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T YÖ -  J A  E L I N K E I N O M I N I S T E R I Ö N  H A L L I N N O N A L A N  
T U LO STAV O I T  T E E T  V U O D E L L E  2020

Työ- ja elinkeinoministeriö vahvistaa tämän julkaisun mukaisesti valtion talousarviosta 
 annetun asetuksen (1243/1992) 11 §:n nojalla hallinnonalansa tulostavoitteet   
vuodelle 2020.

Helsingissä heinäkuussa 2020

Työministeri Tuula Haatainen Elinkeinoministeri Mika Lintilä 

Alivaltiosihteeri Petri Peltonen 
Kansliapäällikön sijaisena
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1 Johdanto
TEM-konsernin (työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala) perustehtävänä on huolehtia 
Suomen innovaatiotoiminnan ja yritysten toimintaympäristöstä, työ-, hyödyke- ja energia-
markkinoiden toimivuudesta, työntekijöiden työllistymisedellytyksistä sekä alueiden ke-
hittymisestä ja maahanmuuttajien kotouttamisesta.

TEM-konsernin mission mukaisesti se rakentaa kasvua ja uudistumista tukevaa, kansainvä-
lisessä kilpailussa menestyvää työ- ja elinkeinoelämän toimintaympäristöä. Tavoitteena on 
vahva työllisyys, tuottavuus ja kasvu sekä näistä seuraava hyvinvointi.

Ministeriö vahvistaa tämän asiakirjan mukaisesti hallinnonalansa merkittävimmät vuoden 
2020 tavoitteet yhteiskunnallisen vaikuttavuuden kehitykselle ministeriön toimialalla sekä 
hallinnonalan ja sen merkittävimpien virastojen ja laitosten toiminnalliselle tuloksellisuu-
delle. Tavoitteet pohjautuvat vuoden 2020 talousarviossa esitettyihin tulostavoitteisiin. 
Asiakirjanloppuun on koottu linkit hallinnonalan virastojen ja laitosten tulossopimuksiin
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2 Työ- ja elinkeinoministeriön toimialan ja 
hallinnonalan keskeiset tulostavoitteet

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala toteuttaa kestävää talouskasvua edistävää kasvu-
politiikkaa. Kasvun tulee olla sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävää. Kasvupo-
litiikka kytkee yhteen hallinnonalalla harjoitettavat yksittäiset politiikka-alueet, joita ovat 
erityisesti innovaatio- ja elinkeinopolitiikka, työllisyys-, yrittäjyys-, kuluttaja-, kilpailu-, alue, 
luonnonvara-, energia- ja ilmastopolitiikka sekä työelämän kehittämistä ja maahanmuut-
tajien kotouttamista koskevat politiikka-alueet. 

Ilmastonmuutoksen torjunta, työpanoksen täysimääräinen hyödyntäminen ja tuottavuus-
kasvun edistäminen ovat hallinnonalan keskeisiä tavoitteita. Työllisyysastetavoite kuluvalla 
hallituskaudella on 75 % ja työttömyysastetavoite 4,8 %.

Yritysten pääsy maailmanmarkkinoille ja kilpailukyky niillä on ratkaisevan tärkeää. Menes-
tyvät yritykset työllistävät, kykenevät maksamaan kilpailukykyisiä palkkoja ja investoimaan 
tulevaisuuden kasvun edellytyksiin. Työ- ja elinkeinoministeriö tekee työtä eurooppalais-
ten sisämarkkinoiden toimivuuden edistämiseksi ja edistää hallinnonalan toimenpiteiden 
kautta yritysten markkinoille pääsyä kolmansien maiden kasvumarkkinoille. Työ- ja elin-
keinoministeriö edistää kotimarkkinoiden toimivuutta ja kilpailullisuutta, mikä osaltaan 
vahvistaa yritysten kykyä menestyä myös kansainvälisillä markkinoilla.

Yritysten menestys perustuu yhä enemmän osaamiseen ja kykyyn hyödyntää kaupallisesti tekno-
logian ja uusien ratkaisujen mahdollisuuksia. Hyvin toimiva kansallinen innovaatiojärjestelmä 
luo yrityksille menestymismahdollisuuksia ja on houkutteleva kotimaisten ja ulkomaisten si-
joittajien ja t&k&i-toimijoiden näkökulmasta. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan toimijat 
tukevat yritysten innovaatiotoimintaa tavoitteena osaamisen leviäminen laajasti kansantalouteen. 

Pääomien saatavuus ja pääomamarkkinoiden toimivuus tukevat kasvua. Työ- ja elinkeino-
ministeriön hallinnonalalla tavoitteena on eritysrahoitusinstrumenttien turvin täydentää 
markkinapuutealoilla yksityisen pääomamarkkinan toimintaa. Erityisesti kansainvälisessä 
vientitoiminnassa tavoitteena on turvata suomalaisyritysten tasavertaiset kilpailuolo suhteet.
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Suurten yritysten olemassaolo ja menestys ovat ratkaisevia. Yritystoiminnan edellytysten 
turvaaminen kaikenkokoisten yritysten osalta tukee koko talouden kasvutavoitteita. Työ- 
ja elinkeinoministeriö edistää yrittäjyyttä ja kasvua laaja-alaisesti. Ekosysteeminen lähes-
tymistapa korostaa erikokoisten yritysten ja tutkimusorganisaatioiden verkottumista ja 
keskinäistä vuorovaikutusta. 

Työ- ja elinkeinoministeriön tavoite on, että luonnonvaroja käytetään kestävän ja edistyk-
sellisen taloudellisen toiminnan pohjana sekä ensi- että uusiokäytössä. Luonnonvarojen 
hyödyntämisellä ja kiertotalouden edistämisellä tavoitellaan yrityksille ympäristöllisesti, 
sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää liiketoimintaa, parempaa kilpailukykyä sekä uudista-
via työllisyysmahdollisuuksia. 

Työ- ja elinkeinoministeriö edistää työmarkkinoiden toimivuutta ja työelämän kehitty-
mistä. Tavoitteena on työttömyyden alentaminen, nopea työllistyminen ja kasvun vauh-
dittaminen vastaamalla yritysten työvoima- ja osaamistarpeisiin sekä luomalla edellytyksiä 
uudelle yritystoiminnalle. Yritysten kehittymistä, rakennemuutosten hallintaa ja työurien 
jatkumista tuetaan toteuttamalla yritysten tarpeiden mukaisia palveluita. Työnhakijoiden 
osaamista päivitetään helpottamaan yritysten osaavan työvoiman saatavuutta. Työelämän 
pelisäännöt ovat keskeinen osa työmarkkinoiden toimivuutta. Heikossa työmarkkina-ase-
massa olevien työllistymistä edistetään työvoimapolitiikan keinovalikoimalla. 

Osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen on välttämätöntä yritysten toimintaedelly-
tysten turvaamisessa. Kotimaisen työvoiman työllisyysasteen noston ohella hallinnonalan 
toimijat edistävät työperusteista maahanmuuttoa elinkeinoelämän tarpeisiin. Maassa jo 
olevien ulkomaalaisten työllisyysasteen nostaminen ja kotoutuminen ovat tärkeitä. 

Ilmastonmuutoksen torjuntaan ja kiertotalouden murrokseen vastaamiseen tarvitaan 
uutta, eri toimialoja yhdistävää osaamista. Uuden osaamisen luominen, työvoiman osaa-
misen joustavuus ja osaavan työvoiman riittävyys tulevat olemaan kilpailukyvyn ytimessä. 
Luonnonvaroihin ja osaamiseen liittyvät työllistämismahdollisuudet hyödynnetään myös 
alueellisesti.

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala työskentelee valtakunnan eri alueiden kestävää 
talouskasvua ja elinvoimaa parantavien erityisvahvuuksien hyödyntämiseksi. Hallinnonala 
uudistaa myös toimintatapojaan ja edistää yritysten toimintamahdollisuuksia tarjoamalla 
helppokäyttöisiä ja ensisijaisesti digitaalisia, liiketoimintalähtöisiä palveluekosysteemejä 
ja osallistamalla myös yritykset palvelujen kehittämiseen. Aluetasolla varmistetaan myös 
yritys- ja työvoiman palvelujärjestelmän saatavuus ja toimivuus. Eurooppalaisten rahoitus-
instrumenttien hyödyntäminen on osa kasvustrategiaa.
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Kohtuuhintaisen energian saatavuuden turvaaminen on yksi talouskasvun perusta. Hiili-
dioksidipäästöjen vähentäminen energiantuotannossa ja -käytössä sekä teollisuudessa on 
keskeisessä osassa hiilineutraalisuuden saavuttamisessa vuoteen 2035 mennessä. Samalla 
uusien energiaratkaisujen ja puhtaiden teknologioiden kaupallistaminen kytketään osaksi 
suomalaista kasvupolitiikkaa.

Työ- ja elinkeinoministeriö asettaa toimialalleen seuraavat yhteiskunnalliset vaikuttavuus-
tavoitteet vuodelle 2020:

2020 tavoite

BKT:n määrän muutos, % 0,9
työttömyysaste, % 6,3
työllisyysaste, %  73,2
kasvuyritysten lukumäärä, % >1 000
työn tuottavuus, muutos % 0,9
tavaroiden ja palveluiden viennin osuus BKT:sta, % >39

Uudistuminen ja vähähiilisyys

2020 tavoite

Ilmastotavoitteet toteutuvat

Päästökaupan ulkopuoliset kasvihuonepäästöt, Mt CO2 ekv. 28,7
Uusitutuvan energian käytön osuus loppukulutuksesta, % 42

Investoinnit Suomessa lisääntyvät

Teollisuuden kiinteät investoinnit, mrd. euroa 4,35
Suorat ulkomaiset sijoitukset / BKT, % 35

Innovaatiotoiminta vahvistuu

T&k-menot / BKT, % 2,76
Julkiset t&k-menot / BKT, % 0,84

Työllisyys- ja yrittäjyys

2020 tavoite

Työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaanto paranee

Työttömyyden keskimääräinen kesto, vkoa  48

Työttömyysjaksot lyhenevät

Virta yli 3 kk työttömyyteen, % < 40
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Yritysten erityisrahoitus

2020 tavoite

Suomi on kansainvälisesti  kilpailukykyinen toimintaympäristö elinkeinotoiminnalle 

Alkaviin yrityksiin tehtyjen yksityisten riskisijoitusten määrä, milj. euroa >351

Kotouttaminen

2020 tavoite

Pakolaisten toteutuneet kuntasijoituspaikat, vähintään lkm 3 000
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3 Hallinnonalan virastojen 
tulossopimukset ja tavoitteet

TEM-konsernissa on seitsemän virastoa sekä 15 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusta 
(ELY-keskus) ja 15 niiden alaista työvoima- ja elinkeinotoimistoa (TE-toimisto). Muut vi-
rastot ovat: Energiavirasto, Geologian tutkimuskeskus, Huoltovarmuuskeskus, Kilpailu- ja 
 kuluttajavirasto, Patentti- ja rekisterihallitus, Business Finland sekä Turvallisuus- ja kemi-
kaalivirasto. Näiden toimijoiden kanssa on laadittu tulossopimukset, jotka (pl. Huoltovar-
muuskeskus) ovat tämän julkaisun liitteenä.

Virastoille on laadittu monivuotiset tulossopimukset, jotka ovat voimassa lähtökohtaisesti 
koko hallituskauden kuitenkin siten, että vuosittain sopimukseen lisätään rullaavasti yksi 
vuosi toiminnan pidemmän aikavälin suunnittelemiseksi. Tulostavoitteet seuraavalle vuo-
delle sovitaan sitovasti ja seuraavien kolmen vuoden tavoitteet alustavasti. Monivuotiset 
tulossopimukset laadittiin tälle hallituskaudelle syksyllä 2019 koskien vuosia 2020–2023 ja 
niiden strategisena lähtökohtana toimi pääministeri Antti Rinteen ja sittemmin pääminis-
teri Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelmat ja sen toimeenpanosuunnitelmat. Osa ta-
voitteista pohjautuu suoraan lakisääteisiin tehtäviin. Sopimuksia päivitetään vuosittain ja 
vuosittaisissa tarkistusneuvotteluissa päivitetään myös viraston vuosittaiset määrärahat.

Julkisen talouden suunnitelma (JTS) vuosille 2020–2023 ja talousarvioesitys 2020 muodos-
tivat neuvottelujen taloudelliset raamit. Tulos- ja budjettiohjaus on kytketty tiiviisti yhteen 
siten, että talousarvioehdotuksessa sekä julkisen talouden suunnitelmaan sisältyvässä ke-
hyspäätöksessä esitetyt määrärahat sekä alustavat tulostavoitteet toimivat tulossopimuk-
sen perustana.

Tulossopimusten tavoitteet jaotellaan tulossopimuksissa tulosprisman mukaisesti yhteis-
kunnalliseen vaikuttavuuteen, toiminnalliseen tuloksellisuuteen sekä henkisten voima-
varojen hallintaan ja kehittämiseen. Sopimusten laadinnassa kiinnitetään huomiota tavoit-
teiden kohtuulliseen määrään ja tavoitteista sovittaessa keskitytään strategisesti merkit-
tävimpiin ja muutosta edellyttäviin asioihin. Sopimuksen alussa kuvataan viraston toimin-
ta-ajatus, visio, toimintaympäristön muutokset sekä strategiset valinnat. Riskienhallinnan 
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osalta kuvataan keskeiset tavoitteisiin liittyvät riskit ja toimenpiteet riskien ehkäisemiseksi 
tai vaikutusten pienentämiseksi.

Tulossopimuksen budjettivuoden tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan tilinpäätök-
sessä ja siihen kuuluvassa toimintakertomuksessa. Tulossopimuksen toteutumista arvioi-
daan ministeriön antamassa tilinpäätöskannanotossa toimintavuotta seuraavaan vuoden 
kesäkuussa sekä puolivuotistoteumaa seuraavana syksynä käytävien tulosneuvottelujen 
yhteydessä.
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4 Hallinnonalan virastojen 
tulossopimukset

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset 
ELY-keskusten sopimukset on koottu erikseen tem.fi-sivuille

Energiavirasto – tulossopimus 2020–2023

Geologian tutkimuskeskus – tulossopimus 2020–2023

Business Finland – tulossopimus 2020–2023

Kilpailu- ja kuluttajavirasto – tulossopimus 2020–2023

Patentti- ja rekisterihallitus – tulossopimus 2020–2023

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) – tulossopimus 2020–2023 

https://tem.fi/ely-keskusten-tulossopimukset-2020
https://energiavirasto.fi/suunnittelu-ja-seuranta
https://www.gtk.fi/gtk/suunnittelun-ja-seurannan-asiakirjat/
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/tietoa-meista/tulosohjaus/
https://www.kkv.fi/Tietoa-KKVsta/tulosohjausasiakirjat/
https://www.prh.fi/fi/tietoa_prhsta/organisaatio_ja_tehtavat/prhta_koskevat_lait_ja_asiakirjat/netra.html
https://tukes.fi/tietoa-tukesista/tulosohjausasiakirjat
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Työ- ja elinkeinoministeriön 
tulostavoitteet vuodelle 2020
Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisee talousarviossa esitetyt ja tarkistetut hallinnonalan 
tulostavoitteet vuodelle 2019. Asiakirjaan sisältyvät myös ministeriön tekemät tulos-
sopimukset hallinnonalan virastojen ja laitosten kanssa.


	Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tulostavoitteet vuodelle 2020
	Kuvailulehti
	Presentationsblad
	Description sheet
	Sisältö
	Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tulostavoitteet vuodelle 2020
	1	Johdanto
	2	Työ- ja elinkeinoministeriön toimialan ja hallinnonalan keskeiset tulostavoitteet
	3	Hallinnonalan virastojen tulossopimukset ja tavoitteet
	4 Hallinnonalan virastojen tulossopimukset

