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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 S TAV O I T T E E T V U O D E L L E 2018

Työ- ja elinkeinoministeriö vahvistaa tämän julkaisun mukaisesti valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992) 11 §:n nojalla hallinnonalansa tulostavoitteet vuodelle 2018.
Helsingissä huhtikuussa 2018

Elinkeinoministeri Mika Lintilä 		

Työministeri Jari Lindström

Asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen

Kansliapäällikkö Jari Gustafsson
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1. Johdanto
TEM-konsernin (työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala) perustehtävänä on huolehtia Suomen innovaatiotoiminnan ja yritysten toimintaympäristöstä, työ-, hyödyke- ja energiamarkkinoiden toimivuudesta, työntekijöiden työllistymisedellytyksistä
sekä alueiden kehittymisestä.
TEM-konsernin mission mukaisesti se rakentaa kasvua ja uudistumista tukevaa, kansainvälisessä 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 2018 tavoitteet yhteiskunnallisen vaikuttavuuden kehitykselle ministeriön
toimialalla sekä hallinnonalan ja sen merkittävimpien virastojen ja laitosten toiminnalliselle tuloksellisuudelle. Tavoitteet pohjautuvat vuoden 2018 talousarviossa esitettyihin tulostavoitteisiin. Asiakirjan liitteeseen on koottu hallinnonalan virastojen
ja laitosten tulossopimukset.
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2. Työ- ja elinkeinoministeriön
toimialan ja hallinnonalan keskeiset
tulostavoitteet
Työ- ja elinkeinoministeriö toteuttaa yhdessä hallinnonalan yksikköjen ja muiden
ministeriöiden kanssa kestävää kasvupolitiikkaa, jolla tuetaan hallitusohjelman kasvu- ja työllisyystavoitteiden saavuttamista. Kestävän kasvupolitiikan perustana on
menestyvä yritystoiminta, joka innovoi, työllistää ja luo hyvinvointia Suomeen.
Kestävällä kasvupolitiikalla luodaan hallinnonalalla edellytyksiä yritysten uudistumiselle ja toimintaedellytysten parantumiselle, kasvulle ja kansainvälistymiselle,
ulkomaisille investoinneille, terveelle kilpailulle, osaavan työvoiman saatavuudelle,
työllistämiskynnyksen alentamiselle ja työnteon kannustavuudelle sekä työvoimahallinnon uudistamiselle työllistymistä tukevaksi.
Biotaloudella ja puhtailla ratkaisuilla luodaan uutta ja kilpailukykyistä liiketoimintaa
ja työllisyyttä sekä edistetään kestävää kehitystä.
Kestävä kasvupolitiikka ulotetaan asiakaspalveluun asti yhdistämällä maakuntauudistuksen yhteydessä yritys- ja TE-palvelut liiketoimintalähtöiseksi julkiseksi kasvupalveluksi.
Työ- ja elinkeinohallinto toteuttaa kestävää kasvupolitiikkaa eri toimenpiteissään
ja palveluissaan kiinnittäen huomiota vaikuttavaan ja tulokselliseen toteuttamistapaan. Aktiivisen markkinavuoropuhelun kautta vahvistetaan yritysten kasvuhalukkuutta. Kansainvälisesti kilpailukykyisen toimintaympäristön rakentamisessa tavoitellaan kilpailun esteiden ja rajoitusten purkamista sekä lupa- ja viranomaismenettelyjen keventämistä.
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Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet
Kasvupolitiikan tärkeimpänä tavoitteena on kestävällä pohjalla oleva kasvu, jonka
seurauksena työllisyysaste nostetaan hallituskauden aikana 72 prosenttiin, samalla
työllisten määrä kasvaa 110 000 henkilöllä.
Työ- ja elinkeinoministeriö asettaa toimialalleen seuraavat yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet vuodelle 2018:

•
•
•
•
•
•

Kansainvälisesti kilpailukykyistä toimintaympäristöä elinkeinoelämälle tuetaan sekä yritysten pääomamarkkinoita että innovaatiorahoitusta kehittämällä
Kasvuhakuisten yritysten rahoituksen saatavuutta parannetaan sekä kannustetaan yrityksiä kansainvälisille markkinoille
Työnhakijan roolia työnhaussa aktivoidaan
Huolehditaan siitä, että yritysten säädösympäristö on toimiva ja kilpailukykyinen
Talouden kilpailullisuuteen ja markkinoiden toimivuuteen panostetaan
Työnantajien hallinnollista taakkaa pyritään keventämään lupa- ja ilmoitusmenettelyjä karsimalla.

Elinkeino- ja innovaatiopolitiikka
2018
tavoite
Suomi on kansainvälisesti kilpailukykyinen toimintaympäristö elinkeinotoiminnalle
• Alkaviin yrityksiin tehtyjen yksityisten riskisijoitusten määrä, milj.euroa
• Ulkomaisessa omistuksessa olevien tytäryhtiöiden henkilöstön määrän kasvu Suomessa, %

>120
>0

Yritykset uudistuvat ja elinkeinorakenne monipuolistuu
>0

• Yritysten t&k-menojen kehitys, %
Suomalaiset yritykset menestyvät globaaleilla markkinoilla

>0,34

• Suomen osuus vientimarkkinoista, vuosimuutos %
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Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka
2018
tavoite
Työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaanto paranee
• Rekrytointiongelmia kokeneiden toimipaikkojen osuus, %

<23

Rakenteellinen työttömyys vähenee
• Vaikeasti työllistyvien määrä, hlöä

<186 550

Työttömyysjaksot lyhenevät
• Virta yli 3 kk työttömyyteen, %

<35

Nuorten osallisuus lisääntyy
• Virta yli 3 kk työttömyyteen alle 25-vuotiailla, %

<24

Maahanmuuttajien osallisuus lisääntyy
• Virta yli 3 kk työttömyyteen maahanmuuttajilla (kansalaisuus), %

<43

Yrittäjyys lisääntyy
• Uusien yritysten määrä, kpl

>10 000

Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä
Kaikkien toimijoiden toimintaolosuhteet markkinoilla ovat tasavertaiset, kilpailumahdollisuudet parantuvat.
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.
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Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikka
2018
tavoite
Alueiden elinkeinoelämän kasvun ja kilpailukyvyn vahvistaminen
• Käynnistyneet kehitysprosessit/innovaatioaloitteet, vähintään, kpl
• Innovaatioita edistävien julkisten hankintojen osuus kaupunkien hankinnoista, vähintään, %

55
5

Ennakoidun rakennemuutoksen toimintatapa (ERM) vahvistaa alueiden muutosjoustavuutta
(resilienssi)
Rakennerahasto-ohjelman 2014–2020 tehokas hyödyntäminen
• Myöntämisvaltuuksien sidonta-aste, vähintään, %

82

Energiapolitiikka
2018
tavoite
Energiaomavaraisuus, vähintään % (Arvioitu kansainvälisen tilastoinnin mukaisesti)

54

Sähkömarkkinoiden toimivuus paranee, vähintään (EU:n indeksi kuluttajatyytyväisyydelle, sähkö-MPI)

82

Uusiutuvan energian käytön osuus loppukulutuksesta, vähintään %
Energian loppukulutus/bruttokansantulo (TJ/BKT, milj. euroa)

40
<5,7

Kotouttaminen
2018
tavoite
Pakolaisten toteutuneet kuntasijoituspaikat, vähintään, lkm
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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 virastot ovat: Energiavirasto, Geologian tutkimuskeskus, Huoltovarmuuskeskus, Kilpailu- ja kuluttajavirasto, Patentti- ja rekisterihallitus, Business Finland sekä Turvallisuus- ja kemikaalivirasto. Näiden toimijoiden kanssa on laadittu
tulossopimukset, jotka 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 vuodelle sovitaan sitovasti ja seuraavien kolmen vuoden tavoitteet alustavasti. Monivuotiset tulossopimukset laadittiin tälle hallituskaudelle
syksyllä 2015 koskien vuosia 2016–2019 ja niiden strategisena lähtökohtana toimi
pääministeri Sipilän hallituksen hallitusohjelma ja sen toimeenpanosuunnitelma.
Osa tavoitteista pohjautuu suoraan lakisääteisiin tehtäviin. Sopimuksia päivitetään
vuosittain ja vuosittaisissa tarkistusneuvotteluissa päivitetään myös viraston vuosittaiset määrärahat.
Julkisen talouden suunnitelma (JTS) vuosille 2018–2021 ja talousarvioesitys 2018
muodostivat neuvottelujen taloudelliset raamit. Tulos- ja budjettiohjaus on kytketty
tiiviisti yhteen siten, että talousarvioehdotuksessa sekä julkisen talouden suunnitelmaan sisältyvässä kehyspäätöksessä esitetyt määrärahat sekä alustavat tulostavoitteet toimivat tulossopimuksen perustana.
Tulossopimusten tavoitteet jaotellaan tulossopimuksissa tulosprisman mukaisesti
yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen, toiminnalliseen tuloksellisuuteen sekä henkis-
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ten voimavarojen hallintaan ja kehittämiseen. Sopimusten laadinnassa kiinnitetään
huomiota tavoitteiden kohtuulliseen määrään ja tavoitteista sovittaessa keskitytään
strategisesti merkittävimpiin ja muutosta edellyttäviin asioihin. Sopimuksen alussa
kuvataan viraston toiminta-ajatus, visio, toimintaympäristön muutokset sekä strategiset valinnat. Riskienhallinnan osalta kuvataan keskeiset tavoitteisiin liittyvät riskit
ja toimenpiteet riskien ehkäisemiseksi tai vaikutusten pienentämiseksi.
Tulossopimuksen budjettivuoden tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan tilinpäätöksessä ja siihen kuuluvassa toimintakertomuksessa. Tulossopimuksen toteutumista arvioidaan ministeriön antamassa tilinpäätöskannanotossa toimintavuotta
seuraavaan vuoden kesäkuussa sekä puolivuotistoteumaa seuraavana syksynä käytävien tulosneuvottelujen yhteydessä.

Hallinnonalan virastojen tulossopimukset
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskusten sopimukset on koottu
erikseen tem.fi-sivuille)
Energiavirasto – tulossopimus 2018–2021
Geologian tutkimuskeskus – tulossopimus 2018–2021
Business Finland – tulossopimus 2018–2021
Kilpailu- ja kuluttajavirasto – tulossopimus 2018–2021
Patentti- ja rekisterihallitus – tulossopimus 2018–2021
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) – tulossopimus 2018–2021
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