärkeämpi rooli. Pyrkimykset rajoittaa talouden avoimuutta ja raken-
taa esteitä markkinoiden toimivuudelle ovat lisääntyneet. Esimerkkeinä tästä ovat 
eri maiden käyttöön ottamat auto- ja telakkateollisuuden tuet. 
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ICT:n kehitys ja digitalisoituminen vaikuttavat yhä voimakkaammin sekä yritys-
maailmassa, työpaikoilla että kansalaisten parissa ja muuttavat yhteiskunnan toi-
mintatapoja. Sosiaalisen median kautta mahdollistunut uusi yhteisöllisyys toimii 
merkittävänä työn organisoimisen, innovaatioiden ja markkinoiden alustana. Uudet 
työkalut tekevät mahdolliseksi joustavan verkostoitumisen, nopean reagoimisen ja 
itseorganisoitumisen uusien teemojen ympärille. Välttämätön osa toimintaympäris-
tön kehittämistä julkisella sektorilla on sähköisten palvelujen kehittäminen yhdessä 
yritysten ja kansalaisten kanssa. Merkittäviä uusia mahdollisuuksia tarjoaa myös 
julkisen tiedon avaaminen yritysten käyttöön. Näköpiirissä on myös 3D-tulostuksen 
tarjoamia mielenkiintoisia yksilöityjen tuotteiden valmistusmahdollisuuksia siirtäen 
tuotantoa takaisin halpatuotantomaista. 

Myös työntekijöiltä edellytetään osaamisen päivittämistä ja muutoshalukkuutta. 
Yrittäjä- ja etätyö sekä muut työnteon muodot yleistyvät ja työehtosopimuskäytän-
nöt muuttuvat vastaavasti. Hyvällä johtamisella ja työoloilla voidaan edistää työyh-
teisön tuloksellista oppimista, mutta myös vastata entistä osaavampien työntekijöi-
den vaatimuksiin. Sekä kotimainen että kansainvälinen kilpailu osaavista tekijöistä 
ja huippuasiantuntijoista korostuu jatkossa. Toimivat työmarkkinat ja työelämän 
laatu ovat kilpailuetuja, samoin kuin viihtyisä elinympäristö ja laadukkaat palve-
lut. Tehokkaalla kilpailupolitiikalla varmistetaan markkinoiden toimivuus. Yritysten 
välinen reilu kilpailu on toimivan talouden kannalta tärkeää. Kilpailun puute nos-
taa tuotteiden hintatasoa, vähentää kannusteita innovointiin ja alentaa siten tuot-
tavuutta ja kasvua. 

Toimivat työmarkkinat edellyttävät, että työttömyyden vähentämiseen ja työvoi-
man osaamiseen sekä innovoinnin kehittämiseen panostetaan edelleen vahvasti. 
Osin jo rakenteelliseksi muuttunut työttömyys muodostaa merkittävän riskin työvoi-
man saatavuudelle, julkisen talouden kestävyydelle ja ihmisten hyvinvoinnille, mutta 
aiheuttaa myös yhteiskunnan polarisoitumista.  Huono-osaisuuden uhka lisää ihmis-
ten turvallisuushakuisuutta.

Väestön ikääntyminen ja työvoiman määrän väheneminen ovat tämän vuosikym-
menen keskeisiä vaikuttavia tekijöitä. Ikärakenteen muutos asettaa haasteita työ-
voiman saatavuudelle tulevaisuudessa. Työvoima on alkanut vähetä vuodesta 2010 
alkaen ja vuonna 2020 Suomen väestö on Euroopan iäkkäintä. Huoltosuhteen kehi-
tys syrjäseuduilla on hälyttävää ja Suomessa on jo lukuisia kuntia ja seutuja, joissa 
työikäistä väestöä ei riitä kaikkiin tehtäviin. Parhaassa asemassa ovat suuret kau-
punkiseudut, jotka hyötyvät sisäisestä muuttoliikkeestä ja maahanmuutosta. Väes-
tön työvoimaosuuden ja työllisyysasteen nousu on välttämätöntä.

Alueelliset ja osaamisen kohtaanto-ongelmat tulevat kärjistymään elinkeinora-
kenteen muuttuessa ja työikäisen väestön määrän vähentyessä. Ratkaisuina ovat 
työvoiman osaamisen ja liikkuvuuden lisääminen, työurien pidentäminen työelämän 
laatua edistämällä ja hallittu työperusteinen maahanmuutto.

Ikääntyminen vaikuttaa kulutukseen ja säästämiseen sekä eläkemenojen 
ja terveys- ja hoivapalvelujen kasvun myötä julkiseen talouteen. Koko väestön 
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hyvinvoinnin ja sen kestävän rahoituksen kannalta olennaisia ovat mahdollisim-
man korkea työllisyys ja hyvä tuottavuuskehitys sekä julkisella että yksityisellä 
sektorilla.

Toisaalta ikääntyvän väestön kulutuskysyntä ja palvelutarve tuovat yritystoi-
minnalle uusia mahdollisuuksia esimerkiksi asumisen ja rakentamisen sektoreilla, 
hoiva- ja muissa henkilöpalveluissa sekä kulutustavarateollisuudessa. Alan vienti-
markkinat ovat suuret ja kasvavat jatkuvasti.

Vihreä talous nähdään globaalisti keskeisenä kasvun, kilpailukyvyn ja hyvinvoin-
nin lähteenä. Vihreän kasvun ja talouden sijasta Suomessa on lähdetty hakemaan 
yhteistä tahtotilaa luonnonvaratalouden kautta, jossa yhdistyvät bio-, mineraali- ja 
vesitalous. Vihreä kasvun ja talouden näkökulmasta myös aineellisten ja aineetto-
mien ekoinnovaatioiden edistäminen, osaava työvoima sekä tuotteiden, palveluiden 
ja toimintamallien kaupallistaminen on keskeistä. 

Vihreän talouden tiivis integraatio ilmastonmuutoksen ehkäisyyn ja energiaky-
symyksiin on erityisen tärkeää. Ilmastonmuutoksen hillintä edellyttää merkittävää 
energian käytön tehostamista, materiaalien tehokasta kiertoa, uusiutuvan energian 
lisäämistä sekä vähäpäästöisten polttoaineiden ja teknologioiden hyödyntämistä. 
Tämä vaikuttaa niin teollisuustuotantoon, kuljetuksiin ja rakentamiseen kuin asu-
miseen, liikkumiseen ja arjen valintoihinkin.

Kattavat kansainväliset sopimukset ja toimet ovat kiireellisiä ja välttämättömiä 
kasvihuonekaasupäästöjen hillitsemiseksi. EU:n ilmastopolitiikka on sidoksissa 
kansainvälisiin ilmastoneuvotteluihin ja erityisesti Kioton pöytäkirjaan. EU-maiden 
sisäinen päästökauppa on yksi keskeisistä keinoista päästövähennystavoitteiden 
saavuttamiseksi. Erityisesti energiaintensiivisen teollisuuden kustannukset EU:ssa 
ja Suomessa kohoavat päästörajoitusten ja -kaupan seurauksena, jolloin vaarana on 
teollisuuden kiihtyvä siirtyminen maihin, joissa tällaisia rajoituksia ei ole.

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja tiukentuva ilmastopolitiikka sekä ympä-
ristöongelmien tiedostaminen laajemmin tarjoavat myös uusia mahdollisuuksia tek-
nologian ja palvelujen tuottajille ja viejille. Ympäristöä säästävän ja vähäpäästöi-
sen teknologian sekä matalahiilitaloutta palvelevan osaamisen kysyntä lisääntyy 
edelleen. 
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2 TEM-konserni

Hallitusohjelma asettaa keskeiset tavoitteet työ- ja elinkeinoministeriön konsernille. 
Hallitusohjelman strategisesta toimeenpanosuunnitelmasta keskeisessä asemassa 
on kestävän talouskasvun, työllisyyden ja kilpailukyvyn vahvistaminen -politiikka-
kokoisuus ja sen sisältämät kärkihankkeet.  Hallitusohjelman pohjalta valmisteltu 
konsernistrategia kirkastaa keskeiset tavoitteet ja toimenpiteet. Lisäksi eri politiik-
kalohkojen toimintaa ohjaavat erilaiset substanssistrategiat, jotka määrittelevät 
osan keskeisistä tavoitteista. 

2.1 TEM-konsernin rooli

Rakennamme kestävää kasvua ja uudistumista tukevaa, kansainvälisessä kilpailussa 
menestyvää työ- ja elinkeinoelämän toimintaympäristöä.  Tavoitteena on kestävällä 
pohjalla oleva korkea työllisyys ja siitä seuraava hyvinvointi. 

2.2 TEM-konsernin tahtotila

Suomen kilpailukyky, työllisyys ja hyvinvointi ovat maailman kärkiluokkaa ja kestä-
vät maailmantalouden ravistelut. Onnistumme konsernin yhteisellä tavalla toimia ja 
vahvalla yhteistyöllä yli organisaatiorajojen, osana koko valtiokonsernia. 

2.3 TEM-konsernin tehtäväkenttä 

Mahdollistajat 

Kriittiset 
menestystekijät 

Yhteiskunnallinen 
vaikuttavuus 

Uudet yritykset, yritysten kasvu ja 
kansainvälistyminen;  
Innovatiivisten ratkaisujen vahva 
kysyntä; 
Huippuluokan 
innovaatiokeskittymät; 
Toimiva kilpailu ja toimivat 
sisämarkkinat; 
Täydentävä riskirahoitus sekä 
tuet investoinneille ja T&K&I:lle; 
Yritysten investoinnit Suomeen; 
 
Toimivat työmarkkinat; 
Työvoimareservit käytössä; 
Työvoima osaavaa; 
Laadukas työelämä  

Talous uusiutuu ja 
tuottavuus paranee – uusia 
työpaikkoja syntyy ja 
vanhoja säilyy 

Osaavaa työvoimaa on 
saatavilla – rakenteellinen 
muutos on hallittu 

Työllisyys, 

hyvinvointi 

Suorituskykyinen ja kevyt hallinto 



  1312 

2.4 TEM-konsernin toimijat

 

Työ- ja
elinkeino-
ministeriö VTT

Tekes

Mitta-
tekniikan 
keskus

Turvallisuus-
ja kemikaali-

virasto

Energia-
markkina-

virasto

Patentti- ja 
rekisteri-
hallitus

Kilpailu- ja 
kuluttaja-

virasto
Matkailun 
edistämis-

keskusGeologian 
tutkimus-
keskus

Finpro
Invest in 
Finland

Ydinjäte-
huolto-
rahasto

Huolto-
varmuus-
keskus

Teollisuus-
sijoitus Oy

Finnvera Oyj

Kuluttaja-
tutkimus-
keskus

ELY-
keskukset

TE-toimistot

Muut
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3 Konsernistrategian 
mukaiset tavoitelinjaukset 
suunnittelukaudella

Tavoitelinjaukset kattavat konsernin laajasta tehtäväkentästä vain osan, mutta ovat 
keskeisimpiä suuntaa korjaavia asioita. Niiden elinkaari on lähtökohtaisesti halli-
tuskauden mittainen.  

Tulostavoitteet kokoavat vaikuttavimmat toimenpiteet kullekin tavoitelinjauk-
selle osasto-, virasto- ja hallinnonalarajojen yli.

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

TL 1. Edistämme korkean arvonlisän uutta, kasvavaa ja vientiin 
suuntautuvaa expand »yritystoimintaa

Yleisenä tavoitteena on synnyttää ja ylläpitää kilpailukykyistä yritystoimintaa kai-
killa aloilla, ml. paikalliset palvelumarkkinat. Tavoitelinjaus kohdistuu kuitenkin 
haastavimpaan yritystoimintaan, joka pystyy luomaan kasvavia maailmanluokan 
yrityksiä ja jatkuvasti kehittyvää osaamista. 

TL 2. Edistämme työllisyyttä panostamalla erityisesti nuoriin, 
pitkäaikaistyöttömiin 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 työmarkkinoi-
den kohtaanto-ongelmia. Työelämän laadun parantaminen lisää työn houkuttele-
vuutta ja tukee työurien pidentymistä

TL 3. Lisäämme Suomen energiaomavaraisuutta

Energiapolitiikan keskeinen tavoite on energiaomavaraisuuden lisääminen. Oma-
varaisuutta lisätään käyttäen taloudellisia kannusteita, normeja ja johdonmukaista 
lupapolitiikkaa sekä edistämällä energiatehokkuutta.

TL 4. Poistamme rakenteellisia kilpailun esteitä

Kilpailun toimivuuden esteet ovat Suomessa tyypillisesti rakenteellisia. Esteet voi-
vat olla seurausta esim. sääntelystä, julkisesta rahoituksesta tai julkisen sektorin 
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toiminnasta yksityisillä markkinoilla. Rakenteelliset kilpailun esteet voivat liittyä 
myös markkinoiden luonteeseen. 

Konsernistrategian tavoitelinjauksista johdetut yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet ja niiden mittarit

2010 tot 2011 tot 2012 
arvio

2013 
arvio

2014 
arvio

2015 
arvio

2016 
arvio

2017 
arvio

Korkean arvonlisän yritystoiminta kasvaa

— Tavaravienti (mrd. euroa) 52,9 … … … … …

— Palvelujen vienti (mrd. euroa) 15,7 … … … … …

— Korkean teknologian tuotteiden vienti ja suomalai-
nen osuus niiden jalostusarvossa kasvaa (mrd. euroa)

5,3 … … … … …

— Kasvuyritysten määrän kasvu (4 vuoden liukuva ka.) 691 … … … … …

Nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyys vähenee ja 
työelämän laatu paranee

— Työllisyysasteen (kausi- ja satunnaisvaihtelusta 
tasoitettu) (%)

67,8 68,6 69 70 71 72 < 72 < 72

— Työttömyysaste  (%) 8,4 7,9 7,9 7,9 6,5 5,0 5,0 5,0

— 15–24 -vuotiaiden nuorten työttömyysaste (%) 21,4 20,1 18,3 15,5 13,5 11 11 11

— Vaikeasti työllistyvien määrä, enintään hlöä 142 400 142 605 140 000 140 000 120 000 110 000 100 000 100 000

— Työolobarometrin työelämän laadun yleiskeskiarvo 7,99 8,00 8,00 8,10 8,10 8,20 8,20 8,20

Rakenteelliset kilpailun esteet vähenevät

— Consumer Conditions Index (CCI)

— Market Performance Indicator – MPI (palvelut ja 
ongelmallisimmiksi osoittautuvat toimialat)

66 > 66 > 66 > 66 > 66 > 66

Suomen energiaomavaraisuus kasvaa

— Kotimaisen energian osuus (%) 52 52 50 50 50 52 52 52

Tavoitelinjausten toimeenpanoa koskevat tulostavoitteet

TL 0: Toteutamme strategiaa seuraavia periaatteita noudattaen

— Sähköinen toimintapa lisääntyy
— Politiikka-alueiden arviointi ohjaa konsernin kehittämistä
— Asiakaspalvelu parantuu
TL 1: Edistämme korkean arvonlisän uutta, kasvavaa ja vientiin suuntautuvaa yritystoimintaa

— 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, pitkäaikaistyöttömiin ja työelä-
män laatuun

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

— 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

— 4.1. Kaupan keskittymisestä aiheutuvat haitat vähenevät
— 4.2. Julkisten toimijoiden liiketoiminta muuttuu kilpailuneutraaliksi
— 4.3. Harmaa talous supistuu
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4 Toimintasuunnitelmat 
politiikkalohkoittain

4.1 Elinkeino- ja innovaatiopolitiikka

Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet 2010 
tot

2011 
tot

2012 
arvio

2013 
arvio

2014 
arvio

2015 
arvio

2016 
arvio

2017 
arvio

Innovaatiotoiminta lisääntyy ja sen hyödyntäminen 
elinkeinoelämässä ja julkisella sektorilla kasvaa

— Innovaatiotoimintaa harjoittavien yritysten määrä  
(% kaikista yrityksistä)

56 >56 >56 >56 >56 >56 >56 >56

— Käyttäjälähtöiseen innovaatiotoimintaan panostavien 
yritysten määrä

21 >21 >21 >21 >21 >21 >21 >21

—Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan menot (% BKT) 3,9 3,7 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

— Julkisten tietovarantojen avaamisen avulla syntyvän 
uuden liiketoiminnan määrä

— Innovaatioiden osuus julkisista hankinnoista kasvaa 1-2% 2 % 2 % 2 % 2 %

Kasvuyritysten toimintaedellytykset paranevat

— Kasvuyritysten tuottamien työpaikkojen määrä edellisten 
3 vuoden aikana.

51164 51542 >51 000 >51 000 >51 000 >51 000 >51 000 >51 000

— Alkaviin yrityksiin tehtyjen riskisijoitusten määrä (milj.€) 104 78 120 150 >150 >150 >150 >150

PK-yritykset kansainvälistyvät

— Pk-yritysten vienti (mrd. euroa) 6,89 7,7 >7 >7 >7 >7 >7 >7

— Osuus kokonaisviennistä (%) 13 13 >13 >13 >13 >13 >13 >13

Yritysten vienti ja kansainvälistyminen lisääntyvät ja 
kansainvälistynyt yritystoiminta monipuolistuu

— Viennin määrä (mrd euroa) 72,8 75,8 76 >76,0 >76,0 >76,0 >76,0 >76,0

— Julkisesti tuetun viennin osuus kokonaisviennistä (%) 5,8 4,5 >4,5 >4,5 >4,5 >4,5 >4,5 >4,5

— Suorien ulkomaisten investointien osuus BKT:stä (%) 36 31 31 32 33 35 37 37

Kansainvälisesti vetovoimaiset innovaatiokeskittymät 
vahvistuvat

— Yritysten T&K&I-sijoitukset (%BKT) 2,7 2,6 >2,6 >2,6 >2,6 >2,6 >2,6 >2,6

Elinkeinorakenne uudistuu äkillisen rakennemuutoksen 
toimintamallin kohdealueilla  

Äkillisen rakennemuutoksen toimintamallin kautta synnytetyt

— uudet yritykset 24 25 >25 >25 >25 >25 >25 >25

— uudet työpaikat 830 1 170 >1 170 >1 170 >1 170 >1 170 >1 170 >1 170

Uutta liiketoimintaa syntyy Suomen uusille vahvuus-
alueille, erityisesti bio- ja luonnonvaratalouteen ja 
ympäristöalalle

Biotalouden, kaivostoiminnan ja ympäristöliiketoiminnan 
alan

— uusien yritysten määrä kasvaa kasvaa kasvaa kasvaa kasvaa kasvaa kasvaa

— uusien yritysten liikevaihto kasvaa kasvaa kasvaa kasvaa kasvaa kasvaa kasvaa

Keskeiset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi

• Elinkeino- ja innovaatiopolitiikan toimenpiteet suunnataan tukemaan erityi-
sesti uusia, kasvuhakuisia, työllistäviä ja kansainvälistyviä yrityksiä. Tämä 
tapahtuu virastojen, laitosten ja valtionapuyhteisöjen tulos- ja omistajaohja-
uksella, ohjelmatyön ohjauksella sekä yritysasiakkuussegmentoinneilla.

• Varmistetaan T&K&I -rahoituksen riittävä taso kehys- ja budjettivalmisteluissa 
vuosina 2014–2017.
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• Toteutetaan vuonna 2012 uudistettua kansallista muotoiluohjelmaa. Tavoit-
teena on lisätä muotoilun käyttöä elinkeinoelämässä ja julkisella sektorilla 
sekä yhdistää muotoilu vihreän talouden uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin.

• Edistetään julkisen tiedon hyödyntämistä avaamalla julkisin varoin tuotettuja 
tietovarantoja kansalaisten ja yritysten käyttöön.

• Toimeenpannaan (2013–2017) vuonna 2013 päivitettävän IPR –strategian 
linjaukset.

• Toteutetaan kaikki hallituksen kasvurahoitusohjelmaan liittyvät kasvuyritys-
ten rahoituksen saantia helpottavat toimenpiteet hallituskauden aikana (toi-
meenpanematta IPR -verokannustin, listatun sijoitusyhtiön ja yleishyödyllisten 
yhteisöjen neutraali verokohtelu ja kiinteistörahastolain korjaus).

• Toteutetaan Valtioneuvoston alaisen ohjausryhmän vahvistama Team Finland 
-toimintamalli.

• Ulkomaisten investointien edistämisstrategian mukaisesti vahvistetaan Team 
Finlandin panosta investointien edistämisessä ja tiivistetään Invest in Finlan-
din ja alueellisten toimijoiden yhteistyötä. 

• Toteutetaan Innovatiiviset kaupungit (INKA) -ohjelma (2014–) yhdessä Teke-
sin kanssa.

• Toimeenpannaan innovaatiokeskittymien neuvottelumenettely suurimpien 
kaupunkiseutujen kanssa.

• Kehitetään strategisen huippuosaamisen keskittymän (SHOK) -toimintamallia 
yhteistyössä Tekesin kanssa.

• Pienten ja keskisuurten yritysten kasvumahdollisuuksia vahvistetaan rahoi-
tuksen, osaamisen sekä lainsäädännön kehittämisen avulla.

• Osallistutaan kestävän kaivosteollisuuden edelläkävijyyttä edistäviin kansal-
lisiin ohjelmiin, Horizon 2020 -puiteohjelmaan, European Institute of Innova-
tion and Technology (EIT) sekä European Innovation Partnership (EIP)on Raw 
Materials -toimintoihin. 

• Kaivannaisteollisuuden ja muiden sidosryhmien kanssa kehitetään alan itse- 
tai yhteissääntelyprosesseja ja yhteiskuntavastuuta. 

• Toteutetaan 2013 valmistuvaa kansallista biotalousstrategiaa ja toimenpideoh-
jelmaa yhteistyössä eri hallinnonalojen kanssa (2013–2014).



  1918 

Arvio politiikkalohkon määrärahoista ja valtuuksista vuosina 2014–
2017 (milj. euroa)

1 191,4 1175,4
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Valtuudet

Toimintaa ohjaavat keskeiset substanssistrategiat / 
toimintalinjaukset

• Kansallinen innovaatiostrategia1
• Tutkimus- ja innovaationeuvoston (TIN) politiikkalinjaus vuosille 2011–20152
• Innovaatio-osaston tavoitteet vuosille 2012–20163
• Aineettomien oikeuksien (IPR) strategia4
• Yritysten kansainvälistymisen ja viennin edistämisen (YKE) linjaukset 

2011–20155 
• Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten strategia vuosille 2012–2015
• Suomen matkailustrategia vuoteen 20206
• Suomen mineraalistrategia7
• Valtioneuvoston periaatepäätös: Team Finland -strategia ulkomaisten inves-

tointien edistämiseksi 
• Pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategia8
• Elinkeinopolitiikan strateginen linjaus
• Eurooppa 2020 (Komission tiedonanto: Älykkään, kestävän ja osallistavan kas-

vun strategia)9
• Tutkimuksen ja innovaatioiden puiteohjelma 2014–2020 (Horizon 2020)10

1 http://www.tem.fi/files/19704/Kansallinen_innovaatiostrategia_12062008.pdf
2 http://www.tem.fi/files/28659/linjaus2011-2015.pdf
3 http://www.tem.fi/files/30745/Innovaatio-osaston_tavoitteet_vuosille_2012_2016pdf.pdf
4 http://www.tem.fi/files/25124/IPR_TEM37_2008_liitteineen_konserni.pdf
5 http://www.tem.fi/files/29592/YKE-linjaus_2011-2015.pdf
6 http://www.tem.fi/files/27173/Matkailustrategia_020610.pdf
7 http://www.mineraalistrategia.fi/etusivu/fi_FI/etusivu/_files/84308780946884010/default/SuomenMineraalistrate-

gia.pdf
8 http://www.tem.fi/files/25123/Ilmasto_ja_energia.pdf 
9 http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_FI_ACT_part1_v1.pdf 
10 http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=h2020 
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4.2 Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka

Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet 2010tot 2011tot 2012arvio 2013arvio 2014arvio 2015arvio 2016arvio 2017arvio

Rekrytointiongelmia kokeneiden 
toimipaikkojen osuus, enintään %

26,0 31,0 28,0 29,0 29,0 29,0 29,0 29,0

Ulkomaalaisten työttömyysaste, 
enintään %

25,5 24,3 20,3 17,9 15,3 12,8 12,8 12,8

Virta yli 3 kk työttömyyteen, enintään % 30,0 28,2 29,0 29,0 28,0 27,0 27,0 26,0

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

19,0 16,4 14,0 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0

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

24,6 25,7 30,7 13,0 11,0 9,0 8,0 7,0

Uusien yritysten määrä 9 453 8 932 8 640 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000

Keskeiset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi

• Toteutetaan työelämän kehittämisstrategia:
 – käynnistetään (2013) yksityisen ja julkisen sektorin työpaikoilla laaja 

kansallinen yhteistyöhanke;
 – Toteutetaan Tekesin Liideri-ohjelma (2012 –2018) työorganisaatioiden 

kehittämiseksi.
• Toteutetaan nuorisotakuu (2013–) täysimääräisenä siten, että jokaiselle alle 

25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, 
harjoittelu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikka viimeistään kolmen kuu-
kauden kuluessa työttömäksi joutumisesta.

• Pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseksi toteutetaan (2012–2015) kuntako-
keilu, jossa viimeistään 12 kuukauden työttömyyden jälkeen työllisyyden hoi-
don päävastuu siirretään kunnalle tai kunnille yhteisvastuullisesti.

• Nuorten ja pitkäaikaistyöttömien aktivointia lisätään ja aikaistetaan. Hallitus-
kauden ajan tavoitteena on 30 % aktivointiaste. 

• Toteutetaan vuodesta 2013 lähtien toimintaohjelma osatyökykyisten työmark-
kinoille osallistumisen edistämiseksi yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. 

• Työ- ja elinkeinotoimistojen, Kelan ja kuntien yhteinen työvoiman palvelukes-
kusten toimintamalli ulotetaan (2015) koko maahan. Palvelukeskusten rahoi-
tus turvataan ja toimintamallista säädetään lailla.

• Toteutetaan TE-palvelu-uudistus vuoden 2013 alusta lähtien. Palveluja kehite-
tään koko maassa nykyaikaiseksi ja yhdenvertaiseksi työ- ja elinkeinopolitii-
kan toimeenpanoksi:
 – TE-palvelut järjestetään asiakastarpeiden mukaan kolmella palvelulinjalla,
 – Monikanavapalvelut otetaan täysimääräisesti osaksi asiakasprosesseja,
 – Palveluvalikoima ja palvelujen tuottamistavat uudistetaan vuoden 2013 

alussa voimaan tulevan julkisen työvoima- ja yrityspalvelulain mukaisesti
 – TE-toimistojen palveluverkko uudistetaan 

• Yritystukimuotoja kootaan yhteen ja tukijärjestelmää tehostetaan uudista-
malla yritystukilaki.
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• Nopeaa työllistymistä edistetään kehittämällä muutosturvan toimintamallia 
(2013–) ja rakennemuutosten hallintaan liittyviä menettelyjä (2013–)

• Selvitetään tarpeet ammatillisen aikuiskoulutuksen työnjaon selkeyttämiseen 
opetus- ja kulttuuriministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön kesken. 

• Nopeamman työllistymisen saavuttamiseksi työttömyysturvaa uudistetaan 
(voimaantulo 2014) työurasopimuksen mukaisesti. 

• Työttömyysturvan lisäpäiväoikeuden ikärajaa korotetaan työurasopimuksen 
mukaisesti ja 60 vuotta täyttäneelle työttömälle työnhakijalle tarjotaan ennen 
ansiopäivärahan enimmäiskeston täyttymistä tukityö tai muu aktiivitoimi niin 
pitkäksi ajaksi, että työssäoloehto täyttyy uudelleen.

Arvio politiikkalohkon määrärahoista ja valtuuksista vuosina 2014–
2017 (milj. euroa)

748,3 716,9 688,9 696,0
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Toimintaa ohjaavat keskeiset substanssistrategiat / 
toimintalinjaukset

• Työllisyys- ja yrittäjyysstrategia
• Elinkeinopolitiikan strateginen linjaus
• Valtioneuvoston periaatepäätös työpolitiikasta
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4.3 Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden 
sääntely ja työelämä

Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet

• Markkinat toimivat terveellä ja vastuullisella tavalla

• Kaikkien toimijoiden toimintaolosuhteet markkinoilla ovat tasavertaiset, kilpailumahdollisuudet 
ovat parantuneet ja taloudellinen huoltovarmuus on korkealla tasolla

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

• Tekninen turvallisuus ja luotettavuus yhteiskunnassa ja yrityksissä säilyy korkealla tasolla

• Yritysten hallinnollinen taakka vähenee 

• Ajanmukaiset teollisoikeusjärjestelmät edistävät innovaatioita sekä tavaroiden ja palvelujen 
kaupallistamista

Keskeiset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi

• Osallistutaan hallituksen harmaan talouden torjuntaohjelman toteuttamiseen 
ministerityöryhmän ohjauksessa. Uudistetaan ns. tilaajavastuulaki niin, että 
lailla pystytään nykyistä tehokkaammin ehkäisemään ja torjumaan talousri-
kollisuutta ja harmaata taloutta. Uudistamistyö tehdään kolmikantaisessa työ-
ryhmässä vuoden 2013 aikana. 

• Valmistellaan yritysten hallinnollisen taakan vähentämisen tavoitteet vuosille 
2013–2015.

• Selvitetään poikkihallinnollisesti työmarkkinoiden ja yritystoiminnan muu-
tostrendejä erityisesti työn tekemisen muotojen ja työvoiman käyttötapo-
jen näkökulmasta. Toteutetaan jatkotoimet työryhmän ehdotusten pohjalta 
vuonna 2013.   

• Valmistellaan työlainsäädännön linjaukset ja lainsäädäntömuutokset (2013).
• Osallistutaan työelämän kehittämisstrategian valmisteluun ja toimeenpan-

naan strategian edellyttämät toimet (2011–2013). Osallistutaan Rakennemuu-
tos ja työmarkkinoiden toimivuus – ohjelman (RTT) toimeenpanoon työlain-
säädännön osalta.

• Osallistutaan sisämarkkinoiden kehittämiseen ml. digitaalisten sisämarkkinoi-
den toiminnan tehostaminen.

• Osallistutaan IPR-strategian uudistamiseen ja toteuttamiseen hallituskaudella. 
• Osallistutaan teollisoikeuksia koskevan lainsäädännön uudistamiseen EU-

tasolla (2013) sekä valmistellaan tavaramerkki- (2013) ja patenttilain muutokset 
(2013) yritysten toimintaympäristön kilpailukyvyn turvaamisen näkökulmasta.

• Uudistetaan taloudellisen raportoinnin sääntelyä yritysten hallinnollisen taa-
kan keventämiseksi sekä tilintarkastajajärjestelmän ja sen valvonnan tehos-
tamiseksi (2014).

• Edistetään vuoden 2012 valtioneuvoston periaatepäätöksen pohjalta suoma-
laisten yritysten yhteiskuntavastuutoiminnan kehittymistä Suomen kansain-
väliseksi kilpailukykytekijäksi.
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• Toteutetaan kuluttajapoliittista ohjelmaa (2012–2015), ml. kuluttajahallinnon 
kehittäminen. 

• Valmistellaan EU:n tuotelainsäädäntöuudistusta EU-tasolla ja niistä johtuvaa 
kansallista toimeenpanoa sekä muut teknisen turvallisuuden säädösvalmiste-
luhankkeet. 

• Annetaan VN:n huoltovarmuuden uusi tavoitepäätös.
• Arvioidaan SGEI -normiston (services of general economic interest)  käytet-

tävyyttä julkisten palvelutehtävien hoitamisen mallina erityisesti  EU:n kon-
sessiodirektiivin (käyttöoikeussopimus-) rinnalla ja valmistellaan tarvittaessa 
SGEI -puitelaki.

• Selvitetään mahdollisuudet kartellitapauksiin syyllistyneiden tuomitsemisesta 
henkilökohtaiseen rikosoikeudelliseen vastuuseen (2014–2015).

• Toimeenpannaan terveen kilpailun edistämisohjelma (2012–).
• Valmistellaan hankintalainsäädännön kokonaisuudistus osana EU:n hankinta-

sääntelyn. uudistusta (2013–2014). 

Arvio politiikkalohkon määrärahoista vuosina 2014–2017 (milj. euroa)
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Toimintaa ohjaavat keskeiset substanssistrategiat / 
toimintalinjaukset

• Kuluttajapoliittinen ohjelma (2012)11
• Terveen kilpailun edistämisohjelma12
• Toimintaohjelma talousrikollisuuden ja harmaan talouden vähentämiseksi 

2012–2015 (periaatepäätös 2012)13
• Kansallinen toimintaohjelma yritysten hallinnollisen taakan vähentämiseksi: 

jatkotoimet 2013–2015 hallitusohjelman mukaisesti 

11 http://www.tem.fi/kulpo 
12 http://www.tem.fi/files/34140/Terveen_kilpailun_edistamisohjelma_19092012.pdf 
13 http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/03_muut_asiakirjat/20120119Tehost/VN_peripaeaetepaeaetoes-

ehdotus_22.12.2011_2.pdf 
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• Yritysten yhteiskuntavastuuta koskeva VN:n periaatepäätös (2012)14
• Huoltovarmuuden tavoitepäätös (uusi VN-päätös 2013) 
• IPR -strategia (uudistetaan hallitusohjelman mukaisesti) 
• EU:n kilpailukykyä ja kasvua edistävät toimet

4.4 Alueiden kehittäminen ja 
rakennerahastopolitiikka

Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet 2010tot 2011tot 2012 
arvio

2013 
arvio

2014 
arvio

2015 
arvio

2016 
arvio

2017 
arvio

Alueiden kansainvälinen kilpailukyky paranee *

— Koko Suomi: BKT/asukas (indeksi, EU=100) 115,0 116,0 116,0 116,0 116,0 116,0 116,0 116,0

— Etelä-Suomi: BKT/asukas (indeksi, EU=100) 133,8 132,9 132,7 132,0 131,6 131,3 131,1 131,1

— Länsi-Suomi: BKT/asukas (indeksi, EU=100) 101,3 103,9 104,0 104,6 104,7 105,0 104,9 104,9

— Itä-Suomi: BKT/asukas (indeksi, EU=100) 89,5 94,8 95,5 96,7 97,3 97,5 97,9 97,9

— Pohjois-Suomi BKT/asukas (indeksi, EU=100) 91,2 92,2 91,9 92,1 92,2 92,4 92,9 92,9

Alueiden väliset kehityserot pienenevät

— Maakuntien BKT/asukas keskihajonta (indeksiluku) 16,5 14,9 14,8 14,2 14,1 14,1 14,1 14,1

Vahvoihin maakuntiin perustuva monikeskuksinen 
aluerakenne vahvistaa sekä kaupunkialueiden että 
maaseudun elinvoimaisuutta

Euroopan aluekehitysrahastosta ja Euroopan sosiaa-
lirahastosta osarahoitettavien alueellinen kilpailukyky 
ja työllisyys -toimenpideohjelmien päätavoitteet 
ohjelmakaudella 2007—2013

2007-
2011 

tot

2007-
2013 

tavoite

—Työllistämis- ja koulutustoimenpiteissä aloittaneet  
    henkilöt (ESR) 

311 600 450 000

—Uudet yritykset (EAKR ja ESR) 13 400 13 440

—Uudet työpaikat (EAKR ja ESR) 34 900 50 230

—Uudet t&k-työpaikat 1 600 2 240

—Lissabonin strategian mukaiset hankkeet (%) 79 81

Keskeiset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi

• Toteutetaan (2013–2014) Itä- ja Pohjois-Suomen kehittämisohjelma.
• Toteutetaan (2014–2018) ja arvioidaan (2019) maaseutupoliittinen kokonais- 

ohjelma.
• Toteutetaan (2013–2015) ja arvioidaan (2014–2015) Valtioneuvoston päättämät 

valtakunnalliset alueiden kehittämistavoitteet 2011–2015.
• Toteutetaan kansallisten politiikkojen (kaupunki-, maaseutu- ja saaristopo-

litiikka) toimenpideohjelmat ja tehostetaan politiikkojen yhteensovittamista 
keskenään ja EU-politiikan kanssa.

• Toteutetaan sopimusperusteista kaupunkipolitiikkaa, uudistetaan osaamiskes-
kusohjelma ja valmistellaan innovaatiokeskittymäpolitiikkaa.

• Varmistetaan (–2015) ohjelmakauden 2007–2013 rakennerahasto-ohjelmien 
täysimääräinen toteutuminen.

• Toteutetaan (2014–) uusi rakennerahastokausi 2014–2020. 

14  http://www.tem.fi/yritystenvastuullisuus%20%20 
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• Huomioidaan alueelliset erityispiirteet ja mahdollistetaan alueiden räätälöity 
kehittäminen.

• Toteutetaan alueiden kehityksen seurantaa ja analysointia sekä osallistutaan 
alueiden kehityksen ennakointiin ja tutkimukseen.

• Vaikutetaan ja varaudutaan tehokkaasti EU:n koheesiopolitiikan ja ulkorajayh-
teistyön uudistamiseen kaudelle 2014–2020.

• Tehdään kehittämistyötä yhdessä ELY-keskuksia ohjaavien tahojen, ELY-kes-
kusten ja maakunnan liittojen kanssa.

Arvio politiikkalohkon määrärahoista ja valtuuksista vuosina 2014–
2017 (milj. euroa)
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Toimintaa ohjaavat keskeiset substanssistrategiat / 
toimintalinjaukset

• Suomen aluekehittämisstrategia 202015
• Valtakunnalliset alueiden kehittämistavoitteet 2011–2015
• Kaupunki-, maaseutu- ja saaristopolitiikan toimenpideohjelmat 2012 – 2015.
• Työ- ja elinkeinoministeriön aluestrategia
• Suomen rakennerahastostrategia 2007–201316
• Eurooppa 2020 -strategia
• Eurooppa 2020 -strategian kansallinen ohjelma

15 http://www.tem.fi/files/26330/ALUEKEHITTAMISSTRATEGIA_2020.pdf
16 http://www.intermin.fi/intermin/images.nsf/files/db511699f8baf9bfc225732a0040fcef/$file/rakennerahastostrate-

gia_30072007.pdf
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4.5 Energiapolitiikka

Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet 2010tot 2011tot 2012 
arvio

2013 
arvio

2014 
arvio

2015 
arvio

2016 
arvio

2017 
arvio

Energiaomavaraisuus kasvaa, % 52 52 arvio 50 50 50 52 52 52

Sähkömarkkinoiden toimivuus paranee, sähkö MPI mittarina 75 75 arvio 75 76 76 77 77 77

Uusiutuvan energian käytön osuus loppukulutuksesta 
kasvaa, %-osuus

32,2 33,1 33 34 34 34 35 36

Energian loppukulutus jaettuna bruttokansantuotteella on 
laskeva, TJ/BKT milj. euroa

8,01 laskeva laskeva laskeva laskeva laskeva laskeva

Keskeiset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi

• Laaditaan (–2012) energia- ja ilmastopoliittinen strategia, annetaan strategia 
selontekona (2013) eduskunnalle ja toimeenpannaan (2013–) strategiaa järjes-
telmällisesti. Arvioidaan strategian laadinnan yhteydessä edellisen strategian 
tuloksellisuus. Päivitetään strategia (2015–).

• Laaditaan (2013) energia- ja ilmastopoliittinen tiekartta vuoteen 2050. 
• Pannaan toimeen kansallisesti EU:n päästökaupan kauden 2013–2020 edel-

lyttämät toimet kuten vuonna 2012 tai sen jälkeen annettua EU-säädösten 
täytäntöönpanoa koskevan lainsäädännön ja muiden toimien valmistelemi-
nen, päästöoikeuksien myöntäminen noin 500 laitokselle (jos kesken 2013). 
Osallistutaan (2013–2016) päästökaupan EU-tason toimeenpanoa koskeviin 
neuvotteluihin.  

• Valmistellaan (2013) energia- ja ilmastopoliittisen strategian mukaisesti mah-
dollinen valtion ilmastopolitiikan joustomekanismien hankintaohjelma vuoden 
2012 jälkeiselle ajalle varmistamaan ei-päästökauppasektorin päästövähennys-
tavoitteiden täyttäminen.  

• Laaditaan energiatehokkuutta koskeva laki (2013–2014). 
• Toimeenpannaan EY:n vuonna 2012 voimaan tulleen energiatehokkuusdirektii-

vin velvoitteet (2013–2014). Ilmoitetaan energiatehokkuustavoite (2013) ja laa-
ditaan kansallinen energiatehokkuussuunnitelma (NEEAP) komissiolle (2014). 
Tässä yhteydessä sovitaan myös energiatehokkuussopimusjärjestelmä ja kat-
selmustoiminta energiatehokkuusdirektiivin toimeenpanemiseksi vuosille 
2014–2020.

• Uusiutuvan energian velvoitteen täyttämiseksi tarvittavia toimenpiteitä vah-
vistetaan, jos vuoden 2012 loppuun mennessä laadittavassa toimivuus- ja vai-
kuttavuusarviossa ilmenee, etteivät jo tehdyt ja päätetyt toimenpiteet riitä. 
Tehostetaan ja/tai laajennetaan syöttötariffijärjestelmää (esim. tuulivoiman 
laajennus) (2014).  

• Valmistellaan (2013–2015) neljä ydinlaitoslupaa (ydinvoimalaitoksen käyttö-
lupa, korkea-aktiivisen ydinjätteen loppusijoituslaitoksen rakentamislupa, 
kahden uuden ydinvoimalaitoksen rakentamislupa).
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• Toimeenpannaan työ- ja elinkeinoministeriön asettaman kansallisen ydinener-
gia-alan Osaamistyöryhmän suositusten mukaisia toimenpiteitä (2013–2016) 
muun muassa valmistelemalla kansallinen ydinenergiatutkimuksen strategia 
(2013).

• Vaikutetaan siihen, että energiapoliittiset linjaukset toteutuvat hallitusohjel-
man mukaisesti teknologia- ja innovaatiotoiminnassa sekä alueellisessa toi-
minnassa (2013–2016).

• Siirretään (2013) energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian edistämistoi-
miin liittyvät toimeenpanotehtävät Energiamarkkinavirastoon, joka laajenne-
taan Energiavirastoksi. 

• Siirretään (2013) energiatukien käsittely kokonaisuudessaan keskusvirastota-
solle (erikoistuva ELY-keskus tai Tekes/erikoistuva ELY-keskus).  

• Valmistellaan kansallinen materiaalitehokkuusohjelma (2013) ja ohjelman toi-
meenpano (2014–). Materiaalikatselmusten tuki alkaisi mahdollisesti vuoden 
2014 tai 2015 alusta, esimerkiksi osana energiatukimomenttia (momentin käyt-
tötarkoitusta laajentamalla).

• Lisäksi: 
• Varmistetaan muun muassa Valtion ydinjätehuoltorahaston tutkimusrahoituk-

sella ydinenergiaohjelman turvallisessa toteuttamisessa vaadittava pitkäjän-
teinen osaaminen ja tutkimustoiminta. 

• Huolehditaan Suomen kannoista päätettäessä ja EU-vaikuttamisessa, että 
energiaintensiivisen teollisuuden kilpailukyky ja kansantaloudelliset vaiku-
tukset otetaan huomioon EU:n ilmastopolitiikassa.

• Energiapolitiikan valmistelussa tavoitellaan monipuolista energiataloutta, kor-
keaa energian toimitusvarmuutta ja hyvin toimivia energiamarkkinoita Suo-
men energiatalous pysyy monipuolisena, energian toimitusvarmuus säilyy kor-
keana ja energiamarkkinat toimivat hyvin ((2013–2016).2016).

• Edistetään hallitusohjelmassa linjatulla tavalla yhtenäisten eurooppalais-
ten energiamarkkinoiden syntymistä ja energiamarkkinoiden toimivuutta, 
sekä parannetaan toimitusvarmuutta hallitusohjelmassa linjatulla tavalla 
(2013–2016). 
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Arvio politiikkalohkon määrärahoista ja valtuuksista vuosina 2014–
2017 (milj. euroa)
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Toimintaa ohjaavat keskeiset substanssistrategiat / 
toimintalinjaukset

• Energia- ja ilmastopoliittinen strategia ja sitä edeltävä voimassaoleva strategia17 
• Valtioneuvoston periaatepäätös energiatehokkuustoimenpiteistä18 
• Uusiutuvan energian velvoitepaketti19 
• Työ- ja elinkeinoministeriön asettaman kansallisen ydinenergia-alan osaamis-

työryhmän raportti

4.6 Kotouttaminen

Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet 2010tot 2011tot 2012 
arvio

2013 
arvio

2014 
arvio

2015 
arvio

2016 
arvio

2017 
arvio

Kansainvälistä suojelua saaneiden kuntaan sijoittumi-
nen varmistetaan

—ELYn osoittamana kuntaan siirtyvät kiintiöpakolaiset 750 742 750 750 750 750 750 750

— ELYn osoittamana kuntaan siirtyvät oleskeluluvan 
saaneet turvapaikanhakijat

332 374 950 1250 1 250 1 250 1 250 1 250

Kotoutumislain toimeenpano TE-toimistoissa ja 
kunnissa etenee

— Kotoutumislain mukaisten kuntien kotouttamisohjelmien 
(lkm)

- - 100 120 150 kaikki kaikki kaikki

Kotouttamisen osaaminen viranomaisissa vahvistuu

— Informaatio-ohjausjärjestelmä kattaa TE-hallinnon palvelut - - x x x x

— Informaatio-ohjausjärjestelmä kattaa peruspalvelut - - x x x

Toimiva vuorovaikutus, hyvät etniset suhteet 
vahvistuvat

— Hyvien etnisten suhteiden edistämissuunnitelma kuntien 
kotouttamisohjelmissa - parhaat käytännöt tunnistettu ja 
levitetty 

- - x x x x x

—  Hyvien etnisten suhteiden edistämissuunnitelma sisältyy 
kaikkiin kuntien kotouttamisohjelmiin

- - x x x

17 http://www.tem.fi/index.phtml?s=2542
18 http://www.tem.fi/files/26023/ETT-periaatepaatos_-_040210.pdf
19 http://www.tem.fi/files/26643/UE_lo_velvoitepaketti_Kesaranta_200410.pdf
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Keskeiset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi

• Kotouttamiselle luodaan (2015) rakenteet ja varmistetaan rahoitus kaikkien 
maahanmuuttajien kotoutumisen edistämiselle, mukaan lukien opiskelijat ja 
työperusteisesti maahan muuttaneet.

• Kotoutumislain mukaista systemaattista, alkuvaiheeseen painottuvaa ohjauk-
sen ja neuvonnan, osaamisen kartoittamisen, sekä kotoutumiskoulutuksen ja 
-palveluiden kokonaisuutta vahvistetaan siten, että järjestelmä tavoittaa kaikki 
kotouttamisen tuen tarpeessa olevat.

• Valtion kotouttamisohjelma (2012 –2015) pannaan toimeen ja tuloksista rapor-
toidaan vuosittain ohjelman seurantaindikaattoreilla.

• Kotouttamispolitiikan toimeenpanon edistämiseksi ja vaikuttavuuden lisäämi-
seksi vahvistetaan TE -hallinnon, kuntien ja kolmannen sektorin kotouttami-
sen osaamista kehittämällä valtakunnallinen ja poikkihallinnollinen kotoutta-
mistyön tukirakenne (2013–2017). 

• TE -hallinnon neuvonta- ja ohjauspalveluja kehitetään muun muassa nuo-
risotakuuhankkeessa (2013–) tukemaan maahanmuuttajanuorten polkua 
työelämään.

• Valmistellaan kotouttamislain edellyttämä kotouttamisselonteko vuoden 2014 
loppuun mennessä.

• Tehdään Osallisena Suomessa -kokeilun (2010–2013) perusteella taloudelliset, 
toiminnalliset ja lainsäädännölliset (tarvittaessa v. 2014) päätökset kotoutu-
miskoulutuksen kehittämiseksi.

• Valtion ja kuntien välistä yhteistyötä vahvistetaan siten, että kansainvälistä 
suojelua saavien henkilöiden kuntiin ohjautuminen varmistuu. Osana yhteis-
työtä nostetaan kunnille osoitettavien laskennallisten korvausten taso (2013–
2015) vastaamaan kustannuskehitystä sekä kehitetään ja yksinkertaistetaan 
korvausjärjestelmää (2012 –2014).

• Kehitetään pääkaupunkiseudun aiesopimusmenettelyä siten, että maahan-
muuttajien ohjautuminen koulutukseen ja työmarkkinoille nopeutuu.

• Valmistellaan strategia, jolla kansalaisyhteiskunnan roolia vahvistetaan kotou-
tumisen ja hyvien etnisten suhteiden edistämiseksi (2013) ja edistetään sen toi-
meenpanoa (2013–2017).
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Arvio politiikkalohkon määrärahoista vuosina 2014–2017 (milj. euroa)
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4.7 Hallinto

ELY-keskusten yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet vuoteen 2015

Alueiden elinvoimaisuus Valtakunnallinen 
tavoite 2015

Työllisyysaste vähintään (%) 72

Työttömyysaste enintään (%) 5

Väestötiheydeltään vähintään 20 as/ha alueilla asuvan väestön osuus kaupunki-
seudun (pl. haja-asutusalueet) väestöstä vähintään (%) 

66,5

asemakaava-alueelle rakennettujen asuinhuoneistojen osuus koko laajemmalle 
kaupunkiseudulle rakennetuista huoneistoista vähintään (%) 

89

Vilkkaasti liikennöityjen teiden kunto (huonokuntoisen tieverkon %-osuus 
enintään) 

4,2

Kaatopaikalle sijoitetun biohajoavan yhdyskuntajätteen määrä enintään (1000 t/v) 425

Luonnonsuojelualueiden määrä vähintään (1 000 ha) 3 075

Jokivesien tila, hyvässä tilassa olevien %-osuus jokipituudesta vähintään 67

Järvivesien tila, hyvässä tilassa olevien %-osuus järvipinta-alasta vähintään 93

Merivesien tila, hyvässä tilassa olevien %-osuus rannikoiden pinta-alasta 
vähintään

44

Maatalouden typpitase enintään (kg/ha) 46

Maatalouden fosforitase enintään (kg/ha) 5

Elinkeinoelämän menestystekijät  

Elinkeinoelämän tyytyväisyys kuljetusten toimivuuteen vähintään (asteikko 1-5) 3,97

Kasvuyritysten määrä vähintään 1 200

Yritysten t&k-menot suhteutettuna väestön määrään vähintään  
(indeksi, 1999 = 100) 

209

Tavaroiden kokonaisvienti maakunnittain vähintään (indeksi, 2005 = 100) bkt-kasvun 
suuruinen 

(2,4% vuosina 
2013–2015)

Uusien yritysten määrä vähintään 10 000

Rekrytointiongelmia kokeneiden toimipaikkojen osuus enintään (%) 30

Väestön hyvinvointi  

Tienkäyttäjien tyytyväisyys tieverkon tilaan vähintään (asteikko 1-5) 3,41

Henkilövahinkoihin johtaneiden onnettomuuksien määrä enintään (lkm) 2 797

Säädösten vaatimukset täyttävien elintarvikeketjun toimijoiden osuus vähintään 
(%) 

95

Alle 25-vuotiaiden työttömyysaste enintään (%) 10

Ulkomaalaisten työttömyysaste enintään (%) 12,8

Pakolaisten toteutuneet kuntasijoituspaikat vähintään (lkm) 1 700
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Arvio politiikkalohkon määrärahoista vuosina 2014–2017 (milj. euroa)
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5 TEM-konsernin yhteisten 
toimintojen kehittäminen 
suunnittelukaudella

5.1 eTEM 2.0

eTEM2.0 on TEM konsernin monivuotinen sähköisen hallinnon toimenpideohjelma, 
jonka tavoitteena on palveluiden ja järjestelmien yhteentoimivuuden, palveluiden 
laadun sekä toiminnan tehokkuuden ja vaikuttavuuden parantaminen. Tavoitteena 
on luoda toimintamalli, jolla varmistetaan että kehittäminen on suunnitelmallista ja 
horisontaalisesti koordinoitua.  

Synergioiden hyödyntämiseen pyritään vahvistamalla suunnittelua ja koor-
dinoitua päätöksentekoa. Tavoitteena on, että kaikki kehityshankkeet noudatta-
vat yhdenmukaista hankehallinta- ja arviointimallia ja niihin sovelletaan yhteistä 
arkkitehtuurisuunnittelua.

TEM-konsernin hankehallinnan toimintamalli ja sitä tukeva valtionhallinnon 
yhteinen hankehallintajärjestelmä (hankesalkku) otetaan käyttöön hallinnonala-
laajuisesti 2013. 

eTEM2.0 -toimenpideohjelmaan kuuluu viisi hankekokonaisuutta ja neljä hor-
isontaalista painopistettä. Hankekokonaisuudet ovat: yritysasiakaspalvelut, henki-
löasiakaspalvelut, ELY-keskusten palvelut (eELY), perusrekistereihin liittyvät pal-
velut (ePRH) sekä rakennerahastot. Horisontaaliset painopisteet ovat asiakkuus & 
palvelut ja palvelukanavat, arkkitehtuurit, kyvykkyydet ja osaaminen sekä johtami-
nen ja johtamistieto.

TEM-tietohallintostrategian linjausten ja periaatteiden toteuttamiseksi on laa-
dittu virastojen ja laitosten toimenpidesuunnitelmat. Toimenpidesuunnitelmien 
toteuttaminen on osa eTEM2.0 toimeenpanoa. Tietohallinnon strategisen suunnit-
telun seuraavana kehitysvaiheena on hallinnonalan yhteinen informaatiostrategia.

Yritysasiakaspalvelut 

Yritysten toimintaympäristön kehittämiseksi jatketaan hajallaan olevien ja siiloutu-
neiden julkisten yrityspalveluiden järjestämistä asiakaslähtöisemmäksi palveluko-
konaisuudeksi Yritys-Suomi -brändin alle. 

Yritys-Suomi -palvelut ovat yritysten perustajien ja yritysten käytössä monikana-
vaisesti yritysasiakkuusstrategian mukaisesti. Tavoitteena on optimoida kanavien 
käyttö siten, että asiakkaat ohjataan tiedonhaussa ja rutiiniluontoisissa asioissa 
käyttämään yhä enemmän verkko- ja puhelinpalvelua. Yritys-Suomi -verkkopalvelu 
rakennetaan (2011–2015) julkisen hallinnon yritysasioinnin kanavaksi. 
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SADe-ohjelman rahoituksella rakennettavien (2010–2015) poikkihallinnollisten 
sähköisten palvelukokonaisuuksien (yrityksen perustajalle ja työnantajille) lisäksi 
rakennetaan palvelukokonaisuudet kansainvälistyville ja innovaatiopalveluja käyt-
täville yrityksille vuoden 2015 loppuun mennessä.

Yritys-Suomi -palvelualustan ja em. poikkihallinnollisten sähköisten palveluko-
konaisuuksien yhteiset kokonaiskustannukset ovat noin 13 miljoonaa euroa vuo-
sina 2011–2015 ja ne toteutetaan SADe- ja rajatuilta osin ESR-rahoituksella. Yritys-
Suomi -palvelualustaan liitettävien TEM-konsernin toimijoiden sähköisten palvelui-
den kehittämiskustannukset rahoitetaan TEM-konsernin toimijoiden rahoituksella.

Henkilöasiakaspalvelut  

Osana ”Uusi TE-toimisto 2015” -muutoshanketta, jatketaan Sähköisten työvoimapal-
velujen kehittämisohjelmaa (2011–2015). Kehittämisohjelma on kokonaisuus, jossa 
tavoitteena on prosessien tehostaminen ja uusien sähköisten palvelujen kehittämi-
nen kansalaisille, yrityksille, hallinnon ja yhteistyöverkoston toimijoille. Tavoitteena 
on, että verkkopalvelut mahdollistavat virtuaalisen TE-toimiston vuonna 2015, jol-
loin määritellyille henkilö- ja yritysasiakkaille on tarjolla palvelutarpeet täysin kat-
tavat sähköiset verkkopalvelut työvoimapalveluasioiden hoitamiseksi. 

Käynnistetään TE-toimiston URA-asiakaspalvelu järjestelmän uudistami-
nen. Vuosien 2013–2014 aikana uudistetaan myös mol.fi-verkkopalvelun julkaisu-
alusta.  

ELY-keskusten palvelut

ELY-keskukset ovat monitoimijakokonaisuus, jonka palveluiden ja toiminnan uudel-
leen järjestely vaatii merkittäviä investointeja. Vuonna 2012 valmistuneen ELY-kes-
kusten toiminnan ja palveluiden sähköistämisohjelman tavoitteena on toiminnan ja 
palveluiden kehittäminen ja tehostaminen sekä tuottavuuden lisääminen. Kyse on 
merkittävästä koko toimintaa koskevasta muutosprosessista, jonka edetessä luovu-
taan vanhoista toimintamalleista ja siirrytään sähköiseen hallintoon.

ePRH 

ePRH strategisena tavoitteena on, että PRH:n ylläpitämät yritys- ja yhteisötiedot ovat 
koko yhteiskunnan tehokkaassa käytössä. Osana ePRH-ohjelmaa kehitetään viras-
ton avoimen tiedon tarjontavalmiutta ja palvelumallia. Merkittäviltä osin ePRH:n toi-
menpiteet valmistuvat ennen suunnittelukautta (hankehallinta on otettu käyttöön ja 
ohjelmatyö on käynnissä; YTJ SA osakeyhtiön perustaminen on siirtynyt tuotantoon 
2012; tavaramerkkien sähköinen hakeminen [eFiling] siirtyy tuotantoon joulukuussa 
2012; rooli- ja valtuutustietopalvelun kehitystyö käynnistyy 2013; Novus-hanke tuo-
tantoon [2013]; YTJ SA elinkeinoharjoittajien osio tuotantoon [2013]), mutta  osin 
ePRH:n puuttuvia osia rakennetaan vielä vuosina 2014–2016.
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Rakennerahastojen sähköiset palvelut

• Ohjelmakauden 2014–2020  palveluiden toteutus, tavoitteen mukaan valmiina 
2013 loppuvuodesta ainakin siinä valmiusasteessa, että ohjelmakauden toi-
minta voi alkaa heti 2014 alussa (2012–2013).

• Ohjelmakauden 2014–2020 sähköisten palveluiden kehittävä ylläpito ja tämän 
jälkeen tietojen säilytys vähintään komission edellyttämän ajan mukaisesti 
vuoteen 2027 saakka.

Asiakkuus, palvelut ja palvelukanavat

Tavoitteena on toteuttaa palvelustrategian, henkilöasiakkuusstrategian, yritysasiak-
kuusstrategian sekä TE-toimistojen monikanavastrategian linjauksia luomalla yhtei-
siä palvelumalleja ja palveluratkaisuja (2014–2017).

Tavoitteena on hallinnonalan osin pirstaloituneen palvelutarjonnan kokoaminen 
asiakaslähtöisemmäksi, tuottavammaksi ja tehokkaammaksi sekä sähköisten kana-
vien hyödyntäminen, kehittäminen ja asiakkaiden ohjaaminen palvelutuotannon 
kannalta optimaalisiin kanaviin. 

Arkkitehtuuri 

Kokonaisarkkitehtuuri on toiminnan suunnittelu- ja kehittämismalli, jonka avulla 
varmistetaan syntyvien ratkaisujen ja tuotosten yhteentoimivuus. Kohdealuearkki-
tehtuurilla pyritään varmistamaan yli organisaatio- ja hallinnonalarajojen menevä 
yhteentoimivuus ja toiminnan tehokkuus. 

Kokonaisarkkitehtuurin (KA) toteuttamista jatketaan TEM hallinnonalan orga-
nisaatioissa tietohallintolain (643/2011) mukaisesti. Panostetaan (2014–2017) erityi-
sesti keskitettyyn toiminto- ja tietoarkkitehtuurisuunnitteluun; käynnistetään Työ 
ja elinkeinot –kohdealueen kokonaisarkkitehtuurityö sidosryhmien kanssa (2013); 
toteutetaan TEM tietohallintostrategian linjausten mukaiset yhteiset arkkitehtuu-
ritoimenpiteet (2013–2015).

Osaaminen ja kyvykkyydet

Tarvittavan muutoksen aikaansaaminen edellyttää ymmärrystä eGovernmentin  ja 
tietoyhteiskunnan mahdollisuuksista. Muutos edellyttää myös johdon kykyä tehdä 
toimintojen ja palvelujen kehittämisen osalta sellaiset linjausvalinnat, joissa ICT:n 
mahdollisuudet ovat parhaimmillaan ja antavat suurimman hyödyn.  Edellytyk-
senä on myös hallinnonalan tietohallintojen muutos johdon ja toiminnan kehittä-
jien kuppaniksi. Laajat kehityshankkeet edellyttävät, että hallinnonalan projekti-
toimistojen osaamista vahvistetaan projektien johtamisessa ja toteuttamisessa sekä 
arkkitehtuuriosaamisessa. 

Johtaminen ja johtamistieto 

Konsernin tiedon tulee olla yhteiskäyttöistä ja toimijoilla tulee olla helposti käy-
tettävissään valmistelun, päätöksenteon ja johtamisen kannalta keskeinen tieto. 
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Tavoitteena on että hallinnonalan käytössä oleva tieto palvelee jatkossa entistä 
tehokkaammin hallinnonalan kehittämistä ja ohjausta.

Käynnistetään kehityshanke, jonka tuloksena syntyy jatkuva toiminta johtamis-
tiedon tuottamiseksi, jakamiseksi ja hyödyntämiseksi ja toteutetaan hallinnonalan 
KIEKU käyttöönottojen koordinointi (2014–2017).

5.2 Asiakkuudet ja palvelutoiminta

Työ- ja elinkeinoministeriö on laatinut asiakkuus- ja palvelustrategiat linjaamaan 
ohjelma- ja palvelukokonaisuuksien kehittämistä TEM-konsernissa. 

Asiakkuus- ja palvelustrategian linjausten pohjalta toimeenpannaan myös halli-
tusohjelmaan kirjattu TEM-konsernin hallinnonalan rajat ylittävä hanke koota jul-
kiset ja julkisesti rahoitetut yrityspalvelut ja yritysten viranomaisasiointi yhden luu-
kun periaatteella toimivaksi kokonaisuudeksi. 

TEM on käynnistänyt asiakkuus- ja palvelustrategialinjausten mukaisen kehitys-
työn ohjelma- ja projektimuotoisella rahoituksella muutamissa yritys- ja henkilöasi-
akkaille suunnatuissa palveluissa ja palvelukokonaisuuksissa. Vuoden 2015 loppuun 
mennessä toteutetaan em. hankkeissa määritellyt yritys- ja työnantajapalvelut sekä 
palvelukokonaisuuksien kehitystyö ja rakentaminen yhden luukun periaatteella säh-
köiseen ympäristöön20 sekä rajapintojen määrittely sähköisiin asiointipalveluihin. 

Laaja kirjo palvelutarjonnasta jää em. kokonaisuuden ulkopuolelle. Lisäksi varsi-
naiset sähköiset palvelut ja niiden taustajärjestelmät tulee kunkin palvelut omista-
van tahon tuottaa erillisellä rahoituksella. Tämä kehitysvaihe rahoitetaan osittain 
osana TEM-konsernin yhteistä eTEM-ohjelmaa. 

TEM-konsernin toimijoiden asiakastiedonvaihtoa tehostetaan ottamalla käyttöön 
asiakastiedonhallinnan ratkaisu, joka voidaan asteittain laajentaa kaikkiin TEM-
konsernin toimijoihin soveltuvin osin. Ratkaisua voidaan laajentaa myös muihin 
asiakasryhmiin, kuten henkilö- ja yhteisöasiakkuudet. Hankkeen konsernitasois-
ten yritystietojen ja tapahtumatietojen tietovarastojen määrittäminen ja toteutta-
minen luovat mahdollisuuden myös organisaatioiden muiden toimintojen tarvitse-
mien tietojen vaihdolle. TEM-konsernin yhteinen asiakkuustieto kokoaa yhteen kai-
ken sen tiedon, joka mukana olevien toimijoiden asiakkuus- ja toiminnanohjausjär-
jestelmissä on asiakkaista. Konsernin toimijoiden tiedot (asiakkaiden kontaktoin-
neista sekä palvelu- ja asiointiprosesseista saadut tiedot) kootaan yhteiseen kon-
sernitason tietovarastoon (DW). Yhteisen tietovaraston hyödyntäminen edellyttää 
masterdatan hallintaa.  Lisäksi ratkaisu käsittää yhteisen operatiivisen asiakkuu-
denhallinnan (CRM).

20  www.yrityssuomi.fi 
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5.3 Tiedonhallinta

Hallituksen linjausten mukaisesti ohjataan hallinnonalan virastoja avaamaan tie-
tovarantojaan. Avataan myös systemaattisesti ministeriön omia tietovarantoja ja 
tietovarantojen rajapintoja kansalaisten, yritysten ja sovelluskehittäjien käyttöön.

Tiedonhallinnan tarkoituksena on lisätä asiantuntijan ja päätöksentekijän tie-
tämystä tarkasteltavasta ilmiöstä. Tiedon on oltava sen käyttäjälle ymmärrettä-
vässä muodossa. Käsitteiden selkeys ja visualisointi ovat keinoja tukea ymmärret-
tävyyttä. Tiedonhallinnan kannalta tämä merkitsee sanastojen, ontologioiden ja 
muiden metatietojen yhteensovittamista. Tällä tuetaan eri muodossa olevan tiedon 
löydettävyyttä, sekä tiedon jalostamista tiedon käyttäjän näkökulmasta mielekkää-
seen muotoon. 

5.4 Tutkimus- ja selvitystoiminta

Työ- ja elinkeinoministeriön tutkimus- ja selvitystoiminnan kehittämisen lähtö-
kohtana on tutkimusstrategia (2009) ja siihen liittyvät ministeriön johdon linja-
ukset. Ne korostavat ministeriön tutkimus- ja selvitystoiminnan strategianmukai-
suutta, yhteistyötä yli organisaatiorajojen sekä toiminnan merkitystä päätöksen-
teon tukena. Lisäksi suunnittelukaudella korostuu erityisesti politiikan arvioinnin 
sekä toimintaympäristön ennakoinnin kehittäminen.

Hyödyntämisnäkökulman korostaminen nostaa esiin kysymyksen siitä, miten 
hallinnonalalla ja laajemminkin eri tahoilla tehtävää tutkimusta voidaan hyödyntää 
ministeriön päätöksenteossa. Tähän liittyen ministeriö pyrkii tiivistämään hallin-
nonalan tutkimus- ja selvitystoiminnan vuorovaikutusta ja kehittämistä, jatkamalla 
muun muassa yhteisten tutkimuspäivien kehittämistä.
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6 Lainsäädäntösuunnitelma 
2013–2014

    2013 2014 Direktiivin 
täytän-
töönpano 
(d) tai muu 
kv-velvoite 
(kv)

1 HE laiksi sähkön alkuperän varmentamisesta ja ilmoittamisesta annetun lain muuttamisesta (S) ►   d

2 HE laiksi vuosilomalain 10 §:n 3 momentin muuttamisesta ►    

3 HE sähkö- ja maakaasumarkkinoita koskevan lainsäädännön muuttamisesta (L) ►   d

4 HE Suomen ja Amerikan yhdysvaltojen välillä tehdyn tieteellis-teknistä yhteistyötä koskevan sopimuksen 
muuttamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien 
määräysten voimaansaattamisesta

►   kv

5 HE laiksi bionesteiden käytön edistämisestä (S) ►   d

6 HE laiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain muuttamisesta     

6a (HE) Metsähankkeen tuotantotuen laskentaperusteen muuttaminen (S) (HE 107/2012)     

6b (HE) Kivihiilen korvaus (S) ► ► d

6c (HE) Merituulivoiman demohanke (S) ► ► d

6d (HE) Uusiutuvan energian ohjausjärjestelmien tehostaminen (S)  ►  

6e Uusiutuvan energian ohjausjärjestelmien täydentäminen (S)  ► d

7 HE päästökauppalain muuttamisesta (S) ►    

8 HE laiksi Kioton mekanismien käytöstä annetun lain muuttamisesta (S)  ►   d

9 HE laiksi valtion takuista perusraaka-ainehuollon turvaamiseksi annetun lain muuttamisesta (S) ►    

10 HE opintovapaalaiksi (L) ►    

11 HE ILO:n kotityötä koskevasta yleissopimuksesta ja sen ratifiointiedellytyksistä tiedottaminen  ►   kv

12 HE laiksi teollisoikeusasiamiehistä (S) ►    

13 HE laiksi kirjanpitolain muuttamisesta (S)  ►   d

14 HE laiksi valmismatkaliikkeistä annetun lain muuttamisesta (S) ►   d

15 HE laiksi tavaramerkkilain muuttamisesta (S) ►    

16 HE laiksi huoltovarmuuden turvaamisesta annetun lain muuttamisesta (S) ►    

17 HE laeiksi alueiden kehittämislain ja rakennerahastolain sekä eräiden TEM:n ohjelmien ja hankkeiden 
rahoittamisesta annetun lain uudistamiseksi (L)

►    

18 HE ydinenergialainsäädännön tarkistamisesta ►   d

19 HE energiatehokkuusdirektiivin edellyttämäksi lainsäädännöksi ►   d

20 HE ulkoavaruuteen lähetettyjen esineiden rekisteröimistä koskeva yleissopimuksen lainsäädnnön alaan 
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (S)

►   kv

21 HE laiksi kansallista ja alueellista innovaatiopolitiikkaa yhteen sovittavasta innovatiiviset kaupungit 
-ohjelmasta (INKA) 2014-2020

►    

22 HE yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyviä palveluita (SGEI) koskevaksi menettelytapalaiksi ►   d

23 HE laiksi kirjanpitolain muuttamiseta (L) ►   d

24 HE laiksi patenttilain muuttamisesta ►   d

25 HE laiksi perintätoiminnan luvanvaraisuudesta annetun lain muuttamisesta (S) ►   d

26 HE laeksi elinkeinotoiminnasta ja arvonlisäveron käteispalautustoiminnasta sekä eräiksi niihin liittyviksi 
laeiksi (L)

►    

27 HE laeiksi palkkaturvalain ja merimiesten palkkaturvalain muuttamisesta (S) ►    

28 HE Tiedonsaantioikeuksiin liittyvä lainsäädäntöhanke (S) ►    

29 HE laiksi valtionavustuksesta yritystoiminnan kehitätmiseksi annetun lain muuttamiseksi (L) ►    

30 HE laeiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain ja eräden siihen liittyvien lakien muuttami-
sesta (S)

►    

31 HE laiksi Tekes -teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta (S) ►    

32 HE laiksi sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain muuttamisesta (S) ►    

33 HE kilpailulain muuttamisesta (S) ►    

34 HE laiksi työsopimuslain 2 luvun 16 §:n sekä kirjanpitolain 2 luvun ja 8 luvun 4 §:n muuttamisesta (S) ►    

     2013 2014  

1 HE:t tuotedirektiivien yhdenmukaistamisen johdosta (L)   ► d

1a       HE akkreditointilaiksi   ► d

1b       HE laiksi markkinavalvonnasta   ► d

1c       HE sähköturvallisuuslain muuttamisesta   ► d
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1d       HE painelaitelain muuttamisesta   ► d

1e       HE mittauslaitelain muuttamisesta   ► d

1f       HE laiksi vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain muut.   ► d

2 HE laiksi tilaajavastuulain muuttamisesta   ►  

3 HE vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain muuttamisesta (L)   ► d

4 HE laeiksi julkisista hankinnoista annetun lain muuttamisesta ja vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja 
postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista annetun lain muuttamisesta (L)

  ► d

5 HE laiksi tilintarkastuslain muuttamisesta (1) (L)   ► d

6 HE laiksi tilintarkastuslain muuttamisesta (2) (L)   ►  

7 HE kaupparekisterilain muuttamisesta   ► d

8 HE laiksi kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneiston välitysliikkeistä annetun lain muuttamisesta (S)   ►  

9 HE uudeksi tavaramerkkilaiksi (L)   ► d

10 (HE) työvoiman palvelukeskuksiin liittyvä lainsäädäntöhanke (L)   ►  

11 HE kotoutumislain 9 luvun Osallisena Suomessa -hankkeeseen liittyväksi lainsäädännöksi (L)    ►  

12 (HE) Sosiaalisia yrityksiä koskeva lainsäädäntöhanke   ►  

S / L = suppea/laaja
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7 Arviointisuunnitelma

Kehyskaudella suunnitellaan toteutettavaksi tarpeellisia konsernistrategian, poli-
tiikkalohkojen sekä virastojen arviointeja taloudellisten reunaehtojen mahdollis-
tamassa laajuudessa.  Konsernistrategian sekä politiikkalohkojen arvioinnit toteu-
tetaan hallituskauden lopulla. Työ- ja elinkeinoministeriö pyrkii lisäksi arvioimaan 
määräajoin säännönmukaisesti ulkopuolisen tahon toimesta konsernin yksiköt eri-
tyisesti niiden vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden toteamiseksi ja parantamiseksi. 
Erityinen huomio kehyskauden arvioinneissa on niiden fokuksen suuntaaminen hal-
litusohjelman mukaisen vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelmaan edellyttämään 
tarkasteluun. 

Arvioinneista johdetuilla toimenpiteillä pyritään aikaansaamaan konsernistrate-
gian tavoitelinjauksen mukaista uudistumista. Arvioinnit rahoitetaan eri lähteistä 
mm. tuottavuusrahasta, tutkimus- ja selvitysrahoista sekä virastojen tai ministeriön 
toimintamenoista.

Arviointisuunnitelman kehikko
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8 Resurssit

Työ- ja elinkeinoministeriön arvio vuosien 2014–2017 resursseiksi perustuu valtio-
neuvoston vuosien 2013–2016 valtiontalouden kehyspäätökseen. Laskelmissa on 
huomioitu toimintaympäristön ja vuoden 2012 aikana kehyspohjiin tulleet teknis-
luonteiset muutokset.

Arvio politiikkalohkojen resursseiksi vuosina 2014–2017 (milj. euroa) 
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