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1 Johdanto

TEM-konsernin (työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala) perustehtävänä on huo-
lehtia Suomen innovaatiotoiminnan ja yritysten toimintaympäristöstä, työ, hyödyke- 
ja energiamarkkinoiden toimivuudesta, työntekijöiden työllistymisedellytyksistä 
sekä alueiden kehittymisestä. 

TEM-konsernin mission mukaisesti se rakentaa kasvua ja uudistumista tuke-
vaa, kansainvälisessä kilpailussa menestyvää työ- ja elinkeinoelämän toimintaym-
päristöä. Tavoitteena on vahva työllisyys, tuottavuus ja kasvu sekä näistä seuraava 
hyvinvointi.

Ministeriö vahvistaa tämän asiakirjan mukaisesti hallinnonalansa merkittävim-
mät vuoden 2016 tavoitteet yhteiskunnallisen vaikuttavuuden kehitykselle ministe-
riön toimialalla sekä hallinnonalan ja sen merkittävimpien virastojen ja laitosten toi-
minnalliselle tuloksellisuudelle. Asiakirjan liitteeseen on koottu hallinnonalan viras-
tojen ja laitosten tulossopimukset.



  76 

2 Työ- ja elinkeinoministeriön 
toimialan ja hallinnonalan 
keskeiset tulostavoitteet

Hallitusohjelman mukaan Suomessa palkitaan ahkeruudesta, työstä ja toimeliaisuu-
desta. Kasvava talous perustuu hyvään johtamiseen, vahvaan yrittäjyyteen ja omis-
tajuuteen sekä koko Suomen voimavarojen hyödyntämiseen. Suomen kilpailukyky 
rakentuu korkealle osaamiselle, kestävälle kehitykselle sekä ennakkoluulottomalle 
uudistamiselle kokeiluja ja digitalisaatiota hyödyntäen. Yrittämisen, omistamisen 
ja investoimisen kannattavuutta on selvästi saatava kohennettua ja työllistäminen 
saatava houkuttelevaksi.

Julkisen sektorin tuottavuuden lisääminen on osa hallitusohjelmaan kirjattua hal-
lituksen talouspoliittista strategiaa. Tavoitteena on, että kaikkien virastojen tuotta-
vuus kasvaa 0,5 % vuonna 2016.

Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet

Työ- ja elinkeinoministeriö toteuttaa yhdistettyä työ- ja elinkeinopolitiikkaa (kas-
vupolitiikkaa) yhdessä hallinnonalan yksiköiden ja yhteistyössä muiden ministeri-
öiden kanssa. Tärkeimpänä tavoitteena on kestävällä pohjalla oleva korkea työlli-
syys: työllisyysaste nostetaan hallituskauden aikana 72 prosenttiin, samalla työllis-
ten määrä kasvaa 110 000 henkilöllä. Lisäksi tavoitteena on, että Suomi saavuttaa 
2020-ilmastotavoitteet jo hallituskaudella.

Hallitusohjelman mukaisesti TEM painottaa erityisesti:
• Yrittäjyyden ja kasvun edellytyksiä
• Työmarkkinoiden toimintaa
• Tuottavuuden lisäystä digitalisaation tuomia mahdollisuuksia hyödyntäen ja 

erityisesti biotalouden ja cleantechin uusien innovaatioiden avulla
 

Omassa toiminnassaan ministeriö pyrkii uudistamaan prosessejaan digitalisaation 
avulla, omaa johtamistaan ja kokeilukulttuuria. 
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Elinkeino- ja innovaatiopolitiikka

2016 tavoite

Elinkeinoelämä uudistuu 

- yritysten t&k –toiminta kasvaa, vähintään, Meur 4 422

Elinkeinorakenne ja yritysrakenne monipuolistuvat

- pk-yritysten osuus yritysten kokonaisliikevaihdosta kasvaa, vähintään % 40,9

Elinkeinoelämä kansainvälistyy

- pk-yritysten viennin osuus tavaraviennistä kasvaa, vähintään % 13,8

Yksityinen kasvurahoitus lisääntyy

- yrityksiin tehtyjen yksityisten riskisijoitusten määrä kasvaa, vähintään kpl 66

Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka

2016 tavoite

Työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaanto paranee

- rekrytointiongelmia kokeneiden toimipaikkojen osuus, enintään % 23

Rakenteellinen työttömyys vähenee

- vaikeasti työllistyvien määrä, enintään hlöä 186 900

Työttömyysjaksot lyhenevät

- virta yli 3 kk työttömyyteen, enintään % 35

Nuorten osallisuus lisääntyy

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

Yrittäjyys lisääntyy

- uusien yritysten määrä, vähintään kpl 9 300

Palvelujen vaikuttavuus paranee

- 3 kk ammatillisen työvoimakoulutuksen jälkeen työttömäksi jääneiden osuus, 
enintään, %

37

- 3 kk palkkatuetun työn jälkeen työttömäksi jääneiden osuus, enintään, % 45

Kotouttaminen

2016 tavoite

Maahanmuuttajien työllistyminen paranee

- ulkomaalaisten työttömyysaste on enintään, % 24 

- maahanmuuttajien virta yli 3 kk työttömyyteen, enintään % 36

- pakolaisten toteutuneet kuntasijoituspaikat, vähintään, lkm 4 800
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Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä

Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet

Kaikkien toimijoiden toimintaolosuhteet markkinoilla ovat tasavertaiset, kilpailumahdollisuudet 
parantuvat ja taloudellinen huoltovarmuus on korkealla tasolla. 

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

Tekninen turvallisuus ja luotettavuus yhteiskunnassa sekä yrityksissä säilyy korkealla tasolla.

Yritysten sääntelytaakan kasvu pysähtyy ja taakkaa pyritään aktiivisesti vähentämään. Teollisuudelle 
aiheutuvan taloudellisen rasituksen ja sen sääntelytaakan lisäämistä vältetään.

Ajanmukaiset teollisoikeusjärjestelmät edistävät innovaatioita sekä tavaroiden ja palvelujen 
kaupallistamista. 

Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikka

Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet 2016 tavoite

Alueiden muutosjoustavuus (resilienssi) Vahvistuu

Alueiden elinkeinoelämän kasvun ja kilpailukyvyn vahvistaminen

- käynnistyneet kehitysprosessit/innovaatioaloitteet, vähintään, kpl 45

- innovaatioita edistävien julkisten hankintojen osuus kaupunkien hankinnoista, 
vähintään, %

5 

Rakennerahasto-ohjelman 2014–2020 tehokas hyödyntäminen

- vuosien 2014-2016 yhteenlaskettujen myöntämisvaltuuksien sidonta-aste, 
vähintään, %

 65

Energiapolitiikka

Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet 2016 tavoite

Energiaomavaraisuus, vähintään % 54

Sähkömarkkinoiden toimivuus paranee, vähintään, EU:n indeksi kuluttajatyytyväi-
syydelle, sähkö-MPI

77

Uusiutuvan energian käytön osuus loppukulutuksesta, vähintään % 37

Energian loppukulutus/bruttokansantulo pienenee, korkeintaan, 
TJ/BKT/ milj. euroa

5,7
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4 Hallinnonalan virastojen 
tulossopimukset ja tavoitteet

TEM-konsernissa on seitsemän virastoa sekä 15 ELY-keskusta ja 15 niiden alaista 
työvoima- ja elinkeinotoimistoa (TE-toimisto). Muut virastot ovat: Energiavirasto, 
Geologian tutkimuskeskus, Huoltovarmuuskeskus, Kilpailu- ja kuluttajavirasto, 
Patentti- ja rekisterihallitus, Innovaatiorahoituskeskus Tekes sekä Turvallisuus- ja 
kemikaalivirasto (Tukes). Näiden toimijoiden kanssa on laadittu tulossopimukset, 
jotka ovat tämän julkaisun liitteenä. 

Neuvottelukierroksen strategisena lähtökohtana toimi pääministeri Sipilän hal-
lituksen hallitusohjelma ja sen toimeenpanosuunnitelma. Osa tavoitteista pohjau-
tuu suoraan lakisääteisiin tehtäviin. Julkisen talouden suunnitelma (JTS) vuosille 
2017–2019 ja talousarvioesitys 2016 muodostivat neuvottelujen taloudelliset raa-
mit. Tulossopimusten tavoitteet jaotellaan tulossopimuksissa tulosprisman mukai-
sesti yhteiskunnallliseen vaikuttavuuteen, toiminnalliseen tuloksellisuuteen sekä 
henkisten voimavarojen hallintaan ja kehittämiseen. Sopimusten laadinnassa kiin-
nitettiin huomiota tavoitteiden kohtuulliseen määrään. Tulossopimukset laadittiin 
hallituskauden pituisiksi kuitenkin siten, että suunnittelukautta pidennetään vuo-
sittaisissa tarkistusneuvotteluissa aina vuodella eteenpäin. Vuoden 2016 tavoit-
teet asetettiin sitoviksi ja seuraavien vuosien tavoitteet asetettiin alustavasti ja 
niitä täsmennetään vuosittaisissa tarkistusneuvotteluissa, jolloin päivitetään myös 
viraston vuosittaiset määrärahat. Tavoitteiden toimeenpanon kuvaamiseksi, viras-
toja pyydettiin toimittamaan tulosneuvotteluihin myös viraston tavoitteita tukeva 
toimeenpanosuunnitelma.

Tulossopimuksissa asetettiin kaikille yhteiset hallitusohjelmasta johdetut tavoit-
teet digitalisaation edistämisen, normien purkamisen ja johtamisen parantamisen 
osalta. Riskienhallinnan osalta kuvattiin keskeiset tavoitteisiin liittyvät riskit ja toi-
menpiteet riskien ehkäisemiseksi tai vaikutusten pienentämiseksi.
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Liite 1

Hallinnonalan virastojen tulossopimukset

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskusten sopimukset on koottu 
erikseen tem.fi-sivuille)
Energiavirasto
Geologian tutkimuskeskus
Huoltovarmuuskeskus
Innovaatiorahoituskeskus Tekes
Kilpailu- ja kuluttajavirasto
Patentti- ja rekisterihallitus
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
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Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset 
(ELY-keskukset)

ELY-keskusten uudet tulossopimukset vuosille 2016–2019 valmisteltiin vuoden 2015 
tulosohjausprosessissa. 

Uudessa kaksiportaisessa tulosohjauksessa ELY-keskuksia ohjaavat asiakirjat 
ovat aluehallintovirastoille ja ELY-keskuksille laadittu yhteinen strategia-asiakirja 
sekä virastokohtaiset tulossopimukset.  Tavoitteena oli, että tulossopimus on aikai-
sempaa strategisempi, poikkihallinnollisempi, yhtenäisempi ja kevyempi.

Tulossopimus sisältää ELY-keskusten toiminnan kannalta keskeisimmät sekä 
muutosta vaativat asiat, jotka perustuvat hallitusohjelmasta johdettuun strategia-
asiakirjaan ja tukevat maakuntaohjelman tavoitteita. Tulossopimukset noudattavat 
tulosprisman (yhteiskunnallinen vaikuttavuus, toiminnallinen tuloksellisuus sekä 
henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen) ja strategia-asiakirjan (ihmiset ja 
yhteisöt, yritykset ja elinkeinot sekä ympäristö ja luonnonvarat) rakennetta.

Tulosneuvottelujen asialistalla oli varsinaisen tulossopimusluonnoksen käsit-
telyn lisäksi alueiden kehittämistarpeet ja –strategiat, ELY-keskusten toiminnan 
strategiset painopisteet hallituskaudella sekä mahdolliset ELY-keskusten esittämät 
aluekohtaiset neuvottelukysymykset.  Tärkeimmät neuvottelujen aiheet olivat halli-
tuksen kärkihankkeiden toteuttaminen sekä maahanmuutto- ja turvapaikkatilanne. 

Tulosneuvottelut käytiin ELY 9-jaolla joulukuussa 2015. Neuvotteluja oli kaik-
kiaan 9 ja niissä oli mukana kulloinkin myös maakunnan liitto. Pirkanmaan ELY-
keskus osallistui kaikkiin neuvotteluihin ja rakennerahasto-ELY:t oman alueensa 
neuvotteluihin. 

Valtion tulostietojärjestelmä toimi tulossopimuksen laatimisvälineenä. Allekirjoi-
tetut tulossopimukset löytyvät tem.fi –sivuilta. 1

1   http://www.tem.fi/tulossopimukset2016
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Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset 2016 tavoite

Ihmiset ja ympäristö

- virta yli 3 kk työttömyyteen, enintään % 29

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

- kansalaisten tyytyväisyys matkojen toimivuuteen, vähintään (asteikko 1—5) 3,4

Yritykset ja elinkeinot

- uudet yritykset, lkm 9 300

- uudet kansainvälistyvät yritykset, lkm 1 650

- elinkeinoelämän tyytyväisyys kuljetusten toimivuuteen (asteikko 1-5) 3,9

- elintarvikeviennin arvo, kansallinen tavoite, vähintään Meur 1 600

Ympäristö ja luonnonvarat

- luonnonsuojelualueiden toteutus, ha 5 200

- palvelujen ja joukkoliikenteen järjestämistä tukeva aluerakenne (%) (väestötihey-
deltään vähintään 20 as/ha alueilla asuvan väestön osuus koko kaupunkiseudun 
väestöstä)

64

- maatalouden fosforitase, kg/ha 5

- maatalouden typpitase, kg/ha 46

Toiminnallinen tuloksellisuus 

- asiakaspalvelutyytyväisyys (1—5) 4,0

- ELY-keskusten sidosryhmien kokonaistyytyväisyys (1—5) -

- valvontasuunnitelmien toteuttaminen täysimääräisesti, % 100

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen 

- henkilötyövuosien kehitys 3 279

- kokonaistyötyytyväisyys, vähintään (1—5) 3,4





















































































TYO- JR ELINHEINOMINISTEAID 
A ABETS- OCH NAAINGSMINISTEAIET 

MINISTRY OP EMPLOYMENT ANO THE ECONOMY 

Tyo- ja elinkeinoministerio Tulostavoiteasiakirja 

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 

20.11.2015 TEM/840/00.03.01.01/2015 

TURVALLISUUS- JA KEMIKAALIVIRASTON TULOSTAVOITEASIAKIRJA VUOSILLE 2016- 2019 

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) toimii tyo- ja elinkeinoministerion (TEM) 

hallinnonalalla. TEM vastaa Tukesin yleishallinnollisesta ohjauksesta ja valvonnasta. 

Tassa sopimuksessa sovitaan tyo- ja elinkeinoministerion (TEM) paaluokasta toteutetavat 

tehtavat, jotka koskevat liitteessa 1 mainuttuja TEM:n, sosiaali- ja terveysministerion (STM), 

ymparistoministerion (YM), maa- ja metsatalousministerion (MMM) ja sisaministerion (SM) 

hallinnonalaan kuuluvia tehtavia seka YM:n erillisella rahoituksella toteutettavia tehtavia. Si

saministerion kanssa aikaisempina vuosina tehty erillinen tulossopimus sisallytetaan tahan 

sopimukseen. Taman sopimuksen lisaksi Tukes tekee erikseen sovittavalla ja rahoitettavalla 

tavalla tehtavia YM:lle seka liikenne- ja viestintaministeriolle (LVM). 

Tukesin tehtavaksi keskitetaan kuluttajapalveluiden turvallisuuden valvonta kokonaisuudes

saan 1.5.2016 alkaen. 

I. VIRASTON STRATEGIA

1. Toiminta-ajatus ja arvot

2. Visio

Edistiimme tuotteiden, palveluiden ja teollisen toiminnan turvallisuutta ja luotettavuutta val

takunnallisena lupa-ja valvontaviranomaisena. 

Yhdessii asiantuntevasti - rohkeasti kokeillen ja innovatiivisesti uudistaen.

Vastuullinen, turvallinen ja kilpailukykyinen Suomi - Tukes on yhteistyon rakentaja ja suunnan

nayttaja. 

3. Toimintaympariston muutokset

• Yritysten kilpailukyvyn edistaminen korostuu.

• Bio- ja kiertotalous on priorisoitu yhdeksi karkialueeksi suomalaisen teollisuuden ja kil

pailukyvyn kehittamisessa. Bio- ja kiertotalouden edistaminen edellyttaa uudenlaista yh

teistyota elinkeinoelaman ja viranomaisten valilla. Valvottavaksi tulee uusia kemikaaleja,

uudentyyppisia prosesseja ja tuotantolaitoksia seka uusia riskeja.
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