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1 Toimintakertomus 

1.1 Johdon katsaus 
Koronaviruspandemian jatkuminen näkyi vuoden 2021 toiminnassa. Elinkeinoelämään, 
kuten tapahtumateollisuuteen, ravintoloihin ja liikuntapalveluihin jouduttiin kohdenta-
maan rajoitustoimia.  Haittojen lieventämiseksi jatkettiin elinkeino- ja työvoimapoliittisia 
koronaan liittyviä erityistoimenpiteitä (mm. kustannustuet, työttömyysturvan väliaikaiset 
muutokset ja yrittäjän työmarkkinatuki), joiden avulla Suomen talous, työllisyys ja elin-
keinoelämä selvisivät kohtuullisin vaurioin. Muun muassa elvyttävien toimenpiteiden 
mahdollistamana Suomen bruttokansantuote kasvoi arviolta 3,4 prosenttia.  

Työllisiä oli joulukuussa selvästi enemmän, 128 000 henkilöä, kuin vuotta aiemmin ja 
56 000 enemmän kuin kaksi vuotta sitten, ennen pandemian alkua. Työllisyyskasvu 
on kuitenkin painottunut vahvasti osa-aikatyöhön ja työtunneilla mitaten työllisyys on 
vasta saavuttamassa pandemiaa edeltänyttä tasoa. TE-toimistojen rekisteröimiä työt-
tömiä työnhakijoita oli joulukuussa puolestaan 82 000 vähemmän kuin vuosi sitten, 
mutta edelleen 18 000 enemmän kuin ennen pandemiaa. Työllisyysaste oli joulu-
kuussa 73,3 prosenttia, mikä on korkein joulukuun lukema sarjan alusta vuodesta 
1989 alkaen. 

Valmisteltiin ja otettiin käyttöön uutena keskeisenä koronapandemiasta toipumisen 
välineenä EU:n elpymisrahastoa koskeva Suomen kestävän kasvun ohjelma.  

Työvoiman kohtaanto-ongelmien ratkaisemiseksi käynnistettiin useita toimenpiteitä, 
jotka liittyvät muun muassa koulutuksen lisäämiseen, työvoimapalvelujen uudistami-
seen ja toimialakohtaisiin toimiin. Päätettiin useista merkittävistä työllisyystoimista. 
Huhtikuun puoliväliriihessä päätetyillä toimenpiteillä tavoitellaan 40 000–44 500 lisä-
työllistä,  minkä lisäksi hallitus päätti valmistella 110 miljoonalla eurolla julkista 
taloutta vahvistavat työllisyystoimet. Eduskunta hyväksyi joulukuussa pohjoismaisen 
työvoimapalvelumallia koskevan lain. Uudistus astuu voimaan toukokuussa 2022. 
Edelleen hallitus linjasi puoliväliriihessä TE-palveluiden siirrosta paikallistasolle 
vuonna 2024. Osana työkykyohjelmaa hallitus päätti perustaa erityistehtäväyhtiön 
Työkanava Oy:n työllistämään vaikeimmassa asemassa olevia osatyökykyisiä. Tavoit-
teena on, että yhtiö aloittaisi toimintansa vuoden 2022 aikana.  

Tutkimus- ja kehittämismenojen bruttokansantuoteosuus nousi 0,1 prosenttiyksikköä 
vuonna 2020 ollen 2,9 prosenttia. Tason arvioidaan säilyvän samalla tasolla vuonna 
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2021. Valtion t&k-rahoitus väheni edelliseen vuoteen verrattuna, joskin se ylittää vuo-
den 2019 tason. Lähivuosina t&k-rahoitukseen vaikuttavat budjettipäätösten lisäksi 
myös EU:n elpymisrahaston kautta rahoitettavat toimet, mutta ne eivät ulotu 2020-lu-
vun puoliväliin. 

Hallituksen tavoitteena on nostaa tutkimus- ja kehittämismenot neljään prosenttiin 
suhteessa bruttokansantuotteeseen vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteeseen sitoutui 
myös parlamentaarinen TKI-työryhmä yksimielisessä raportissaan joulukuussa 2021.  

Ohjelmien, tiekarttojen ja strategioiden avulla kehitetään politiikkatoimia, jotka vauhdit-
tavat talouden uudistumista ja kasvua sekä parantavat työllisyyttä. Tällaisia ovat 
muun muassa TKI-tiekartta, viennin ja kansainvälisen kasvun ohjelma, yrittäjyysstra-
tegia, kotimaisen omistajuuden ohjelma, vähähiilisyystiekartat, kiertotalouden strategi-
nen ohjelma, matkailun kansallinen ohjelmakokonaisuus ja terveysalan kasvustrate-
gian tiekartta.  

Kesäkuussa 2021 eduskunnalle annetun kotoutumisen selonteon valmistelussa on 
pyritty selkiyttämään palveluiden järjestämisen vastuita ja tapoja. Syksyn 2021 budjet-
tiriihen yhteydessä julkaistiin koulutus- ja työperusteisen maahanmuuton tiekartta, 
joka määrittelee tavoitteet ja suuntaviivat pidemmän aikavälin kehittämistyölle. Talent 
Boost –ohjelmaa osaavan työvoiman saamiseksi ulkomailta jatkettiin. 

Uuden kansallisen ilmasto- ja energiastrategian valmistuminen siirtyi vuodelta 2021 
vuoteen 2022. Suomen kestävän kasvun ohjelmasta ja siihen pohjautuvasta elpymis- 
ja palautumissuunnitelma tukee vihreää siirtymää ja kehittävät energiajärjestelmää, 
joka puolestaan mahdollistaa vähähiiliratkaisujen käyttöönottoa myös muualla talou-
dessa. Tätä koskevat yritysrahoitushaut käynnistetään työ- ja elinkeinoministeriön 
osalta viimeistään alkuvuonna 2022. Rahoitettavat hankkeet liittyvät energiainfrastruk-
tuuriin, uusiin energiateknologioihin ja teollisuuden prosessien sähköistämiseen mu-
kaan lukien energiatehokkuus. 

Koronapandemia on nostanut huoltovarmuuden ja varautumistyön yhteiskunnallisen 
keskustelun keskiöön ja synnyttänyt tarpeen huoltovarmuuden kehittämisestä yli halli-
tuskausien. Huoltovarmuuden pidemmän aikajänteen parantamiseen liittyviä toimia 
valmisteltiin niin EU- kuin pohjoismaisilla tasoillakin sekä kansallisesti. Valtioneuvosto 
asetti 9.12.2021 parlamentaarisen seurantaryhmän tukemaan huoltovarmuusselon-
teon valmistelua. 

Hallinnonalan digitalisoinnin vauhdittaminen käynnistettiin ja poikkihallinnollisia yhteis-
työmuotoja vahvistettiin. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan digikypsyys kehittyi 
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edelleen ja virastojen itsearvioimana saavutettiin arvo 3,36 eli ”kehittyvä”. Hallinnon-
alan digihankkeiden edistymistä seurattiin tehostetusti ja tarpeellisiksi arvioidut muu-
tokset toteutettiin. 

1.2 Tuloksellisuus 
Uudistuminen ja vähähiilisyys 

Energia- ja ilmastotoimien painopisteenä on johdonmukainen siirtymä kohti ilmasto-
neutraalia taloutta. Hallitusohjelman toimeenpano jatkui laajalla rintamalla. Ministeriö 
koordinoi ilmastopolitiikan kokonaisuudessa muun muassa toimialojen vähähiilitiekart-
tojen valmistelua. Biokaasuohjelman toteutusta on jatkettu. Uuden kansallisen il-
masto- ja energiastrategian laadinta jatkui työ- ja elinkeinoministeriön johdolla. Inves-
tointitukea kohdistettiin ensisijaisesti uuden teknologian energiahankkeisiin. EU:n puh-
taan energian paketin säädösten toimeenpano eteni sähkömarkkinoiden, energiate-
hokkuuden ja uusiutuvan energian osalta. Puhdasta energiaa edistettiin myös monilla 
kansainvälisillä foorumeilla. 

Työllisyys ja yrittäjyys sekä yritysten erityisrahoitus 

Taulukko 1. Talouden ja työllisyyden avainluvut vuosina 2019-2021 

 2019 toteuma 2020 toteuma 2021 arvio 2021 toteuma 

BKT:n määrän muutos(%) +1,3 1,1 -4,5 ei tietoa 

Työttömyysaste (%) 6,7 7,7 8,1 7,7 

Työllisyysaste (%) 71,6 70,7 71,3 72,3 

Kasvuyritysten lukumäärä 1227 991 >1000 ei tietoa 

Työn tuottavuus, muutos (%) -1,3 0,1 1,7* ei tietoa 

Tavaroiden ja viennin osuus 
BKT:sta (%) 39,8 36,2 37,4 ei tietoa 

* Arvio tuottavuuskasvusta koskee kansantalouden markkinatuotantoa eli sitä osaa kansantalou-
den kokonaistuotannosta, josta on poistettu julkisyhteisöt ja alkutuotanto. Koko kansantalou-
dessa työn tuottavuus itse asiassa supistui vuonna 2020 (prof. Pohjolan arvio). 

http://www.stat.fi/til/vtp/2019/vtp_2019_2020-12-18_tie_001_fi.html
https://www.stat.fi/til/tyti/2019/12/tyti_2019_12_2020-01-24_tie_001_fi.html
http://tilastokeskus.fi/til/tyti/2020/12/tyti_2020_12_2021-01-28_tie_001_fi.html
https://www.google.com/search?q=ty%C3%B6tt%C3%B6myysaste+2018&oq=ty%C3%B6tt&aqs=chrome.2.69i57j0i433j69i59j0i131i433j0i433j0i131i433j0.4267j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
http://tilastokeskus.fi/til/tyti/2020/12/tyti_2020_12_2021-01-28_tie_001_fi.html
http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__kan__ttut/statfin_ttut_pxt_124k.px/table/tableViewLayout1/
https://www.stat.fi/til/ttut/2018/ttut_2018_2020-09-10_tie_001_fi.html
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Työllisyysaste alkoi palautua vuoden 2020 70,7 prosentin tasolta ja nousi vuonna 
2021 72,3 prosenttiin. Työttömyysaste pysyi ennallaan 7,7 prosentissa tavoitteen ol-
lessa 8,1 prosenttia. Työttömien työnhakijoiden määrä laski 299 000 henkilöön (2020 
342 000 hlöä). Merkittävä osa (40 600 henkilöä) laskusta johtuu lomautettujen määrän 
vähenemisestä. Vuonna 2021 pitkäaikaistyöttömien määrä kasvoi ollen keskimäärin 
noin 107 100 vuonna 2021 (75 400 vuonna 2020). Työttömyys laski kaikissa ikä-
luokissa lukuun ottamatta 60 vuotta täyttäneitä. 

Tilastokeskuksen vuoden 2021 alusta toteutetun työvoimatutkimuksen menetelmä-
uudistuksen vuoksi myös aiempien vuosien toteumaluvut ovat muuttuneet. 15-64-vuo-
tiaan väestön työllisyysaste laski uudistuksen seurauksena noin prosenttiyksikön. Si-
ten myös vuodelle 2021 asetettu tavoiteluku on noin prosenttiyksikön verran korke-
ampi suhteessa uusittuihin toteumalukuihin, koska se on asetettu vanhan menetelmän 
mukaisen sarjan perusteella. Vuoden 2021 talouden ja työmarkkinoiden palautuminen 
oli voimakasta ja siten työllisyysaste nousi merkittävän paljon. Sen sijaan työttömyys 
pysyi työvoimatutkimuksen tasossa liki ennallaan. Työttömien työnhakijoiden työttö-
myys pitkittyi. Aiempien vuosien tapaan työllisyysaste katsotaan kuukausikeskiarvona 
ikäryhmän 15-64 –vuotiaat työllisyysasteesta ja työttömyysaste kuukausikeskiarvona 
15-74 –vuotiaiden ikäryhmästä.  

Tavoitteet jatkuvien työttömyysjaksojen keskimääräisestä kestosta sekä enintään 
kolme kuukautta jatkuneiden työttömyysjaksojen osuudessa eivät täyttyneet. Taus-
talla on työttömyysjaksojen pitkittyminen niiden osalta, jotka jäävät työttömyyteen. 
Työmarkkinat ovat siis jakautuneet toisaalta hyvin työllistyviin ja niihin, jotka jäävät pit-
käksi ajaksi työttömäksi. Työttömien määrä laski huomattavasti, mutta työttömien 
määrä on edelleen kriisiä edeltävä vuoden 2019 tasoa korkeampi. Pitkäaikaistyöttö-
mien määrä on jatkanut kasvua. Nopealla reagoinnilla poikkeukselliseen toimintaym-
päristöön on mahdollisesti pystytty osin lieventämään epidemian vaikutuksia työlli-
syystilanteeseen. Avointen työpaikkojen määrä kasvoi huomattavasti ja pula osaa-
vasta työvoimasta on kasvanut. 

Vuodet 2020 ja 2021 olivat koronasta aiheutuneiden häiriöiden vuoksi poikkeuksellisia 
vuosia arvonluonnin ja tuottavuuden kehityksen ja toteuman kirjaamisen osalta. Koko-
naisuutena häiriöt Suomen taloudelle jäivät joihinkin toimialoihin keskittyviksi (MaRa, 
kulttuuri). Kriittisten tuotteiden ja komponenttien heikko saatavuus jatkunee kuitenkin 
vuosikausia. Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuonna 2020 avoimen sekto-
rin tuottavuus kehittyi laskennallisesti ennakoitua paremmin ja oli + 1,7 prosenttia eli 
noin kaksinkertainen trendiuraan nähden. Tämä johtui siitä, että työpanosta allokoitui 
matalan tuottavuuden aloilta muualle poikkeuksellisen voimakkaasti. Arvonlisäyksen 
volyymi laski 2,6 prosenttia ja tehdyt työtunnit 4,3 prosenttia. Investointien vaikutus 
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tuottavuuden kehitykseen oli kilpailijamaita pienempi johtuen siitä, että ne suuntautu-
vat enemmän rakennuksiin ja vastaavasti vähemmän digitaalisiin välineisiin ja osaa-
miseen.  

Vuoden 2021 osalta tilastotietoja on saatavilla vasta 2022 syksyllä.  Tuottavuuslauta-
kunta toteaa 2021 raportissaan, että voimavarojen hakeutuminen kohden paremman 
tuottavuuden yrityksiä erityisesti tietointensiivisillä palvelualoilla on Suomessa edel-
leen heikkoa. Vuosina 2020 ja 2021 koronatuilla on vaimennettu koronasta johtuvaa 
työttömyyden ja konkurssien määrän kasvua. Työvoiman saatavuudesta on tullut 
komponenttipulan rinnalle merkittävä kasvua rajoittava tekijä. Vähähiilisiirtymä tulee 
asettamaan haasteita yritysten uusiutumiselle ja sille, että tuottavuutta parantavia in-
vestointeja kyetään rahoittamaan ja toteuttamaan. Vaadittava uusien teknologioiden 
omaksumisen nopeus ja laajuus asettavat myös entistä suurempia vaatimuksia yritys-
ten johdon ja koko työvoiman kyvykkyyksille muun muassa hiilituottavuuden kehittämi-
selle työn tuottavuuden käsitteen rinnalla.  

Kasvuyritysten lukumäärät taulukossa 1 kuvaavat kasvuyritysten määrää kolmivuotis-
kausittain; esimerkiksi vuoden 2020 luku kuvaa kasvuyritysten määrää vuosien 2017–
2020 aikana. Kasvuyritysten tilastointi perustuu kasvuyrityksen määritelmään: kasvu-
yritys on yritys, jonka lähtötyöllisyys on vähintään 10 henkilöä ja jonka työllisyyden 
keskimääräinen vuosikasvu seuraavana kolmena vuonna ylittää 20 prosenttia. Tar-
kastelukaudella 2016-2019 oli 1227 kasvuyritystä ja määrä oli laskenut 991: een tar-
kastuskaudella 2019-2020 (-19 prosenttia). Arvio vuodelle 2021 (yli 1000 kasvuyri-
tystä) on hyvin epävarma pitkittyneen koronapandemian vuoksi. 

Yhteistoimintalain kokonaisuudistusta koskeva hallituksen esitys valmistui ja saatettiin 
eduskunnan käsiteltäväksi. Uusi laki tuli voimaan vuoden 2022 alusta. Samoin kilpai-
lukieltosopimusten rajoittamista koskeva työsopimuslain muutos valmistui niin, että 
laki tuli voimaan 2022 alusta. Covid-19 – pandemian vuoksi palkkaturvalakia muutet-
tiin palkkaturvan enimmäismäärän osalta. 

COVID 19 -epidemiatilanteen vaikeutuessa uudelleen keväällä 2021 ravintoloiden toi-
mintaa rajoittavat lainsäädäntömuutokset valmisteltiin nopeasti yhteistyössä muiden 
ministeriöiden ja eduskunnan kanssa. Selvitystä yritysvastuulainsäädännön sääntely-
malleista jatkettiin yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Käynnistettiin Yrityksen digita-
lous-hanke osana Suomen kestävän kasvun strategiaa (FFP). Kuluttajien tasapuoli-
sen aseman turvaamiseksi COVID-19 pandemiasta johtuvissa valmismatkanjärjestä-
jien konkurssitilanteissa valmisteltiin nopeasti tilapäinen lakimuutos, joka mahdollistaa 
korvauksen maksamisen kuluttajalle myös silloin kun kuluttaja on vastaanottanut mat-
kasetelin maksun palautuksen asemesta. Valmisteltiin ja voimaan saatettiin EU:n 
markkinavalvonta-asetuksen ensimmäisen vaiheen budjettivaikutteiset säädösmuu-
tokset.  
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Taloudelliseen huoltovarmuuteen liittyen tehtiin laajaa poikkihallinnollista yhteistyötä 
eri ministeriöiden ja Huoltovarmuuskeskuksen kanssa akuuttien koronaongelmien rat-
kaisemiseksi sekä toimintojen kehittämiseksi. Vuonna 2021 asetettiin työ- ja elinkeino-
ministeriön johdolla myös uusi valtioneuvoston huoltovarmuuden yhteistyöryhmä. 
Vuonna 2021 työ- ja elinkeinoministeriölle saapui 28 uutta ulkomaalaisten yritysosto-
jen seurannasta annetun lain (682/2020)) mukaista hakemusta tai ilmoitusta. Yhdek-
sän vuonna 2020 saapuneista hakemuksista siirtyi vuodelle 2021. Vuonna 2021 an-
nettiin 31 päätöstä, joista 27 olivat vahvistuspäätöksiä ja neljä olivat päätöksiä jättää 
asia tutkimatta. Vuoden 2021 aikana saapuneista hakemuksista viisi siirtyi vuoden 
2022 puolelle. Ulkomaalaisten yritysostojen vahvistushakemusten käsittely on mak-
sullista, vahvistushakemusten käsittelyä koskeva maksu on 1.1.2021 lukien 5 000 eu-
roa/päätös ja 1 000 euroa/päätös jättää asia tutkimatta (työ- ja elinkeinoministeriön 
asetus työ- ja elinkeinoministeriön maksullisista suoritteista (1182/2020)). Työ- ja elin-
keinoministeriö toimii EU:n ulkomaisten suorien sijoitusten seurantaa koskevan ase-
tuksen (EU 2019/452) mukaisena kansallisena yhteyspisteenä. Vuonna 2021 työ- ja 
elinkeinoministeriölle saapui 404 asetuksen mukaista notifikaatiota. Työ- ja elinkeino-
ministeriö notifioi EU komissiolle ja jäsenvaltioille kuusi tapausta. 

Osaamisen ja työvoiman kohtaannon parantamiseksi ja työelämän kehittämiseksi val-
misteltiin jatkuvan oppimisen uudistuksen linjausten toimeenpanosuunnitelma. Käyn-
nistettiin suunnitelman toimeenpano RRF-rahoitusta hyödyntäen. Jatkuvan oppimisen 
ja työllisyyden palvelukeskusta koskeva lainsäädäntö astui voimaan 1.9.2021. Palve-
lukeskuksen johtaja valittiin syyskuussa 2021 ja asetettiin palvelukeskuksen työtä oh-
jaava neuvosto. Jatkuvan oppimisen digitaalisen palvelukokonaisuuden toteutta-
miseksi asetettiin opetus- ja kulttuuriministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön ohjaus-
ryhmä.  Lisäksi on jatkettu TYÖ2030 ohjelman toimeenpanoa työmarkkinajärjestöjen 
ja ministeriöiden yhteistyöllä. Poikkihallinnollista yhteistyötä tehtiin RRF-valmistelussa, 
ennakointitoiminnassa, digitaalisten ekosysteemien edistämisessä sekä jatkuvan op-
pimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rakentamisessa. Parlamentaarisen asevel-
vollisuuden komitea sai valmiiksi mietintönsä loppuvuodesta 2021. Siviilipalveluksen 
kehittämiseksi tehtiin useita ehdotuksia. Monialaisen työn tuki -tiimi käynnisti toimin-
tansa KEHA-keskuksessa 2021. Nuorten matalan kynnyksen psykososiaalisen tuen 
palvelukokonaisuus sai vakiintuneen rahoituksen ja toiminnan vakiinnuttamisen val-
mistelu käynnistyi. Nuorten matalan kynnyksen palvelupisteille suunnattu kannustin-
malli käynnistyi. Valtionavustusta myönnettiin seitsemälle kunnalle.   

Kilpailulain muutokset, joilla muun muassa vahvistettiin kilpailuviranomaisen toimival-
tuuksia, tulivat voimaan kesäkuussa 2021. EU:n kilpailupolitiikkaan liittyviin sääntely-
hankkeisiin osallistumisen lisäksi kansallisen kilpailupolitiikan alalla ministeriössä 
käynnistettiin hanke, jonka yhteydessä arvioidaan kilpailulain yrityskauppojen ilmoitus-
kynnyksen muutostarvetta ja mahdollisen muutoksen sisältöä.  Eduskunnalle annettiin 



TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN JULKAISUJA 2022:13 

13 

lokakuussa 2021 hankintalain muutosesitys, jolla pidennettiin sosiaali- ja terveyden-
hoidon alalla toimivien sidosyksiköiden ulosmyynnin siirtymäaikaa 31.12.2022 asti. 
Ministeriön antama neuvonta EU:n valtiontukisääntöjen alalla fokusoitui erityisesti ko-
ronaepidemian takia joustavoitettujen valtiontukisääntöjen sekä RRF-tukien täytän-
töönpanoon. Komissio antoi toimivuustarkastuksensa yhteydessä seitsemän merkittä-
vää valtiontukisääntöjen uudistusehdotusta, joista kustakin on annettu eduskunnalle 
E-kirje tai U-kirjelmä. Näihin lukeutuvat kaksi laajaa yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen 
muutosehdotusta, tutkimus- kehitys- ja innovaatiotukisuuntaviivat, ilmasto-, ympäristö- 
ja energia-alan suuntaviivat, Euroopan yhteistä etua koskevia tärkeitä hankkeita kos-
kevat suuntaviivat sekä riskirahoitustukea koskevat suuntaviivat. Korona-ajan tilapäi-
siä puitteita jatkettiin ja laajennettiin kahdesti. 

Vuonna 2021 jatkettiin yksi yhdestä (One-in, One-out) -kokeilun laajentamista muihin 
ministeriöihin yhteyshenkilöverkoston avulla. Eri ministeriöissä järjestettiin työpajoja, 
joissa keskusteltiin konkreettisista esimerkkitapauksista, joissa sääntelytaakan mää-
rällinen arvio voitiin toteuttaa osana hallituksen esityksen valmistelua. Työpajojen ja 
yleisten koulutustilaisuuksien avulla työ- ja elinkeinoministeriön kehittämän Sääntely-
taakkalaskurin käyttöä jalkautettiin muihin ministeriöihin ja sääntelytaakka-arvioita teh-
tiin muutamiin lakiesityksiin myös muissa ministeriöissä. Yksi yhdestä -periaatteella 
tavoitellaan yrityksille sääntelystä aiheutuvien kustannusten kasvun hillitsemistä. 
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Taulukko 2. Vuoden 2021 tavoite ja toteuma 

2021 tavoite 2021 toteuma 

Innovaatiopolitiikan uudistaminen 

TKI-tiekartan toimenpiteiden toteutus (OKM:llä ja 
TEM:llä yhteinen vetovastuu) 
 

TKI-rahoituksen 4 prosentin BKT-tavoitteen osalta ei vielä 
ole päästy jatkuvalle kasvu-uralle, mutta sen 
saavuttamiseksi käynnistetty parlamentaarinen työryhmä 
sai työnsä valmiiksi ja esitti mm. TKI-rahoituslain ja 
pitkäjänteisen TKI-rahoituksen suunnitelman laatimista.  
EU:n elpymispaketista rahoitusta kohdennettu erityisesti 
avainteknologioiden kehittämiseen, veturiyrityksille sekä 
yritysten ja tutkimusorganisaatioiden tki-yhteistyöhön 
vuosille 2021-2022. 
Business Finland ja Suomen Akatemia ovat yhteistyössä 
toteuttaneet kumppanuusmallin pilotointihaut ja jatkavat 
pilotoinnista saatavan kokemuksen perusteella. 
EU- rahoituksen neuvontapalvelu on otettu käyttöön 
Business Finlandissa.  
TKI-tiekartan muiden toimenpiteiden toteutus on edennyt 
suunnitellusti. 

Aineettomien oikeuksien strategian valmistelu 
 

Aineettomien oikeuksien (IPR)- strategian valmistelu on 
käynnissä. Valtioneuvoston periaatepäätöksen 
tavoiteaikataulu helmi-maaliskuu 2022. Strategian 
vaatima taustaselvitys on toteutettu valtioneuvoston 
selvitys- ja tutkimustoiminta (VN-TEAS)-hankkeena, 
julkaisu 2/2021. 
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2021 tavoite 2021 toteuma 

Työllisyyttä ja elinkeinotoimintaa tukevan toimintaympäristön luominen 

Finnveran rahoituksen ja riskienhallinnan 
kehittäminen – työryhmän/säädöshankkeen 
valmistuminen vaiheittain vuoden 2021 aikana (mm. 
HE/rahoitusvalvonnan siirto FIVA:n vastuulle H1/2021, 
vienninrahoitus HE/v.2021 aikana, kotimaan rahoitus 
HE/H1/2021) 

Työryhmän aikataulu on viivästynyt koronan aiheuttamien 
kiireellisten työtehtävien takia. Valmistelu HE/suorat 
ostajavientiluotot aloitettiin vuonna 2021, tarkoitus saada 
voimaan kesällä 2022. Rahoitusvalvontaa koskeva 
hallituksen esitys on tarkoitus antaa H2/2022. Sen 
yhteydessä pyritään myös laatimaan hallituksen esitys 
vientitakuulain päätöksentekomenettelyyn ja 
erityisriskinottoon liittyen. Kotimaan 
rahoitusta/toimintalakia koskevien muutosten valmistelu 
siirtyi vuodelle 2022, tavoitteena on saada se voimaan 
vuonna 2023. 

Yritysrahoituksen saatavuuden ja koronarahoituksen 
seuranta, tarvittavien lisätoimenpiteiden suunnittelu 
ja käynnistäminen 

Seurantaa tehdään työ- ja elinkeinoministeriö-konsernin 
talousseurannan yhteydessä, lisäksi yritysrahoitus ja 
koronatyöryhmä tarkastelevat tilannetta (mukana 
pankkeja, yrittäjäjärjestöt sekä työ- ja elinkeinoministeriö- 
konsernin toimijoita).  
Finnveran tarkoitus on aktiivisesti tarjota takausten ohella 
suoria luottoja (mikäli pankit eivät myöntäisi ja yritys olisi 
luottokelpoinen).  
Oman pääoman ehtoisen rahoituksen osalta Suomen 
Teollisuussijoitus Oy yhteensä 400 miljoonan euron korona-
rahoitustarjonta vastaa pitkälti kysyntää: vakautusohjelma, 
vaihtovelkakirja (vvk) -lainat, osakesijoitukset sekä venture 
bridge -ohjelma Suomen Teollisuussijoitus Oy:n muun 
rahoituksen ohelle (rahastosijoitukset, suorat sijoitukset). 
EU-rahoitusvälineitä pyritään hyödyntämään osana 
rakennerahasto-ohjelmaa sekä Suomen Teollisuussijoitus 
Oy:n, Finnveran ja Business Finland Venture Capital 
Oy:n toimintaa. (Kts. myöhemmin EU:n markkinaehtoiset 
rahoitustuotteet). 
Nostettu esille muun muassa Yrittäjyysohjelmassa eri 
keinoja edistää yksityistä pääomaa ja markkinoiden 
kehitystä. Toistaiseksi ei ole tehty poliittista päätöstä 
yksityisen pääoman lisäämisestä eri keinoin.  

Varmistetaan yrittäjyysstrategian toimeenpano 
laatimalla tiekartta sekä varmistetaan viennin ja 
kansainvälisen kasvun ohjelman ja kotimaisen 
omistamisen ohjelman tuloksellinen toimeenpano 

Yrittäjyysstrategia on valmistunut 2021. Strategian 
toimeenpanon vahvistamiseksi laaditaan lisäksi 
valtioneuvoston periaatepäätös yrittäjyydestä vuosille 
2022 – 2027.   
VKKO:n toimeenpano on edennyt suunnitellusti yhdessä 
hallinnonalan ja elinkeinoelämän sidosryhmien kanssa. 

Päivitetty viennin ja kansainvälisen kasvun ohjelma Ohjelmasta on tehty kevyt väliarviointi ja tuloksista 
raportoitu TF-johtoryhmälle. 
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2021 tavoite 2021 toteuma 

Kotimaisen omistamisen ohjelma (KOO) Kotimaisen omistamisen ohjelman työryhmä antoi 
raporttinsa 24.3.2021. Raportissa esitettiin visio 
suomalaisesta omistajayhteiskunnasta vuonna 2030. 
Vision mukaan vastuullisen ja osaavan omistajuuden 
kulttuuri sekä vaurastumisen hyväksyminen ovat osa 
suomalaista identiteettiä. Raportin lyhyen tähtäimen 
esitykset (43 kpl) olisi realistista toteuttaa jo nykyisellä 
hallituskaudella. Pitkän aikavälin esitykset (25 kpl) olivat 
puolestaan toimenpideaihioita hallitusohjelmaan 2023–
27. Työryhmä tunnisti myös tiettyjä rakenteellisia 
toimenpidekokonaisuuksia (kannustava verojärjestelmä, 
myönteinen asenneilmapiiri ja omistajaosaaminen), jotka 
ovat välttämättömiä, jotta vahvemman kasvun Suomi 
toteutuu. Työ- ja elinkeinoministeriö on aloittanut useiden 
toimenpide-ehdotusten (muun muassa Finnveran 
luottoinstrumenttien kehittäminen, 
kanssasijoittajarahasto, henkilöstörahastolain muutos) 
valmistelun syksyllä 2021. 

Kaivostoimintaa ohjaa lainsäädännön uudistaminen Hallituksen esityksen valmistelu on jatkunut eri 
selvityksistä saatujen tulosten ja virkamiesvalmistelua 
tukevan työryhmän sekä verkkopohjaisten 
kuulemistilaisuuksien palautteet huomioiden.  
Valmistelun avoimuuden varmistamiseksi valmistelutyötä 
tukevat selvitykset, kuulemistilaisuuksien tallenteet ja 
kirjalliset koosteet sekä työryhmän kokousaineistot ja 
hallituksen esityksen luonnokset on julkaistu työ- ja 
elinkeinoministeriön verkkosivuilla.  
Ministeriö on käynyt asian edellyttämät saamelaiskäräjälain 
9 §:n mukaiset neuvottelut saamelaiskäräjien kanssa. 

Kaupanalan tulevaisuusselonteko Tulevaisuusselonteon luonnos laadittu 
virkamiesvalmisteluna, laajasti elinkeinoelämää, eri 
ministeriöitä ja alan toimijoita osallistaen.  
Selonteon luonnosversio valmisteilla avoimeen 
kirjalliseen kuulemiseen. Selonteko valmistuu keväällä 
2022. 

Kustannustuet Muutokset lakiin yritysten määräaikaisesta 
kustannustuesta (508/2020) kolmatta, neljättä ja viidettä 
hakuvaihetta sekä sulkemiskorvauksia ja 
tapahtumatakuuta varten valmisteltu ja hyväksytty 
vuoden 2021 aikana. Yksinyrittäjien tuki sisällytettiin 
kustannustukeen kolmannesta hakukierroksesta alkaen.  
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2021 tavoite 2021 toteuma 

Business Finlandin koronatuet Business Finlandin korona-avustushankkeista suurin osa 
(95 prosenttia) on päättynyt vuoden 2021 aikana. 
Häiriölainojen haku jatkui 15.10.2021 saakka ja päätökset 
tehtiin 31.12.2021 mennessä. Maksatuksissa ja 
jälkivalvonnassa on otettu huomioon alkuvuonna 
valmistuneen ulkoisen tarkastuksen suositukset. Muu 
Business Finlandin palvelutuotanto on toiminut pääosin 
häiriintymättä, mutta toimintaa jouduttiin sopeuttamaan 
useilta osin. Kansainvälistymispalveluita on toteutettu 
hyvällä menestyksellä ja pääosin täysin virtuaalisesti. 

Koronatukien tarkastus- ja arviointikokonaisuus Työ- ja elinkeinoministeriö toteutti koronatukien 
tarkastus- ja arviointisuunnitelmaa vuosille 2020-2023. 
Tarkastus- ja auditointiyksikön vastuulla olleet 
riippumattomat tarkastukset vuoden 2020 ELY-keskusten 
yritysten häiriöavustuksista, Business Finlandin yritysten 
häiriöavustuksista ja –lainoista, TE-toimistojen 
myöntämistä ravintolatuista ja kuntien myöntämistä 
yksinyrittäjätuista ovat valmistuneet. Tarkastusten 
johdosta on ryhdytty riittäviin toimenpiteisiin. 
Koronatukien välittömien vaikutusten arviointi julkaistiin 
keväällä osana yritystukien tutkimusjaoston vuosiraporttia 
(https://tem.fi/-/tutkimukset-suomen-koronatukipaketti-on-
pieni-kansainvalisessa-vertailussa-kustannustukea-olisi-
tarvittu-heti-kriisin-alussa). Tutkimus kokonaistaloudelli-
sesta näkökulmasta: https://tem.fi/docu-
ments/1410877/21733658/Tutkimusjaosto_valira-
portti_2020.pdf/d956f31b-b754-9576-752e-
5d0eec54d8b2/Tutkimusjaosto_valira-
portti_2020.pdf?t=1608018581914. Tutkimus koronakrii-
sin aikaisten yritystukien arvioinnista: https://julkaisut.val-
tioneuvosto.fi/handle/10024/163026. Lisäksi on toteutettu 
vertaileva tutkimus USA:n, Norjan ja Suomen kustannus-
tukien vaikuttavuudesta (https://helda.helsinki.fi/han-
dle/10138/337616), jota on tarkoitus jatkaa vuonna 2022. 
Tukipolitiikan arviointi ml kansainvälinen vertailu toteute-
taan yhteistyössä yritystukien tutkimusjaoston kanssa ja 
Etlan tutkimus on tarkoitus julkaista keväällä 2022. Li-
säksi koronan vaikutuksia yrityksille kysyttiin pk-yritysba-
rometrissä ja TESI toteutti kyselyn vaikutuksista kasvuyri-
tyksille. 
Merkittävimpien tukien vaikuttavuuden arvioinnit on tar-
koitus kilpailuttaa vuonna 2022 ja niiden tulokset saadaan 
vuosina 2023–2024. 

https://tem.fi/-/tutkimukset-suomen-koronatukipaketti-on-pieni-kansainvalisessa-vertailussa-kustannustukea-olisi-tarvittu-heti-kriisin-alussa
https://tem.fi/-/tutkimukset-suomen-koronatukipaketti-on-pieni-kansainvalisessa-vertailussa-kustannustukea-olisi-tarvittu-heti-kriisin-alussa
https://tem.fi/-/tutkimukset-suomen-koronatukipaketti-on-pieni-kansainvalisessa-vertailussa-kustannustukea-olisi-tarvittu-heti-kriisin-alussa
https://tem.fi/documents/1410877/21733658/Tutkimusjaosto_valiraportti_2020.pdf/d956f31b-b754-9576-752e-5d0eec54d8b2/Tutkimusjaosto_valiraportti_2020.pdf?t=1608018581914
https://tem.fi/documents/1410877/21733658/Tutkimusjaosto_valiraportti_2020.pdf/d956f31b-b754-9576-752e-5d0eec54d8b2/Tutkimusjaosto_valiraportti_2020.pdf?t=1608018581914
https://tem.fi/documents/1410877/21733658/Tutkimusjaosto_valiraportti_2020.pdf/d956f31b-b754-9576-752e-5d0eec54d8b2/Tutkimusjaosto_valiraportti_2020.pdf?t=1608018581914
https://tem.fi/documents/1410877/21733658/Tutkimusjaosto_valiraportti_2020.pdf/d956f31b-b754-9576-752e-5d0eec54d8b2/Tutkimusjaosto_valiraportti_2020.pdf?t=1608018581914
https://tem.fi/documents/1410877/21733658/Tutkimusjaosto_valiraportti_2020.pdf/d956f31b-b754-9576-752e-5d0eec54d8b2/Tutkimusjaosto_valiraportti_2020.pdf?t=1608018581914
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/163026
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/163026
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/337616
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/337616
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2021 tavoite 2021 toteuma 

Ilmastoneutraaliin talouteen siirtyminen 

Toimialakohtaisten vähähiilisyyden tiekarttojen toi-
meenpanon käynnistäminen yhteistyössä energia-
osaston kanssa osana RRF-toteutusta 

Tiekarttojen toimeenpanoa ja tavoitteiden saavuttamista 
on edistetty yhdessä toimialojen kanssa. Keskeinen inst-
rumentti toimeenpanossa on EU:n elpymis- ja palautu-
mistukivälineen RRF –rahoitus. Ensimmäiset teollisuuden 
vähähiili-investointeja vauhdittavat RRF-haut avattiin ke-
sällä 2021. 

Kiertotalouden edistämisohjelma ja investointituki Ympäristöministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön yh-
dessä tekemä kiertotalouden edistämisohjelman  VnP hy-
väksyttiin 4/2021. YM, TEM ja UM ovat päävastuulliset 
toimenpiteiden toteuttajia. Toimia on käynnistetty suunni-
telman mukaan. Työ- ja elinkeinoministeriön päätoimet 
ovat kohdistuneet digitalisaation ja ekosysteemien mah-
dollistamiseen sekä innovaatioiden ja investointien rahoi-
tukseen. Business Finland järjesti keväällä kiertotalouden 
ensimmäisen investointihaun, jossa hankkeita rahoitettiin 
17 miljoonalla eurolla. Kestävän kasvun ohjelman kierrä-
tykseen ja uudelleenkäyttöön liittyvät haut avautuivat syk-
syllä 2021. 
Kiertotalouden ja kestävän, vihreän kasvun investoin-
tiavustuksia myönnettiin työ- ja elinkeinoministeriöstä 13 
yritykselle. Pandemiatilanne on vaikuttanut jonkin verran 
aikaisemmin rahoitettujen hankkeiden etenemiseen vii-
västyksinä tai peruuntumisina.  
Kiertotalouden ekosysteemiavustusta työ- ja elinkeinominis-
teriö myönsi viidelle kehittämishankkeelle. 

Kestävän kehityksen ja rahoituksen rooli ilmastota-
voitteiden edistämisessä 

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnon toimijoiden 
yhteisenä työnä käynnistettiin syksyllä 2021 tilannekuvan 
laatiminen koskien vihreän siirtymän rahoitusta 
kasvupolitiikan osana. Työssä tarkastellaan 
kestävyysvaatimusten vaikutusta rahoitusmarkkinoihin 
sekä työ- ja elinkeinoministeriön erityistehtäväyhtiöiden 
rooleja vihreän siirtymän ja kestävän kasvun 
edistämisessä. Työ valmistuu keväällä 2022. 
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2021 tavoite 2021 toteuma 

Toimialakohtainen elinkeinopolitiikka ja kasvun kärjet 

Toimialakohtaiset kasvukokonaisuudet ja täsmätoi-
met, ml. terveys, matkailu, akut ja luovat alat  
Varmistetaan terveysalan tutkimus- ja innovaatiotoimin-
nan kasvustrategian päivitetyn tiekartan toimenpiteiden 
käynnistyminen (yhdessä STM, OKM; BF ja SA kanssa). 
Valmistellaan sidosryhmät osallistava seurantameka-
nismi. 
Laaditaan hallitusohjelmaan kirjattu Matkailun kansallinen 
ohjelma sekä ohjelman ja vuonna 2019 päivitetyn Matkai-
lustrategian toimeenpanoa koskeva suunnitelma. Jatke-
taan matkailun vaikuttavuuden tarkastelua vähähiilisyy-
den ja työllisyyden tavoitteissa osana ohjelman ja strate-
gian toimeenpanoa. Toteutetaan kotimaan matkailun 
edistämisen kampanja.  
Laaditaan kansallinen akkustrategia vuoden 2020 aikana 
ja käynnistetään kansallisen neuvoa antavan ryhmän toi-
minta sekä muut kestävän ja innovatiivisen akkuekosys-
teemin kilpailuedellytyksiä tukevat toimet. 
Luovien alojen toimijat ovat sitoutuneet tiekartan toteu-
tukseen. 

Terveysalan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kasvustra-
tegian tiekartta vuosille 2020-2023 julkaistiin joulukuussa 
2020. Tiekartan toimeenpanosta vastaa terveysalan kas-
vustrategian poikkihallinnon ohjausryhmä. Toimeenpanoa 
koordinoimaan asetettiin kesällä 2021 poikkihallinnollinen 
terveysalan kasvustrategian toimeenpanoryhmä. 
Matkailun kansallisen ohjelman ja Suomen matkailustra-
tegian toimeenpano ovat edenneet yhdessä suunnitellusti 
erityisesti Visit Finlandin kanssa. Kestävä matkailu 2030 
–ohjelman toteutus valmistui. Matkailun vaikuttavuuden 
tarkastelu vähähiilisyyden ja työllisyyden tavoitteissa ete-
nee. Kotimaanmatkailun edistämisen kampanja on toi-
meenpantu Suoma ry:n toimesta.  
Työ- ja elinkeinoministeriö asetti tammikuussa 2021 jul-
kaistun kansallisen akkustrategian toimeenpanoa vauh-
dittamaan kansallisen yhteistyöelimen. Toimeenpano on 
käynnistynyt ripeästi. Tavoitteiden saavuttamiseksi erityi-
sesti osaamisen kehittämisessä ja houkuttelevan toimin-
taympäristön luomisessa tarvitaan laajaa poikkihallinnol-
lista yhteistyötä. 
Luovien alojen tiekartan toimenpiteitä on käynnissä. 
Creative business Finlandin ohjausryhmän toiminta on ol-
lut tuloksellista. 

Tekoäly 4.0  
Tavoitteena siirtyä ohjausryhmän johdolla käynnistysvai-
heesta toimeenpanovaiheeseen vuoden 2021 aikana. 

Ohjausryhmän johdolla tehtävä käynnistysvaihe eteni 
suunnitelmien mukaan. Ohjelman ensimmäinen välira-
portti julkaistiin 26.4.2021. Ensimmäisessä väliraportissa 
tunnistettiin keskeiset haastealueet ja esitettiin ehdotus 
tavoitteista ja niiden ympärille perustettavista alatyöryh-
mistä. Jokaista haastealuetta on ollut työstämässä laaja 
alan asiantuntijoista koottu alatyöryhmä yhdessä muiden 
sidosryhmien kanssa. Viiden temaattisen alatyöryhmän 
syksyn 2021 työn tulokset esiteltiin 15.12.2021 julkais-
tussa ohjelman toisessa väliraportissa. 

  



TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN JULKAISUJA 2022:13 

20 

Kotoutuminen ja kansainvälinen osaaminen 

Väestön monimuotoistumisen myötä on entistä merkittävämpää, että yhteiskunnan ra-
kenteita ja palvelujärjestelmää kehitetään vastaamaan koko väestön, myös maahan-
muuttajien tarpeisiin. Kotoutumispalveluita ja erityisesti maahanmuuttajien koulutus- ja 
työllistymispolkuja on viime vuosina kehitetty voimakkaasti. Uusia esityksiä kotoutu-
mispolitiikan uudistamiseksi tehdään hallituksen selonteossa kotoutumisen edistämi-
sen uudistamistarpeista, joka valmisteltiin vuoden 2020 aikana ja annettiin eduskun-
nalle kesäkuussa 2021. 

Maahanmuuttajien osallisuuden ja työllisyyden edistäminen edellyttää yhteiskunnan ja 
työelämän vastaanottavuuden lisäämistä. Hallitusohjelmaan perustuvan työelämän 
monimuotoisuusohjelman valmistelu aloitettiin vuonna 2020 ja sitä toimeenpannaan 
vuosina 2021-2022.  

Vuonna 2020 käynnistetyn ulkomaalaislainsäädännön ja lupamenettelyjen kehittämis-
hankkeen tavoitteena on työ- ja opiskeluperusteisten oleskelulupien keskimääräisen 
käsittelyajan lyheneminen asteittain yhteen kuukauteen. Erityisasiantuntijoiden ja 
kasvuyrittäjien ja heidän perheenjäsentensä osalta on syksyn 2020 budjettiriihen 
linjauksen mukaisesti tavoitteena lyhentää keskimääräinen käsittelyaika kahteen 
viikkoon. Tätä ns. erityisasiantuntijoiden ja startup-yrittäjien pikakaistaa on valmis-
teltu vuonna 2021 ja se käynnistyy kesäkuussa 2022. 
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1.3 Vaikuttavuus 

1.3.1 Toiminnan vaikuttavuus 

Uudistuminen ja vähähiilisyys 

Energiaomavaraisuus kasvaa; siirrytään kustannustehokkaasti hiilettömään, puhtaa-
seen ja uusiutuvaan energiaan, 2020 ilmastotavoitteet on saavutettu vaalikauden ai-
kana. 

Valtioneuvosto tarkasteli huhtikuun lopussa 2021 puoli- ja kehysriihessä ilmastotoi-
mien riittävyyttä hiilineutraalius 2035 tavoitteen saavuttamiseksi ja tarvittavien noin 11 
miljoonan tonnin päästövähennysten kohdentamista eri sektoreille. Valtioneuvosto 
täsmensi päästövähennystoimia syyskuussa 2021 budjettiriihen kirjausten yhtey-
dessä. Toimia täsmennettiin erityisesti taakanjakosektorin osalta. Työ- ja elinkeinomi-
nisteriön johdolla jatkettiin kansallisen ilmasto- ja energiastrategian valmistelua sekä 
käynnistettiin jatkoselvitys päätettyjen toimien vaikutuksista kasvihuonekaasupäästö-
jen vähenemiseen ja energiataseisiin sekä kansantalouteen. Syyskuussa 2021 val-
mistui hallituksen tasa-arvo-ohjelman mukainen arvio ilmasto- ja energiastrategian su-
kupuolivaikutusten arvioinnista.  

Sähkömarkkinoiden toimintaa kehitetään alueellisten ja eurooppalaisten markkinoiden 
lähtökohdasta. Työ- ja elinkeinoministeriö myönsi lokakuussa 2021 hankeluvan Poh-
jois-Suomen ja Pohjois- Ruotsin välille suunnitellulle 800 MW:n vaihtosähköyhtey-
delle. Tehokkaat alueelliset ja eurooppalaiset sähkömarkkinat sekä riittävän vahvat 
rajasiirtoyhteydet ovat toimivin ja kustannustehokkain keino taata sähkön kilpailuky-
kyinen hinta ja toimitusvarmuus. Jotta investoinnit suhtautuvat järjestelmän kannalta 
oikeaan kapasiteettiin, myös lyhyen aikavälin markkinoiden hintasignaalien pitää hei-
jastaa aidosti sähkön kysyntää ja tarjontaa. Kuluttajien aktivoimiseksi näiden kohtaa-
man sähkön hinnan tulisi entistä paremmin heijastaa tukkuhinnan vaihtelua. Kulutta-
jien vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseksi ja sähköjärjestelmän kulutusjouston lisää-
miseksi on valmisteltu konkreettiset ehdotukset työ- ja elinkeinoministeriön älyverkko-
työryhmässä. 

Sähkön siirtohintoja hillitsevät lait tulivat voimaan elokuussa 2021. Lakimuutosten 
seurauksena Energiavirasto muutti sähkön jakeluverkkotoiminnan valvontamenetel-
mää joulukuussa 2021. Muutokset leikkaavat jakeluverkkoyhtiöiden suurinta sallittua 
tuottoa työ- ja elinkeinoministeriön arvion mukaan vuoden 2020 tasosta noin 40 pro-
senttia vuonna 2022. 
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Ydinenergia vastaa jatkossakin merkittävästä osasta Suomen koko ajan hiilineutraa-
limmaksi kehittyvää energiantuotantoa. Kysymys Fortum Power and Heat Oy:n Lovii-
san ydinvoimalaitoksen jatkosta tulee pian ajankohtaiseksi, koska nykyiset käyttöluvat 
päättyvät 2020-luvun lopulla. Käyttöönottovaiheessa oleva Teollisuuden Voima Oyj:n 
Olkiluoto 3 -voimalaitosyksikkö parantaa aikanaan merkittävästi maamme sähköntuo-
tannon omavaraisuutta. Aikataulun mukaan kaupallinen sähköntuotanto alkaa kesällä 
2022.  Fennovoima Oy jätti rakentamislupahakemuksen vuonna 2015 ja on täydentä-
nyt lupahakemuksen aineistoa vuoden 2021 aikana. Posiva Oy käynnisti joulukuussa 
2016 käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen rakentamisen perustuen vuonna 
2015 myönnettyyn rakentamislupaan. Posiva Oy on hakenut loppusijoituslaitokselleen 
käyttölupaa vuoden 2021 lopussa. Varsinainen loppusijoitus on tarkoitus aloittaa 
2020-luvun puolivälissä. 

Laki sähköntuotannon ja -kulutuksen välistä tehotasapainoa varmistavasta tehoreser-
vistä annetun lain muuttamisesta tuli voimaan 1.1.2022. Tehoreservijärjestelmällä py-
ritään jatkossakin varmistamaan sähkön riittävyys talvikauden huippukulutuksen ai-
kana. Lakiin liittyvä valtioneuvoston periaatepäätös sähkön toimitusvarmuuden ta-
sosta annettiin heinäkuussa 2021.  

Kansallisessa energia- ja ilmastopolitiikassa on asetettu tavoitteeksi luoda Suomen ja 
Baltian maiden alueelliset kaasumarkkinat.  

Suomen, Viron ja Latvian kaasuverkot kattava FINESTLAT-kaasumarkkina-alue aloitti 
toimintansa 1.1.2020. Suomi toimi vuoden 2021 Suomen ja Baltian maiden alueellis-
ten kaasumarkkinoiden koordinaatioryhmän puheenjohtajana. Alueellinen ryhmä val-
misteli vuonna 2021 Liettuan liittymistä yhteiseen neljä maata kattavaan kaasumark-
kina-alueeseen. Maiden siirtoverkkoyhtiöt tekivät lokakuussa 2021 yhteisen ehdotuk-
sen uusista yhteenliitäntäpisteiden syöttö-ottomaksuista ja muista ehdoista, joilla Liet-
tuan siirtoverkonhaltija liittyisi mukaan yhteiseen markkina-alueeseen vuonna 2023. 
Ehdotus on kansallisten sääntelyviranomaisten tarkasteltavana. 

Energia- ja ilmastopoliittisten sekä kuluttajapoliittisten linjausten mukaan kansalaisille 
taataan ajantasaisen tiedon saaminen energia- ja ilmastopolitiikan osa-alueista ja va-
rataan resurssit valtakunnallisen energianeuvonnan järjestämiseksi ja kehittämiseksi. 
Momentin määrärahan nosto miljoonalla eurolla vuonna 2018 ja 920 000 eurolla vuo-
sina 2019- 2021 on mahdollistanut alueellisen energianeuvonnan suoran tukemisen 
sekä sen laajentamisen koko maata kattavaksi. Maakunnallisten toimijoiden kanssa 
tehdyt ja nykyisellään vuoteen 2023 ulottuvat sopimukset ovat ehdollisia momentin 
määrärahan 3 420 000 euron tason säilymiselle. Viestintä ja koulutus liittyvät läpileik-
kaavina kaikkiin ohjauskeinoihin. Kysynnän luominen energiatehokkaille tuotteille ja 



TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN JULKAISUJA 2022:13 

23 

palveluille ja uusiutuvan energian käytölle edellyttää kaikkien asiakas- ja kohderyh-
mien tietotason nostamista, asenteisiin vaikuttamista ja luotettavaa vertailutietoa sekä 
hankintamenettelyjen kehittämistä. 

Sähkömarkkinoiden toimivuus paranee 

Aurinkopaneelien kilpailukyky on parantunut nopeasti ja kiinnostus aurinkoenergiaan 
ostosähkön korvaajana on voimakkaassa kasvussa. Pientuotannon asema sähkö-
markkinoilla on kehittynyt suotuisasti. Kuluttajien asema aktiivisina toimijoina sähkö-
markkinoilla sekä kysyntäjoustoon osallistujina että pientuottajina on vahvistumassa. 
Esimerkiksi sähköverkon järjestelmäpalvelujen markkinapaikkoja ja tuotteita on kehi-
tetty niin, että pienet toimijat voivat entistä paremmin tarjota resurssejaan järjestelmän 
käyttöön.  

Vuoden 2020 joulukuun lopussa voimaan tullut muutos sähköntoimitusten selvityk-
sestä ja mittauksesta annettuun valtioneuvoston asetukseen on mahdollistanut ener-
giayhteisön ja aktiivisten asiakkaiden ryhmän pientuotannon ja on samassa kiinteis-
tössä tai kiinteistöryhmässä hyvityslaskennan avulla. Asetukseen lisättiin myös sään-
nökset taseselvitysjakson sisäisestä sähkönkäyttöpaikan tuotannon ja kulutuksen yh-
teenlaskusta eli netotuksesta. Muutoksilla parannettiin yksittäisen pientuotantoa har-
joittavan loppukäyttäjän mahdollisuuksia hyödyntää tuottamaansa sähköä omaan 
käyttöönsä. 2020-luvulla käyttöönotettavien uuden sukupolven älykkäiden mittauslait-
teistojen vaatimukset asetettiin elokuussa 2021 annetulla valtioneuvoston asetuksella. 

Toimitusvarmuuden taso on parantunut myös jakeluverkoissa selkeästi vuonna 2013 
asetettujen velvoitteiden mukaisesti. 

Sähkön vähittäismarkkinoita palvelevan keskitetyn tiedonvaihdon datahubin käyttöön-
ottoon liittyvät lait tulivat voimaan lokakuussa 2021. Datahubin käyttöönoton valmis-
telu on edistynyt suunnitelmien mukaisesti ja se on tarkoitus ottaa käyttöön 21.2.2022. 
Samanaikaisesti tulevat voimaan myös vähittäismarkkinoiden tiedonvaihtoa koskevat 
asetukset, jotka annettiin kesän ja syksyn 2021 aikana. 

Komissio on uudistanut kuluttajamarkkinoiden seurantaa, eikä enää julkaise sähkö-
markkinoiden kuluttajatyytyväisyyttä mittaavaa MPI-indeksiä. 

Uusiutuvan energian käytön osuus loppukulutuksesta kasvaa 

Suomelle EU:ssa asetetun tavoitteen mukaan uusiutuvan energian käyttöä oli lisättävä 
38 prosenttiin energian loppukulutuksesta vuoteen 2020 mennessä. Kaikkien jäsen-
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maiden oli nostettava myös uusiutuvan energian osuus liikenteessä vähintään 10 pro-
senttiin samalla ajanjaksolla. Suomi saavutti 38 prosentin tavoitteen etupainotteisesti. 
Vuonna 2020 uusiutuvan energian osuus energian loppukulutuksesta oli lähes 44 pro-
senttia, kun otetaan huomioon tilastolliset siirrot. Suomi myi osan uusiutuvan energian 
tilastollisesta ylijäämästään Belgialle. Politiikkatoimien valmistelu on siirtynyt vuoden 
2035 hiilineutraalisuustavoitteen saavuttamiseen. Tavoitteena on lisätä uusiutuvan 
energian käyttöä niin, että sen osuus 2020-luvulla nousee yli 50 prosenttiin.  

Uusiutuvalla energialla tuotetun sähkön tuotantotukijärjestelmä sisältää syöttötariffin 
uusille tuulivoimaloille, biokaasusta sähköä tuottaville laitoksille sekä pienille puuta 
polttoaineena käyttäville sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksille. Uusia tuotantolai-
toksia ei enää hyväksytä tuen piiriin. Lisäksi vuonna 2019 tehtiin päätökset ns. pree-
miotuen osalta, joka perustui teknologianeutraaliin tarjouskilpailuun. Uusia tarjouskil-
pailukierroksia ei ole tarkoitus enää järjestää. Molemmissa tukiohjelmissa tukea mak-
setaan enintään 12 vuotta ja siten tukimaksatuksia tehdään vielä 2020-luvun aikana. 
Metsähakkeella tuotetulle sähkölle maksetaan syöttöpreemiota, joka on sidottu pääs-
töoikeuden hintaan ja turpeen veroon. Vuonna 2021 tukea ei ole maksettu yhdeltä-
kään kvartaalilta päästöoikeuden korkean hinnan takia. Tukiohjelma sulkeutui uusien 
voimalaitosten osalta vuonna 2021.  

Liikenteen biopolttoaineiden jakeluvelvoite nousi portaittain 6 prosentista vuonna 2011 
20 prosenttiin vuonna 2020. Vuoden 2020 luovutusten perusteella koko maan biopolt-
toaineiden osuus oli keskimäärin 12,63 prosenttia kaikkien liikennepolttoaineiden 
energiasisällöstä, mutta vuoden 2019 siirtynyt biopolttoaine huomioiden velvoitetta 
täytettiin 21,67 prosenttia. Vuoden 2020 tavoitteeseen ja jakeluvelvoitteeseen sovelle-
taan ns. tuplalaskentaa. Liikenteen biopolttoaineiden jakeluvelvoite vuodelle 2021 on 
18 prosenttia ja nousee vuoteen 2029 mennessä 30 prosenttiin. Vuodesta 2021 al-
kaen jakeluvelvoitteeseen ei sovelleta niin sanottua tuplalaskentaa. Vuoden 2021 tie-
dot eivät ole vielä käytettävissä.  

Syyskuussa 2019 valmistuneeseen Energiatehokkuustyöryhmän loppuraporttiin koot-
tiin toimenpiteet, joilla Suomi saavuttaa vuonna 2018 tarkistetun energiatehokkuusdi-
rektiivin edellyttämän 7 artiklan sitovan energiatehokkuustavoitteen velvoitekaudelle 
2021-2030 ja jotka muodostavat Suomen tulevien vuosien energiatehokkuustyön pe-
rustan. Tarkistetun energiatehokkuusdirektiivin edellyttämällä tavalla valmisteltiin ve-
den, lämmityksen ja jäähdytyksen mittauksen ja laskutuksen osalta muutoksia ener-
giatehokkuuslakiin sekä useaan asumisen ja rakentamisen lakiin.  

Valtion solmimat energiatehokkuussopimukset elinkeinoelämän sekä kunta-alan 
kanssa kattoivat noin 60 prosenttia Suomen energiankäytöstä. Sopimukseen liittyneet 
yritykset ja kunnat raportoivat toteuttaneensa vuosina 2017–2020 toimia, jotka tehosti-
vat niiden energiakäyttöä vuoden 2020 lopussa yhteensä noin 8,9 terawattitunnilla 
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vuosittain. Toteutunut säästö vastaa lähes 450 000 sähkölämmitteisen pientalon vuo-
sittaista energiankäyttöä. 

Vuosina 2017–2020 toteutetut toimet vähensivät sopimuksiin liittyneiden yritysten ja 
yhteisöjen vuotuisia hiilidioksidipäästöjä yhteensä noin 2 miljoonaa tonnia ja niiden 
vuosittaisia energiakustannuksia arviolta yli 350 miljoonalla eurolla. 

Sopimukseen liittyneet yritykset ja kunnat ovat investoineet energiatehokkuuteen yh-
teensä noin 764 miljoonaa euroa vuosina 2017–2020. Euromääräisesti eniten ener-
giatehokkuuteen ovat investoineet energiavaltainen teollisuus ja energia-ala. Luku-
määräisesti toimenpiteitä on toteutettu eniten palvelu- ja kiinteistöalalla. Sopimukseen 
liittyneet organisaatiot ovat tehneet neljän vuoden aikana yhteensä liki 15 000 yksit-
täistä energiankäytön tehostamistoimenpidettä. 

Työ- ja elinkeinoministeriö on tukenut vuosina 2017–2020 elinkeinoelämän, kunta-
alan ja kiinteistöalan sopimuksiin liittyneiden yritysten ja yhteisöjen energiatehok-
kuusinvestointeja yhteensä 77,6 miljoonalla eurolla. Tukea on myönnetty 764 hank-
keeseen, jotka eivät ilman tukea olisi toteutuneet.  

Energiatehokkuussopimukset ovat keskeinen osa Suomen energiatehokkuustoimin-
taa. Niitä on jatkettu aina vuoteen 2025 asti siten, että sopimukset kauden 2008–2016 
jälkeen vuosille 2017–2025 allekirjoitettiin loppuvuodesta 2016. Loppuvuodesta 2020 
oli sopimuksiin liittynyt lähes 600 yritystä ja 112 kuntaa tai kuntayhtymää. Energiate-
hokkuussopimustoiminta kattaa yli 60 prosenttia Suomen kokonaisenergiankäytöstä. 
Kuluttajien energianeuvontaa jatkettiin. Motiva Oy on energianeuvonnan valtakunnalli-
nen koordinaatiokeskus. Energiavirasto rahoittaa ja ohjaa Motiva Oy:n toimintaa kulut-
tajien energianeuvonnassa. Tuotteiden energiatehokkuutta parantavia ekosuunnittelu- 
ja energiamerkintävaatimuksia päivitettiin tuoteryhmäkohtaisilla asetuksilla vuoden 
2018 aikana useiden tuoteryhmien osalta. Tällä hetkellä asetuksia on annettu tai on 
valmisteilla yli 50 tuoteryhmälle. 

Energian loppukulutuksen samoin kuin bruttokansantulon tilastotiedot tulevat parin 
vuoden viiveellä. Vuoden 2019 arvoja voi vain arvioida. Sähkön, kaukolämmön, öljy-
tuotteiden myynnin ja teollisuustuotannon määrillä arvioituna energian loppukulutus 
selvästi (2-4 prosenttia) laski vuonna 2019. Samaan aikaan bruttokansantulon arvioi-
daan kasvaneen hieman (hieman yli 1 prosentin), jolloin tämä tavoite olisi toteutu-
massa. 
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EU:n energiapolitiikka 

Euroopan komissio julkaisi 17. syyskuuta 2020 tiedonannon, jossa EU:n vihreän kehi-
tyksen ohjelman mukaisesti vuoden 2030 päästövähennystavoitetta ehdotettiin kiris-
tettäväksi siten, että kasvihuonekaasujen nettopäästöjä vähennettäisiin ainakin 55 
prosentilla vuoteen 2030 mennessä vuoden 1990 tasosta. Tiedonannon taustalla on 
huomio siitä, ettei vuoden 2030 aikaisempi tavoite riitä ilmastoneutraaliuden saavutta-
miseen EU:n tasolla vuoteen 2050 mennessä. 

Kiristettävän päästövähennystavoitteen saavuttamiseksi komissio julkaisi heinä-
kuussa 2021 laajan lainsäädäntöehdotuspaketin (55-valmiuspaketti / Fit for 55), jonka 
tavoitteena on muuttaa EU:n ilmasto-, energia-, maankäyttö-, liikenne- ja veropolitiik-
kaa siten, että vähintään 55 prosentin päästövähennystavoite vuodelle 2030 voitaisiin 
saavuttaa. Energialainsäädännön osalta komissio antoi ehdotukset uusiutuvan ener-
gian direktiivin sekä energiatehokkuusdirektiivin uudistamiseksi. Ehdotusten käsittely 
neuvoston energiatyöryhmässä alkoi syyskuussa 2021. 

Joulukuussa 2021 komissio antoi ehdotukset metaaniasetuksesta sekä kaasumarkki-
napaketin (kaasumarkkinadirektiivi ja -asetus) uudistamisesta. Ehdotuksien käsittely 
neuvoston energiatyöryhmässä käynnistyy vuonna 2022. 

Työllisyys ja yrittäjyys 

Työllisyysasteen nostaminen ja työttömyysasteen alentaminen 

Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikalla tuetaan työvoiman osaamisen kehittämistä ja yritys-
ten kasvua, alkavaa yritystoimintaa sekä torjutaan työttömyyttä ja työmarkkinoiden 
kohtaanto- ongelmia. Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikan toimia kohdennettiin koronavi-
rusepidemian myötä syntyneisiin työmarkkinavaikutuksiin vastaamiseen, työvoiman 
kysynnän ja tarjonnan kohtaantoon, yrittäjyyden edistämiseen sekä nuoriso- ja pitkä-
aikaistyöttömyyden alentamiseen.  

Vuonna 2021 työttömyysaste pysyi ennallaan 7,7 prosentissa. Työttömien työnhakijoi-
den määrä kuitenkin laski vuoden 2020 keskimäärin 342 400 henkilöstä vuoden 2021 
keskimäärin 298 600 henkilöön. Laskusta noin 40 600 henkilöä johtui lomautettujen 
määrän vähenemisestä. Vaikka lomautukset purkautuivatkin, työttömyyden rakenne 
muuttui ongelmallisemmaksi pitkäaikaistyöttömyyden kasvaessa. Lomautukset supis-
tuivat kaikissa ikäryhmissä, mutta muiden työttömien määrä kasvoi yli 50-vuotiailla.  

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalla työllisyysmäärärahaa käytettiin yhteensä 
2277,8 miljoonaa euroa. Lisäksi palkkatuettua työtä ja starttirahaa rahoitettiin sosiaali- 
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ja terveysministeriön hallinnonalan rahoituksella yhteensä 148,9 miljoonaa euroa. Li-
säksi vuoden 2018 alusta tutkintoon johtavaa ammatillista työvoimakoulutusta on ra-
hoitettu opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan määrärahoista. Työttömien palve-
luihin kohdennettiin myös Euroopan sosiaalirahaston rahoitusta. Tämän rahoituksen 
sekä kokonaan työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ulkopuolisen rahoituksen pii-
rissä oli keskimäärin arviolta noin 70 000 henkilöä.  

Taulukko 3. Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikan yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden toteu-
tuminen 2019–2021 

 2019 
toteuma 

2020 
toteuma 

2021 
tavoite 

2021 
toteuma Arvosana 

Työttömyyden keskimääräinen 
kesto (vko) 49 41 47 57 Heikko 

Virta yli 3 kk työttömyyteen, 
enintään % 43,0 37,9 < 40 41,3 Tyydyttävä 

3 kk palkkatuetun työn jälkeen 
työttömäksi jääneiden osuus, 
enintään % 

47,9 52,0 < 45 47,1 Tyydyttävä 

3 kk ammatillisen 
työvoimakoulutuksen jälkeen 
työttömäksi jääneiden osuus, 
enintään % 

40,8 46,3 < 39 41,5 Tyydyttävä 

3 kk kotoutumiskoulutuksen 
jälkeen työttömäksi jääneiden 
osuus, enintään % 

26,8 27,5 < 26 27,4 Tyydyttävä 

 
Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa olleiden määrä pysyi vuonna 2021 lähes 
edellisen vuoden tasolla ja laski noin 400 henkilöllä. Lisäksi työttömien määrä väheni 
nopeasti ja aktivointiaste nousi 24,5 prosentista 27,0 prosenttiin. Kohtaanto-ongelmat 
työmarkkinoilla ovat lisääntyneet, kun avointen työpaikkojen määrä on kasvanut voi-
makkaasti, mutta samaan aikaan pitkäaikaistyöttömien määrä on huomattavasti kas-
vanut ja keskimääräiset työttömyysjaksot pidentyneet. Tilanne heijastui myös virtaan 
yli kolmen kuukauden työttömyyden. Palveluiden jälkeinen työttömyys pysyi korkealla 
tasolla työllisyys- ja työttömyystilanteen yleisestä parantumisesta huolimatta. Asia voi 
selittyä osin sillä, että palveluihin ohjataan erityisesti heikossa työmarkkina-asemassa 
olevia henkilöitä.  
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Työ- ja elinkeinoministeriö seurasi koronapandemiatilannetta tiiviisti. Tilanteen edel-
leen pitkittyessä päätettiin jatkaa joitakin keskeisiä asiakasryhmiä koskevia väliaikai-
sia lakeja. Muun muassa yrittäjien oikeutta työmarkkinatukeen jatkettiin marraskuun 
2021 loppuun asti. Myös TE-toimistojen ja TE-asiakaspalvelukeskuksen asiakaspalve-
lun ja palvelukyvyn tilannetta seurattiin edelleen. Vuosien 2020 ja 2021 koronapande-
mian vaikutuksia TE-palveluihin tarkastellaan keväällä 2022 osana Euroopan julkisten 
työvoimapalvelujen verkoston vertailuarviointia. 

Vuoden 2021 loppupuolella astui voimaan uusi valtionavustuksesta yritystoiminnan 
kehittämiseksi 2021-2028 annettu laki sekä asetus. Uudistetut säädökset liittyvät kes-
keisesti uuden Uudistuva ja Osaava Suomi 2021-2027 EU-ohjelman toimeenpanoon. 
Uudistetun lain nojalla ELY-keskukset myöntävät avustuksia yritysten kasvua ja uu-
distumista sekä erityisesti vähähiilisyyttä ja digitalisaatiota tukeviin kehittämis- ja in-
vestointihankkeisiin sekä EU-ohjelman 2021-2027 että momentin 32.30.42. määrära-
hoista.  

Vuonna 2021 ELY-keskukset myönsivät avustuksia EU-ohjelmakauden 2014-2020 
määrärahoista (ml. REACT EU) sekä kansallisista momentin 32.30.42. mukaisista 
määrärahoista 1 877 yritykselle kasvua, uudistumista, vähähiilisyyttä ja kansainvälis-
tymisvalmiuksia edistäviin kehittämis- ja investointihankkeisiin yhteensä 227 miljoo-
naa euroa. 

Vuonna 2021 ELY-keskukset myönsivät lisäksi yritystoiminnan kehittämispalveluja pk-
yritysten liiketoiminnan nykytilan arviointiin, liiketoiminnan strategiseen kehittämiseen 
ja yritysten avainhenkilöiden liiketoimintaosaamisen koulutukseen momentin 
32.30.51. määrärahoista 3 372 päätöksellä yhteensä n. 13,2 miljoonaa euroa, jakau-
tuen siten, että Analyysi-palveluja koskevia päätöksiä tehtiin 843 kpl, Konsultointi-pal-
velua koskevia päätöksiä 2 515 kpl, ja lisäksi avainhenkilöjen Koulutusohjelmien 
käynnistämiseen tehtiin 14 päätöstä. 

Työ- ja elinkeinoministeriö toteutti syksyllä 2021 hallinnonalan virastojen ja laitosten 
digikyvykkyyden arvioinnin. Tavoitteena oli koota tilannekuva hallinnonalan digikyp-
syydestä sekä muutoksesta suhteessa vuoden 2018 ja 2020 syksyllä toteutettuihin 
vastaaviin arvioihin. Arviointi toteutettiin aiempien arviointien kanssa vertailukelpoi-
sella itsearviointikyselyllä. Virastojen aineistoanalyysejä ja ylimmän johdon ryhmä-
haastatteluja ei tällä kertaa toteutettu. Tehdyn digikyvykkyyden arvioinnin keskiarvo 
asteikolla 1-5 oli 3,36, kun vuoden 2020 arvo oli 3,27 ja vuoden 2018 arvo oli 3,01.  

Tiedolla johtamisen prosessia ja osaamista on rakennettu systemaattisesti. Ministe-
riön tietojohtamisen tilaa on selvitetty henkilöstölle kohdennetulla kyselyllä. Kyselyn 
tulokset on käsitelty ja sen pohjalta on laadittu tietojohtamisen kehittämissuunnitelma. 
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Työmarkkinoiden kohtaanto-ongelman ja rakenteellisen työttömyyden helpottamiseksi 
jatkettiin työvoimapalvelujen digitalisaatiota, TE-digi -hanketta. Hankkeen tavoitteena 
on lainsäädännön edellyttämien TE-viranomaispalvelujen digitalisoiminen sekä koh-
taantoa helpottavan rekrytoinnin palvelualustan ja Työmarkkinatorin käyttöönotto. 
Loppuvuonna 2021 uudistettiin hankkeen ohjausmalli. Uudistamisen yhtenä tavoit-
teena on tukea ja turvata hankkeen valmistuminen vuoden 2023 loppuun mennessä. 
Tämän hetkisen suunnitelman mukaan TE Digin käyttöönotto tapahtuu vaiheittain 
vuosien 2022-2023 aikana. Ensimmäinen tuotantoon vienti tapahtuu toukokuussa 
2022, jolloin Työmarkkinatori otetaan käyttöön.   

Vuoden 2021 aikana annettiin eduskunnalle hallituksen esitys työ- ja elinkeinohallin-
non asiakastietojen käsittelyä ja palvelualustaa koskevaksi lainsäädännöksi. Esityk-
sen eduskuntakäsittely jatkuu kevätistuntokaudella 2022. Esitys sisälsi ehdotukset 
lainsäädännön muutoksista, joita TE-digi –hankkeessa valmisteltujen uusien työ- ja 
elinkeinohallinnon tietojärjestelmäpalvelujen käyttöönotto edellyttää. Lisäksi esitys si-
sälsi ehdotukset Työmarkkinatoria ja sillä julkaistavia työnhakuprofiileita koskevaksi 
lainsäädännöksi, miltä osin on kyse kokonaan uudesta lainsäädännöstä. Esitykseen 
sisältyvät lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 2.5.2022, jolloin suunnitelmana on 
myös aloittaa uusien tietojärjestelmäpalvelujen vaiheittainen käyttöönotto.  

Luvat ja valvonta -hanke on työ- ja elinkeinoministeriön koordinoima, pääministeri Si-
pilän hallituksen käynnistämä digikärkihanke, joka jatkuu pääministeri Marinin hallituk-
sen yhden luukun digilupahankkeena. Hankkeessa uudistetaan lupa- ja valvontatoi-
minnan toimintamallit ja mahdollistetaan digitalisaatiota hyödyntäen asiakkaan tar-
peesta lähtevät, organisaatiorajat ylittävät ja yhteen sovitetut lupa- ja valvontapalvelut. 
Hankkeessa toteutettu digitaalinen palvelukerros otettiin tuotantokäyttöön ja Tukesin 
ja aluehallintovirastojen ensimmäiset luvat liitettiin palveluun 1.9.2020. Luvat ja val-
vonta – palvelu toimii 30.6.2021 alkaen Uusiutuvan energian tuotantolaitosten lupa-
menettelyistä –lain (REDII) sähköisenä yhteyspisteenä. Lain 29:ää koskee velvoite 
sähköisen asioinnin tarjoamiseen Luvat ja valvonta -palvelun kautta. Uusiutuvan ener-
gian luvitusta koskevaan sähköiseen asiointiin tehdyt palvelukerroksen kehitystoimet 
palvelevat myös muita luvitustarpeita. Vuonna 2021 toteutettiin ja otettiin käyttöön 
myös tapahtumajärjestämisen ensimmäinen tuotteistettu kokonaisuus, jota käytettiin 
ensimmäisen kerran Lux Helsinki 2022 -tapahtuman luvituksessa. 

Työ- ja elinkeinoministeriö on vuoden 2021 aikana valmistellut EU:n elpymis- ja palau-
tumistukivälineen (RRF) kehyksessä tehtäviä investointeja ja uudistuksia sekä aloitta-
nut ministeriön hallinnonalalle kuuluvien investointien ja uudistusten toimeenpanon 
yhteistyössä TEM-konsernin muiden toimijoiden kanssa. RRF-panostuksilla ediste-
tään erityisesti vihreää ja digitaalista siirtymää samoin kuin työllisyyttä ja osaamisen 
vahvistamista. RRF-panostuksia on valmisteltu ja toteutettu osana Suomen kestävän 
kasvun ohjelmaa, jonka valtioneuvosto hyväksyi 27.5.2021. 
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Pääministeri Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelman toimeenpanosuunnitelman 
mukaisesti kuntien roolia työllisyyspalveluiden järjestäjänä vahvistetaan. Hallitus sopi 
syyskuun 2019 budjettiriihessä työllisyyspalvelujen alueellisten kuntakokeilujen käyn-
nistämisestä ensimmäisenä toimenpiteenä kuntien roolin vahvistamiseksi. Kuntako-
keilujen tavoitteena on nykyistä tehokkaammin edistää työttömien työnhakijoiden työl-
listymistä ja koulutukseen ohjautumista sekä tuoda uusia ratkaisuja osaavan työvoi-
man saatavuuteen ja parantaa erityisesti pidempään työttömänä olleiden ja heikom-
massa työmarkkina-asemassa olevien pääsyä työmarkkinoille.  Laki työllisyyden edis-
tämisen kuntakokeilusta (1269/2020) vahvistettiin 30.12.2020 ja kokeilut käynnistyvät 
1.3.2021 ja päättyisivät 30.6.2023, mutta niille esitetään jatkoa TE-palvelut 2024 –uu-
distuksen voimaantuloon saakka. Hallituksen esitys kuntakokeilujen jatkamisesta on 
tarkoitus antaa eduskunnalle alkuvuodesta 2022.   

Kokeilulailla on siirretty kuntiin valtion työvoimapalveluista henkilöasiakkaan palve-
luohjaus ja neuvonta, erilaisten tukien myöntämisen tehtäviä (palkkatuki, starttiraha, 
matka- ja yöpymiskustannusten korvaukset, kulukorvaus), päätökset työnhakijan oma-
ehtoisen opiskelun tukemisesta työttömyysetuudella ja tukemisen lakkaamisesta sekä 
kotoutumisen edistämisestä annetussa laissa tarkoitetun omaehtoisen opiskelun tuke-
misesta ja tukemisen lakkaamisesta. Kokeilualue voi myös ottaa vastaan ja julkaista 
työnantaja- ja yritysasiakkaan ilmoituksen avoimesta työpaikasta sekä esitellä työnha-
kijoita. Kokeilukuntia on 118, ja niiden työnjohdon alaisuuteen siirretiin 1 121 henkilö-
työvuotta valtiolta. Kokeilujen seurantaa ja arviointia on valmisteltu aiempia kokeiluja 
systemaattisemmin. Kuntakokeiluista toteutetaan VN TEAS-tutkimus, jonka ensimmäi-
nen väliraportti ilmestyi joulukuussa 2021. Toinen väliraportti julkaistaan lokakuussa 
2022 ja loppuraportti syyskuussa 2023. Lisäksi työllisyyden kuntakokeiluja seurataan 
säännöllisesti, ja kuukausittain julkaistaan tilastokatsaus kokeilujen edistymisestä työ- 
ja elinkeinoministeriön verkkosivulla. Valtakunnallinen asiakastyytyväisyyskysely to-
teutetaan säännöllisin väliajoin. Kuukausittain kokoontuva kokeilujen kansallinen oh-
jausryhmä seuraa ja tukee kokeilujen onnistumista. 

Hallitus päätti puoliväliriihessä 29.4.2021 jatkaa valmistelua TE-palvelujen siirtä-
miseksi kunnille. Siirron yhteydessä luodaan rahoitusmalli, joka kannustaa kuntia ke-
hittämään toimintaansa työllisyyttä edistäväksi siten, että uudistuksella saavutetaan 7 
000–10 000 lisätyöllistä. Valmistelussa tähdätään siihen, että kunnan vastuuta työttö-
myysturvan perusosan kustannuksista laajennettaisiin sekä työttömyysturvan ja työt-
tömän palveluun aktivoinnin välinen kytkös poistettaisiin. Valtio ja kunnat jakaisivat 
työllisyyspalvelujen rahoitukseen liittyvää kustannusvastuuta, jolloin turvattaisiin kun-
tien kannusteet järjestää palveluja myös heikommassa työmarkkina-asemassa ole-
ville. Työ- ja elinkeinoministeriö on valmistellut puoliväliriihen linjausten mukaisesti yh-
teistyössä muiden ministeriöiden ja sidosryhmien kanssa hallituksen esitystä TE-pal-
veluiden siirrosta kuntatasolle. Uudistuksen valmistelussa keskeiset kokonaisuudet 
ovat olleet kunnan järjestämisvastuu, kannustava rahoitusjärjestelmä, kuntiin siirtyvät 
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ja valtiolle jäävät TE-palvelut, rakenteet ja tietojärjestelmät sekä henkilöstö ja muutos-
johtaminen. TE-palvelut siirtyisivät kuntien järjestämisvastuulle vuoden 2024 aikana. 

Työ- ja elinkeinoministeriö osallistui yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriön, sosiaali- 
ja terveysministeriön sekä valtiovarainministeriön kanssa jatkuvan oppimisen parla-
mentaarisen uudistuksen raportin esitysten toimeenpanoon. Perustettiin jatkuvan op-
pimisen ja työllisyyden palvelukeskus, jolle asetettiin työ- ja elinkeinoministeriön sekä 
opetus- ja kulttuuriministeriön kolmikantainen neuvosto ja nimettiin palvelukeskukselle 
johtaja. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan näkökulmasta keskeistä on työelä-
män ja osaamisjärjestelmän yhteyden tiivistäminen, jatkuvan oppimisen tuominen 
osaksi työelämää ja se, että jokainen kehittää osaamistaan työuran aikana. Tavoit-
teena on työikäisen väestön osaamisen kehittäminen ja työllisyysasteen nosto. Kes-
kus toimii lähellä työelämää ja edistää työelämässä tapahtuvan oppimisen muotoja. 

Uudistuksessa tarkastellaan jatkuvaa oppimista kokonaisuutena. Kokonaistarkaste-
lussa otetaan huomioon koko koulutuspolun koulutuksen tarjonnan ja rahoituksen, so-
siaaliturvan, muutosturvan, työttömyysturvan, omaehtoisen ja työvoimapoliittisen kou-
lutuksen sekä osaamisen tunnistamisen niveltäminen uuteen järjestelmään. Työ- ja 
elinkeinoministeriön hallinnonalan näkökulmasta keskeistä on työelämän ja osaamis-
järjestelmän yhteyden tiivistäminen, jatkuvan oppimisen tuominen osaksi työelämää ja 
se, että jokainen kehittää osaamistaan työuran aikana. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö valmistelivat yhteistyössä 
työelämän järjestöjen ja aluehallinnon kanssa jatkuvan oppimisen ja työllisyyden pal-
velukeskuksen (JOTPA) perustamista ja palvelukeskuksen toiminta käynnistyi syk-
syllä 2021 Opetushallituksen erillisyksikkönä. Tavoitteena on työikäisen väestön 
osaamisen kehittäminen ja työllisyysasteen nosto. Keskus toimii lähellä työelämää ja 
edistää työelämässä tapahtuvan oppimisen muotoja sekä ennakoinnin, tieto-, neu-
vonta- ja ohjauspalveluiden ja alueellisen verkostoyhteistyön kehittämistä ja koordi-
nointia. 

Äkillisen rakennemuutoksen (ÄRM) tilanteisiin vastaamiseksi on työ- ja elinkeinomi-
nisteriössä käytössä malli, jonka mukaisesti on toimittu isoissa irtisanomistilanteissa 
kuten Finnairin, UPM Kaipolan, Scania Lahden, Neste Naantalin ja Outokummun Tor-
nion tehtaiden irtisanomisissa. Lisäksi kehitettiin pienempien, paikallisten äkillisten ra-
kennemuutosten tukemiseen tarkoitettu aluelähtöinen PÄRM-malli. Äkillisellä raken-
nemuutoksella tarkoitetaan tilannetta, jossa alueellisesti tai valtakunnallisesti merkit-
tävä työnantaja konkurssin tai laajan sopeuttamistoimenpiteen johdosta irtisanoo suu-
ren määrän työntekijöitä kerralla. Oikein kohdennetuilla ja mitoitetuilla työllisyys-, elin-
keino- ja aluekehitys- ym. toimenpiteillä estetään aluetalouden taantuminen, ediste-
tään uusien työpaikkojen syntymistä ja vanhojen uudistumista sekä huolehditaan 
työntekijöiden mahdollisimman nopeasta uudelleentyöllistymisestä.  
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Lähtökohtana rakennemuutosten hallinnassa on alueellisten toimijoiden oma vastuu 
elinkeinorakenteen kehityksen jatkuvasta ennakoinnista, toimintaympäristön seuran-
nasta sekä elinkeino- ja työllisyyspolitiikan normaalitoimista. Alueen hyvä valmistautu-
minen ja varautuminen lisäävät sen omien ja valtion panostusten tuottavuutta alueella 
äkillisen ja jatkuvan rakennemuutoksen tilanteessa. Toimintamallin soveltaminen pe-
rustuu erikseen määriteltyyn kokonaisarvioon. ÄRM-tuen lisäksi selvitetään yleensä 
täyttyvätkö kriteerit tuen hakemiseksi Euroopan globalisaatiorahastosta (EGR). Edellä 
mainituista tapauksista ainoastaan Finnairin irtisanomiset ovat täyttäneet globalisaa-
tiorahaston kriteerit. Työ- ja elinkeinoministeriö jätti vuoden 2020 lopulla hakemuksen 
EGR-rahoituksesta Finnairin irtisanomisiin vastaamiseksi ja projekti irtisanottujen työl-
listämiseksi on käynnissä vuoden 2022 loppuun asti.  

Hallituspuolueet ovat linjanneet toimista, joilla edistetään 55 vuotta täyttäneiden työl-
listymistä ja työssä jaksamista. Sosiaali- ja terveysministeriön ja työ- ja elinkeinominis-
teriön valmistelema lakiluonnos on lausuntokierroksella tammikuussa 2022. Lisäpäi-
vien poistolla halutaan edistää ikääntyvien työllisyyttä. Esityksen tavoitteena on pa-
rantaa työllisyyttä noin 8 300 työllisellä vuoden 2029 loppuun mennessä. Hallituksen 
esitykseen sisältyy uusi muutosturvakoulutus, jossa irtisanotuille yli 55-vuotiaille tarjo-
taan heidän tarpeitaan vastaavaa yksilöllistä koulutusta. Hallituspuolueiden päätösko-
konaisuuteen sisältyy myös 55 vuotta täyttäneiden palkkatuki, joka valmistellaan erik-
seen palkkatukiuudistuksen yhteydessä. Uudistusten on tarkoitus tulla voimaan vuo-
den 2023 alusta. 

Työ- ja elinkeinoministeriö valmisteli hallituksen esityksen eduskunnalle laiksi rekry-
tointitukikokeilusta (HE 160/2021 vp). Eduskunta hyväksyi lain ja laki tulee voimaan 
1.3.2022. Tammikuussa 2021 ministeriön julkaisusarjassa julkaistiin ulkopuolisten tut-
kijoiden laatima koesuunnitelma (TEM Julkaisuja 1/2021, Einiö, Nivala, Nokso-Koi-
visto, Yksinyrittäjien rekrytointituen vaikutusten arviointi: Suunnitelma satunnaistetusta 
kontrolloidusta kokeesta). Rekrytointituki on ensimmäistä työntekijää palkkaavalle yri-
tykselle työntekijän palkkakustannuksiin maksettava rahallinen tuki. Kokeiltavan rekry-
tointituen tavoitteena on madaltaa yritysten kynnystä ensimmäisen työntekijän palk-
kaamiseen ja siten edistää uusien työnantajayritysten syntymistä ja tätä kautta yritys-
toiminnan kasvua ja työllisyyttä. Kokeilun tavoitteena on hankkia tietoa siitä, onko tu-
ella edellä mainittuja vaikutuksia. Kokeilu toteutetaan kontrolloituna kokeena, jossa 
kohdejoukkoon kuuluvista yrityksistä valitaan satunnaisotannalla kokeiluryhmä ja tälle 
verrokkiryhmä. 

Työ- ja elinkeinoministeriö valmisteli loppuun niin kutsutun Pohjoismaisen työvoimapal-
velumallin edellyttämät lakimuutokset ja mallia koskeva hallituksen esitys (HE 
167/2021 Hallituksen esitys eduskunnalle työnhakijan palveluprosessin ja eräiden työt-
tömyysetuuden saamisen edellytysten uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi) an-
nettiin eduskunnalle. Pohjoismainen työvoimapalvelumalli astuu voimaan 2.5.2022. 

https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=de7e8865-29aa-4efc-a299-ebe3bf172a89
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Uudistuksen arvioidaan kasvattavan työllisyyttä noin 9 500 -10 000 työllisellä. Työnha-
kijan säännöllinen kohtaaminen, aktiivinen työnvälitys ja työnhaun seuranta lyhentävät 
työttömyysjaksoja. Olennaista mallissa on se, että työttömyyden alkuvaiheen palvelu-
prosessi on aiempaa huomattavasti tiiviimpi. Työnhakija saa yksilöllistä tukea työnha-
kuunsa ja työllistymiseensä. Samalla työttömyysturvan seuraamusjärjestelmää uudis-
tettiin siten, että otetaan käyttöön muistutus ja porrastetaan työttömyysturvan seuraa-
musjärjestelmää. Mallissa lisätään TE-palvelujen resursseja noin 70 miljoonalla eu-
rolla vuodessa. Tämä merkitsee asiakaspalvelun vahvistamista noin 1200 asiantunti-
jalla.  

TE-ohjurin toimeksiannosta työ- ja elinkeinoministeriö valmisteli yhteistyössä KEHA-
keskuksen, TE-toimistojen ja ELY-keskusten kanssa valtion julkisia työvoima- ja yritys-
palveluita koskevan palvelustrategian. Strategiassa linjattiin vuosille 2021-2023 yhdek-
sän keskeistä tavoitetta.TE-toimistot ja ELY-keskukset ovat laatineet helmikuun 2021 
loppuun mennessä toimenpidesuunnitelmat linjausten pohjalta. Työ- ja elinkeinominis-
teriö on laatinut yhteenvedon suunnitelmista ja suunnitelmien arvioinnin tueksi on 
koottu yhteiset seurantamittarit. 

Uusia avoinna olevia työpaikkoja ilmoitettiin TE-toimistoihin vuonna 2021 noin 47 pro-
senttia enemmän kuin vuonna 2020. Yhtenäkään tilastovuonna paikkoja ei ole ilmoi-
tettu enempää kuin vuonna 2021. Työnantajien kokemien rekrytointiongelmien määrä 
lisääntyi vuonna 2021. Vuoden 2021 kolmella ensimmäisellä neljänneksellä kaikista 
työvoimaa hakeneista toimipaikoista rekrytointiongelmia koki 47 prosenttia (vrt. 41 
prosenttia vuoden 2020 kolme ensimmäistä neljännestä).  

Ammattibarometrin (syksy 2021) tietojen mukaan paljon liikaa työpaikanhakijoita on 
yhä yleissihteerien ammattinimikkeissä. Ylitarjontaa on myös monissa käsityöläisam-
mateissa muun muassa vaatetus- ja huonekalualoilla kuten myös media-alan, toimit-
tajan, painatuksen ja markkinoinnin tehtävissä. Lisäksi ylitarjontaa on matkatoimisto-
virkailijoista sekä erilaisista kulttuuri- ja taidealan työntekijöistä, mihin heijastuu vallit-
seva toimintaympäristön muutos ja matkustusrajoitukset. Pulaa esiintyy selkeästi 
edelleen monissa terveys- ja sosiaalialan ammateissa. Esimerkiksi kuulotutkijat ja pu-
heterapeutit, yli-, erikois-, hammas- ja yleislääkärit, sosiaalialan erityisasiantuntijat, 
sairaan- ja terveydenhoitajat. Pulaa työpaikkojen hakijoista on myös erityisen paljon 
lastentarhanopettajista ja erityisopettajista.  

Hallituksen tavoitteena on, että vuosikymmenen puolivälissä työllisyysaste on 75 pro-
senttia. Hallitus on sitoutunut pitkäjänteiseen työhön työllisyysasteen nostamiseksi te-
kemällä päätöksiä, joilla voidaan saavuttaa arviolta 80 000 lisätyöllistä. Vuoden 2020 
budjettiriihessä päätetyillä toimenpiteillä tavoitellaan 31 000 – 33 000 lisätyöllistä, yh-
teenlaskettuna hallituksen jo aikaisemmin tekemien työllisyyttä kasvattavien toimien 
kanssa. Puoliväliriihessä keväällä 2021 päätetyillä toimenpiteillä tavoitellaan 40 000 – 
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44 500 lisätyöllistä. Lisäksi hallitus linjasi puoliväliriihen yhteydessä, että hallituskauden 
loppuun mennessä tehdään aiempien päätösten lisäksi päätökset 110 miljoonalla jul-
kista taloutta vahvistavista työllisyystoimista. Puoliväliriihen yhteydessä hallitus linjasi 
myös muista jatkovalmisteltavista työllisyystoimenpiteistä. 

Päätetyillä työllisyystoimilla vastataan myös kohtaanto-ongelmaan ja varmistetaan 
osaavan työvoiman saatavuutta usealla eri tavalla. Toimenpiteisiin sisältyy systeemi-
nen muutos kohti Pohjoismaista työvoimapalvelumallia, toimenpiteet yli 55-vuotiaiden 
työllisyysasteen nostamiseksi, palkkatuen uudistamien ja rekrytointitukikokeilu, osa-
työkykyisiä työllistävän erityistehtäväyhtiön toiminnan käynnistäminen, työvoimapalve-
lujen siirto paikallistasolle, ohjaamotoiminnan kehittäminen, jatkuvan oppimisen uudis-
tamistyö, kotouttaminen ja työperäinen maahanmuutto, sekä muut kohtaantoa ja työ-
voiman saatavuutta tukevat toimenpiteet. Ohjelmaluontoisesti työllisyyttä edistetään 
ainakin julkisten hankintojen vauhditusohjelmalla, työkykyohjelmalla sekä työelämän 
ja hyvän mielenterveyden toimenpideohjelmalla.  

Työllisyyden edistämisen ministerityöryhmä ohjaa hallitusohjelman toteuttamista työlli-
syyden edistämiseen, työmarkkinoita koskeviin asioihin ja työlainsäädännön kehittä-
miseen liittyen. Keskeiset työllisyystoimet on valmisteltu työllisyyden edistämisen mi-
nisterityöryhmän alatyöryhmissä. Valmistelu jatkuu edelleen. 

Alueiden kehittämisen ja rakennerahastopolitiikan toimien avulla on pyritty aiempien 
vuosien tapaan vahvistamaan talouskasvun edellytyksiä sekä tuettu kasvu- ja työlli-
syystavoitteiden saavuttamista. Epävarmuutta ovat luoneet kansainvälisen talouden 
heikko kehitys, koronaepidemian jatkuminen sekä epidemiaan liittyvien rajoitustoimien 
laajuus ja kesto. 

Kasvun perustana on alueiden vahvuuksien hyödyntäminen. Erilaisten alueiden elin-
voimaisuuden vahvistaminen ja potentiaalin hyödyntäminen edellyttävät alueiden kas-
vun mahdollisuuksien tukemista laaja-alaisesti eri toimenpitein. 

Työ- ja elinkeinoministeriön välineitä kehitykseen vaikuttamiseksi ovat syksyllä 2021 
voimaan tullut uusi aluekehittämisen lainsäädäntö, valtioneuvoston aluekehittämis-
päätöksen toimeenpano, EU:n alue- ja rakennepolitiikkaan vaikuttaminen, rakennera-
hasto-ohjelmat, kaupunkipolitiikka sekä toimivat työvoima- ja yrityspalvelut. 

Aluekehittämispäätöksessä painotetaan vuorovaikutuksen lisäämisen merkitystä val-
tioneuvoston sisällä, valtion ja maakuntien välillä, maakunnissa sekä julkisten ja yksi-
tyisten toimijoiden sekä järjestöjen ja kansalaisten kesken, jotta alueiden kehittäminen 
olisi mahdollisimman vaikuttavaa. Tavoitteiden saavuttamiseksi ministeriöt ovat laati-
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neet toimeenpanosuunnitelman, joka määrittelee askelmerkkejä hallituskauden alue-
kehittämistoimille. Toimeenpanosuunnitelman toteutusta seurataan vuosittain ja siitä 
raportoidaan alueiden uudistumisen neuvottelukunnalle (AUNE). Ensimmäisen kerran 
seurantatietoja kerättiin syksyllä 2021. Toimenpiteet ovat edenneet pääosin suunnitel-
lusti, mutta niiden vaikuttavuutta on vielä liian aikaista arvioida. 

Uuden aluekehittämislainsäädännön mukaisten vuoden 2022 helmikuussa käytävien 
aluekehittämiskeskustelujen valmistelu käynnistettiin syksyllä 2021.  Keskustelut pe-
rustuvat aluekehittämispäätökseen, maakuntaohjelmiin ja aluekehityksen tilanne- ja 
kehityskuvaan. Keskusteluja koordinoi työ- ja elinkeinoministeriö ja niiden valmistelua 
ja toimeenpanoa sekä keskustelujen seurantaa ohjaa alueiden uudistumisen neuvot-
telukunta (AUNE). Keskustelujen tavoitteena on vahvistaa aluekehittämisen vuorovai-
kutusta ja kumppanuutta valtioneuvoston ja maakuntien välillä. Keskusteluissa käsitel-
lään laajasti sitä, miten maakunnissa on edetty aluekehittämispäätöksen ja maakunta-
ohjelman tavoitteiden suuntaan, yhteistyötarpeita maakunnissa sekä maakuntien ja 
valtion välillä. Keskustelunaiheina ovat muun muassa osaavan työvoiman saatavuus 
ja alueellinen liikkuvuus, digitalisaatio, saavutettavuus ja monipaikkaisuus sekä ilmas-
tonmuutoksen hillintä ja siihen liittyvä vihreä kasvu.  

Työ-ja elinkeinoministeriö vastaa aluekehittämisen ja kaupunkipolitiikan valmistelusta. 
Ministeriöiden kaupunkipoliittisia toimia koordinoi ja kehittää työ ja elinkeinoministe-
riön vuoden 2020 alussa asettama kaupunkipolitiikan yhteistyöryhmä. Yhteistyöryh-
män tärkeimpiin tehtäviin kuuluu edistää hallitusohjelman ja valtioneuvoston alueke-
hittämispäätöksen kaupunkipoliittisten linjausten toteutumista, koordinoida ministeriöi-
den kaupunkipoliittisia toimenpiteitä, kehittää valtion ja kaupunkiseutujen välisiä yh-
teistyömuotoja ja sopimusmenettelyjä sekä edistää kaupunkiseutujen kansallista ja 
kansainvälistä verkostoitumista ja kokemusten vaihtoa. Lisäksi yhteistyöryhmä seuraa 
osallistuu kansallisen kaupunkistrategian valmisteluun. 

Kaupunkipolitiikkaa sekä valtion ja kaupunkien / alueiden sopimuksellista yhteistyötä 
on vahvistettu suunnitellusti. Työ- ja elinkeinoministeriön johdolla on valmisteltu 16 
kaupunkiseudun (18 kaupungin) kanssa hallitusohjelman mukaiset erilliset innovaatio-
ekosysteemisopimukset julkisen ja yksityisen TKI-rahoituksen strategisesta kohdenta-
misesta globaalisti kilpailukykyisten ekosysteemien vahvistamiseksi. Sopimukset hy-
väksyttiin vuonna 2021 ja niiden toimeenpano on käynnissä. Valtion ja kaupunkien vä-
liset ekosysteemisopimukset ovat olennainen osa kansallisen TKI-tiekartan uutta 
kumppanuusmallia, jonka tavoitteena on vahvistaa julkisen ja yksityisen sektorin vä-
listä TKI-yhteistyötä. Myös seutukaupunkiohjelman toimeenpano etenee. Kesäkuussa 
valmistunut Seutukaupunkiohjelman toimeenpano-ohjelma 2020-2023 rakentuu oma-
ehtoiselle kehittämiselle, sopimukselliselle kumppanuudelle sekä verkostokehittämi-
selle. Kaupunki-valtio kumppanuuden vahvistamiseksi laaditaan vuoden 2022 aikana 
kumppanuuden toimintamalli. 



TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN JULKAISUJA 2022:13 

36 

Ohjelmakauden 2021–2027 ensimmäinen versio ohjelma-asiakirjasta toimitettiin ko-
missiolle ja ensimmäinen seurantakomitean kokous pidettiin syksyllä.   

Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -Suomen rakennerahasto-ohjelman toimeenpa-
nossa on edetty suunnitelman mukaisesti. Käytettävissä olleesta rahoituksesta oli si-
dottu vuoden 2021 lopussa 93 prosenttia. Vuoden 2021 ensimmäisessä lisätalousarvi-
ossa budjetoitiin REACT-EU-toimenpiteisiin tarkoitetut valtuudet, jotka kasvattivat oh-
jelmassa käytössä olevan rahoituksen määrää. Maksatusasteiden vertailussa EU-ta-
solla Suomi on molempien rahastojen (EAKR ja ESR) osalta säilyttänyt asemansa jä-
senvaltioiden kärkipäässä, vaikka REACT-EU-toimenpiteiden maksatukset ovat käyn-
nistyneet hitaasti.  

Euroopan alueellinen yhteistyö (EAY) –tavoitteella (Interreg) tuetaan rajat ylittävää, 
valtioiden välistä ja koko EU:n kattavaa alueiden välistä yhteistyötä EU:n sisärajoilla. 
Euroopan naapuruusvälineen rajayhteistyöohjelmilla (ENI CBC) tuetaan rajat ylittävää 
yhteistyötä EU:n ulkorajoilla. Ohjelmakaudella 2014 - 2020 Suomi osallistuu yhdek-
sään EAY/Interreg –ohjelmaan (Nord, Botnia-Atlantica, Central Baltic, Baltic Sea Re-
gion, Northern Periphery and Arctic (NPA), Interact, Interreg Europe, URBACT ja ES-
PON) ja kolmeen ENI CBC –ohjelmaan (Kolarctic, Karelia ja South-East –Finland- 
Russia). EAY/Interreg-ohjelmien toteuttaminen alkoi vuonna 2015 ja ENI CBC -ohjel-
mien vuonna 2018. 

EAY/Interreg-ohjelmien toimeenpano keskittyy vuonna 2022 hankemaksatuksiin ja oh-
jelmien sulkemistyö käynnistyy. ENI CBC –ohjelmien hankkeet ovat laajalti käynnissä 
ja ohjelmien toimeenpano-aikaa on jatkettu yhdellä vuodella, vuoden 2023 loppuun 
saakka Euroopan komission toimeenpanosääntöjen muutoksella. 

Ohjelmakaudella 2021-2027 Suomi osallistuu kahdeksaan Interreg-ohjelmaan: Au-
rora, Central Bal-tic, Baltic Sea Region, Northern Periphery and Arctic (NPA), Interact, 
Interreg Europe, URBACT ja ESPON. Ohjelmien virallinen käynnistyminen odottaa 
Euroopan komission virallista hyväksyntää. Ensimmäiset hankehaut järjestetään ke-
vät-kesällä 2022.  

Ohjelmien kansallisen vastinrahoituksen hallinnointiprosessi on uudistettu ja jatkossa 
Lapin ja Uudenmaan liitto toimivat kansallisen vastinrahoituksen myöntäjinä ja maksa-
jina uudistetun Alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan 
lainsäädännön mukaisesti. 

Suomi osallistuu 2021-2027 ohjelmakaudella kolmeen Interreg-ulkorajaohjelmaan: 
Kolarctic, Karelia ja South-East Finland – Russia. Ohjelmointi on käynnissä, ohjelmien 
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toimeenpanon aloittaminen vaatii komission hyväksynnän lisäksi kansallisen hyväk-
synnän osallistuvissa maissa (Suomi, Venäjä, Ruotsi, Norja) sekä rahoitussopimusten 
solmimisen. Ensimmäiset haut avautuvat aikaisintaan 2023. Interreg-ulkorajaohjel-
missa kansallinen vastinrahoitus myönnetään ja maksetaan ohjelmien hallintoviran-
omaisten toimesta. 

Lisäksi Suomessa toteutetaan vuosina 2014–2021 vähävaraisten avun toimenpideoh-
jelmaa, jonka toteutus on keskitetty elintarvikeapuun. Ohjelman kokonaisrahoitus 
Suomessa on 26,5 miljoonaa euroa, josta EU:n osuus on 85 prosenttia ja kansallinen 
valtion rahoitusosuus 15 prosenttia. Ohjelma täydentää strategisesti osallisuutta vah-
vistavaa ja köyhyyttä vähentävää Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tukemaa toimin-
taa. Ohjelman maksatusaste oli vuoden 2021 lopussa 83 prosenttia. Pääosa kustan-
nuksista kohdentuu peruselintarvikkeiden hankintaan sekä elintarvikkeiden välivaras-
tointiin ja kuljettamiseen kumppaniorganisaatioiden paikallisyhdistyksille tai -seura-
kunnille. Vuonna 2021 elintarvikkeiden jakelusta vastasi 17 kumppaniorganisaatiota, 
jotka jakoivat noin 2 000 tonnia elintarvikkeita tuotevalikoiman kattaessa 11 eri tuo-
tetta. 

Taulukko 4. Investointien ja innovaatioiden mittareita 2019-2021 

 2019 
toteuma 

2020 
toteuma 

2021 
arvio 

2021 
toteuma 

Investoinnit Suomessa lisääntyvät     

Teollisuuden kiinteät investoinnit 
(mrd. euroa) 4,2 4,1 5,6 Luku varmistuu 

v. 2022 

Suorat ulkomaiset sijoitukset, 
sijoituskanta/BKT (%) 31,8 31,2 ~30,0 Luku varmistuu 

v. 2022 

Innovaatiotoiminta vahvistuu     

T&k-menot/BKT (%) 2,8 2,94 <2,9 2,88 

Yritysten t&k-investoinnit, volyymin 
vuotuinen kasvu (%) 4,3 5,4 >4,0 4,7 

Julkiset t&k-investoinnit/BKT (%) 0,84 0,97 0,95 
0,97 

Luku varmistuu 
24.2.2022 
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Yritykset uudistuvat ja elinkeinorakenne monipuolistuu 

Tilastokeskuksen ennakkoarvion mukaan vuonna 2021 yritysten t&k-menot nousivat 
lähes 220 miljoonalla eurolla (235 miljoonaa euroa). Kasvua oli edelliseen vuoteen 
verrattuna ennakkoarvion mukaan 4,7 prosenttia (5,4 prosenttia). Näkemykset vuoden 
2021 osalta vielä vaihtelevat Tilastokeskuksen, Elinkeinoelämän keskusliiton ja en-
nustelaitosten kesken. Kansantalouden voimakkaan kasvun vaikutuksesta t&k-meno-
jen bkt-osuus laskenee vuonna 2021 arviolta 2,88 prosenttiin (3,73 prosenttia vuonna 
2009 ja 2,94 prosenttia vuonna 2020). Tällä hetkellä on vielä vaikea arvioida esimer-
kiksi EU:n mittavan RRF-rahoituksen vaikutusta kotimaisiin t&k-investointeihin. 

T&k-toiminta lisääntyi vuonna 2021 eritoten palvelusektorilla. Siellä kasvusta valtaosa 
kumpusi ohjelmisto- ja informaatioalalta (+90 miljoonaa euroa). Teollisuudessa t&k-
menojen volyymin kasvu oli melko vaimeaa (+80 miljoonaa euroa). Tästä yksin ICT-
alan osuus oli 56 prosenttia. T&k-toiminnan dynamiikka on yrityssektorilla siten suh-
teellisen rajallista ja keskittynyt harvalle toimialalle. 

Innovaatiopolitiikka 

Pääministeri Marinin hallitusohjelmassa on asetettu tavoitteeksi nostaa Suomen tutki-
mus- ja kehittämismenojen osuus nykyisestä 2,7 prosentin bruttokansantuoteosuu-
desta 4 prosenttiin 2030 mennessä. Hallitusohjelman linjauksien toimeenpanemiseksi 
laadittu kansallinen tutkimuksen, kehittämisen ja innovaatioiden tiekartta keväältä 
2020 päivitettiin syksyllä 2021. Tiekartta kokoaa yhteen keskeiset TKI-politiikan kehit-
tämistarpeet ja uudistukset. TKI-tiekartassa on tunnistettu kolme strategista kehittä-
miskohdetta: osaaminen, uusi kumppanuusmalli ja innovatiivinen julkinen sektori. Uu-
den kumppanuusmallin rahoituksen muodostavat lippulaiva-, veturiyritys- ja kasvu-
moottorirahoitus sekä kumppanuusverkostojen rahoitus ja tutkimusinfrastruktuurira-
hoituksen suuntaaminen tukemaan myös yrityskäyttöä. Tavoitteena on myös parantaa 
tutkijoiden ja elinkeinoelämän vuorovaikutusta, kehittää tohtorikoulusta ja tutkijoiden 
uramahdollisuuksia korkeakoulujen ulkopuolelle työllistymiseksi.  

Valtion sekä yliopisto- ja yliopistokeskuskaupunkien kanssa on neuvoteltu hallitusoh-
jelman mukaiset innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimukset kaudelle 2021-2027. 
Sopimukset allekirjoitettiin helmikuussa 2021 ja samalla sopimusten mukaisen toimin-
nan käynnistämiseen osoitettiin 5 miljoonaa euroa alueiden kestävän kasvun ja elin-
voiman tukemisen määrärahoista. Sopimuksilla vahvistetaan vetovoimaisten osaamis-
keskittymien ja innovaatioympäristöjen rakentumista sekä suomalaisten toimijoiden 
kytkeytymistä kansainvälisiin tki-verkostoihin ja arvoketjuihin. Sopimukset vahvistavat 
kansallisten ja alueellisten toimien vaikuttavuutta ja toimenpiteitä rahoittavat yhdessä 
kaupungit, valtio ja EU. Tulevan rakennerahastokauden toteutusta varten ekosystee-
misopimuksille ja valtakunnalliselle EAKR –teemalle (Innovaatio- ja osaamisverkostot) 
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on luotu seuranta- ja ohjausjärjestelmä. EU:n ja muun kansainvälisen rahoituksen 
hyödyntämistä tuetaan uudella Business Finlandin yhteyteen perustetulla neuvonta-
palvelulla.  

Innovatiivisten julkisten hankintojen toimenpideohjelma julkaistiin syksyllä 2020 halli-
tusohjelmatavoitteiden toteuttamiseksi. Kestävien ja innovatiivisten hankintojen ver-
kostomainen osaamiskeskus KEINO on suunnitelman toimenpiteiden tärkein käytän-
nön toteuttaja. Suunnitelmalla toteutetaan myös kansallisen hankintastrategian inno-
vaatiotavoitteita. KEINOn toimilla tuetaan hankintojen osaamisen kehittämistä ja stra-
tegisen johtamisen parantamista, otetaan käyttöön uusia toimintamalleja ja lisätään 
julkisen sektorin ja yritysten välistä yhteistyötä. Lisäksi kehitetään kestävien ja innova-
tiivisten hankintojen vaikuttavuuden ja mittaamisen menetelmiä. KEINOn keskeisiä 
toimia olivat KEINO-akatemia kehitysohjelmat (hankintojen osaaminen ja johtaminen), 
KEINO-innovaatioakatemia ja vähähiilisyysakatemia, KEINO-kehittäjäryhmätoiminta 
(yritysyhteistyö) sekä alueellinen muutosagenttitoiminta. Lisäksi toteutettiin innovatii-
visten hankintojen vaikuttavuuden ja määrän mittaamista KEINOn kehittämillä mene-
telmillä ja työkaluilla. Työ-ja elinkeinoministeriö toteutti KEINOn ulkopuolisen arvioin-
nin keväällä 2021 ja tulosten pohjalta toteutettiin kehitysprosessi yhdessä KEINO -toi-
mijoiden ja sidosryhmien kanssa. Työ- ja elinkeinoministeriö päätti KEINOn toiminnan 
uusista suuntaviivoista toiminta- ja taloussuunnitelmakaudelle 2022-2023. Toiminnan 
läpileikkaavina painopisteinä ovat vähähiilisyys, kiertotalous, digitalisaatio ja datan 
hyödyntäminen sekä ekosysteemityö. KEINOn jatkorahoituksesta vuosille 2022-2023 
päätettiin keväällä 2021. 

Yrittäjyysstrategia 

Hallitusohjelman mukaisesta yrittäjyysstrategiasta valmistui syksyllä 2021. Yrittäjyys-
strategian toimeenpanon vahvistamiseksi laaditaan lisäksi valtioneuvoston periaate-
päätös yrittäjyydestä (vuosille 2022 – 2027). Valtioneuvoston periastepäätökseen yrit-
täjyydestä on nostettu yrittäjyysstrategian valmistelusta keskeisimmät periaatteelliset, 
poliittisesti linjattavat toimet, jotka koskevat useampia ministeriöitä ja joiden toteutus 
edellyttää toimia läpi valtioneuvoston sekä jatkuvuutta.  Yrittäjyyden tilannekuvaa ja 
periaatepäätöksen toteutumista seurataan seurantaindikaattoreilla.  Yrittäjyysstrate-
gian ja periaatepäätöksen tavoitteena on lisätä luottamusta siihen, että yritysten kan-
nattaa työllistää, kehittää liiketoimintaa ja investoida Suomessa sekä kasvaa ja kan-
sainvälistyä ja että yrittäjäksi kannattaa ryhtyä. Lisäksi strategian tavoitteena on lisätä 
Suomen houkuttelevuutta, jotta osaavat ulkomaiset työntekijät ja opiskelijat haluavat 
työllistyä Suomeen tai toimia yrittäjinä Suomessa ja että Suomi on myös kiinnostava 
investointien kohdemaa. 
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Toimialakohtainen elinkeinopolitiikka 

Toimialakohtaisen elinkeinopolitiikan valinnoilla on luotu edellytyksiä yksittäisten toi-
mialojen kasvuun ja sovellettu käytäntöön yleisen elinkeinopolitiikan luomia kilpailuky-
vyn edellytyksiä sellaisilla sektoreilla, jotka ovat keskeisiä Suomen kansantalouden 
kannalta ja/tai niihin liittyy merkittäviä uudistumisen ja kestävän kasvun mahdollisuuk-
sia lähitulevaisuudessa.  

Työ- ja elinkeinoministeriö on harjoittanut toimialakohtaista elinkeinopolitiikkaa erityi-
sesti seuraavilla aloilla: metsäteollisuus, kaivannaisteollisuus ja akut, meriklusteri, 
matkailu, älyliikenne, valmistava teollisuus sekä poikki toimialojen menevissä tee-
moissa: arktisuus, kiertotalous, biotalous, cleantech, digitalisaatio, muotoilu ja luovat 
alat sekä terveys. Useilla alueilla panostetaan poikkihallinnolliseen yhteistyöhön. 
Start-up- ja midcap -yrityksiin kohdennetut erityistoimet ovat toimiala-/teemakohtais-
ten toimien tavoin tiettyyn valittuun sektoriin kohdennettuja elinkeinopoliittisia toimia. 
Perinteinen toimiala- ja alihankintakohtainen tarkastelu yhdistyy laajempaan ekosys-
teemiajatteluun, sillä toimialojen uusiutuminen tapahtuu yhä enemmän toimialarajojen 
ylittävän laaja-alaisen yhteistyön kautta. Koska ekosysteemien kilpailukyky perustuu 
eri toimialoilta ponnistavien osaamisten yhdessä luomaan kilpailukykyyn, on tarkaste-
luun otettava mukaan erikokoisten yritysten lisäksi muun muassa tutkimuslaitokset, 
yliopistot, kaupungit, kunnat ja maakunnat sekä ekosysteemien kilpailuedellytykset 
suhteessa globaaliin kilpailuun.  

Toimialakohtaisen elinkeinopolitiikkaa yhdistävä tekijä usealla alueella on yritysten di-
givihreän siirtymän tukeminen. Toimialakohtaiset strategiat ja ohjelmat tukevat tätä 
muutosta monelta osin. Toimenpiteet tulee rakentua Suomen vahvuuksien varaan ja 
kohdentua alueille, joissa yrityksillä on suurin potentiaali kansainväliseen kasvuun. 
Suomen edelläkävijyys digitalisaatiossa ja vähähiilisyydessä antavat hyvät mahdolli-
suudet vastata globaaliin digivihreään murrokseen. Tämä edellyttää kuitenkin elinkei-
noelämältä merkittäviä investointeja digitaalisiin ratkaisuihin, TKI-toimintaan ja tuotan-
nollisiin investointeihin. 

Toimialakohtainen elinkeinopolitiikan toimeenpano tapahtuu suurelta osin työ- ja elin-
keinoministeriön hallinnonalan toimijoiden ja uudistumisen osalta erityisesti Business 
Finlandin ohjelmatoiminnan kautta. Toimialojen uudistumista voidaan tukea hyödyn-
täen laajasti koko Team Finland verkoston palveluita ja rahoitusta sekä yhteistyötä fa-
silitoimalla. 
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Business Finlandin ohjelmatoiminta 

Business Finlandin ohjelmat ovat rahoitus- ja asiantuntijapalveluiden kokonaisuuksia, 
joiden avulla yrityksille tarjotaan verkostoja ja tietoa kansainvälisen liiketoiminnan ke-
hittämisen tueksi. Ohjelmatoiminnan sisällölliset painopisteteemat olivat bio- ja kierto-
talous, digitalisaatio, terveys ja hyvinvointi, matkailu ja luovat alat. Vuoden 2021 lo-
pulla Business Finlandissa oli käynnissä 12 ohjelmaa. 

Ohjelmat mahdollistavat toimialojen poikkialaisen uudistumisen ja tukevat asiakkaiden 
kansainvälistä kasvua. Business Finland -ohjelmat kohdistetaan Suomen ja globaalin 
markkinakysynnän kannalta merkittävimmille kasvualueille. Ohjelmatoiminta kattaa 
toimintoja ja palveluita liittyen tulosten hyödyntämiseen lyhyemmällä ja pitemmällä ai-
kajänteellä. Ohjelmatoiminnassa on vahvasti mukana Business Finlandin oma kan-
sainvälinen verkosto ja Team Finland –verkosto kumppaneineen. Vuonna 2021 Busi-
ness Finlandin ohjelmien rahoitusta kanavoitiin 256 miljoonalla eurolla eli 47 prosent-
tia Business Finlandin myöntämästä innovaatiorahoituksesta (2020 298 miljoonaa eu-
roa, 45 prosenttia). Rahoituksesta noin 60 prosenttia kohdistui yritysten hankkeisiin. 
Rahoituksella mitattuna suurimpia ohjelmia Mobility and batteries (59 miljoonaa eu-
roa), BioCircular (46 miljoonaa euroa) ja Sustainable Manufacturing (35 miljoonaa eu-
roa). 

Matkailu 

Syyskuussa 2021 tehdyn arvion mukaan Suomen matkailukysyntä supistuu ko-
ronapandemian vuoksi 30–40 prosenttia vuonna 2021. Arvion mukaan kysyntä palaa 
pandemiaa edeltäneisiin lukuihin vasta aikaisintaan vuonna 2023. Vuosina 2017–
2019 matkailukysyntä on kasvanut noin 4 prosentin vuosivauhtia: ulkomainen matkai-
lukysyntä on kasvanut keskimäärin 8 prosenttia vuodessa ja kotimainen matkailuky-
syntä 2 prosenttia vuodessa. 

Kansalliset matkailun kehittämisen ja edistämisen toimenpiteet ovat edenneet pande-
mian aiheuttamasta toimintaympäristön muutoksesta ja ministeriöltä siihen edellyte-
tystä työtehtävien muutoksesta huolimatta. Toimeenpanossa on keskitytty erityisesti 
matkailuyritysten ja -alueiden kehittämistä edistäviin toimenpiteisiin, jotka samalla 
vahvistavat alan elpymistä.  

Vuonna 2021 toimeenpantiin useita Suomen matkailustrategian 2019–2028 ja hallitus-
ohjelmaan kirjatun matkailun kansallisen ohjelman (ml. Kestävä matkailu 2030 -oh-
jelma) toimenpiteitä, kuten kotimaanmatkailun kehittämistä tukeva työpajasarja, sekä 
selvitykset matkailun aluetaloudellisista vaikutuksista ja julkisen tuen kohdentumisesta 
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matkailuhankkeisiin. Lisäksi tuettiin kotimaanmatkailua edistävää kampanjaa, pyörä-
matkailupalveluiden kehittämistä sekä arktisen alueen matkailuyritysten yhteistyötä. 
Toimintavuonna asetettiin ja käynnistettiin Matkailufoorumin työskentely. Matkailufoo-
rumi toimii neuvoa-antavana kansallisena asiantuntijaelimenä laajasti matkailun kehit-
tämiseen liittyvissä strategisissa kokonaisuuksissa.  

Kestävä matkailun 2030 -ohjelman toimeenpano valmistui. Kestävä matkailu 2030 -
ohjelma toteutettiin osana Suomen matkailustrategian 2019-2028 ja hallitusohjelman 
kirjauksen ”Käynnistetään kansallinen matkailun ohjelmakokonaisuus, jonka avulla 
jatketaan matkailualan kestävää kasvua ja tuetaan matkailuyrittäjyyden lisääntymistä” 
toimeenpanoa vuosien 2020–2021 aikana. Ohjelman sisältämään, yöjunaliikennettä 
koskevaan uuteen toimenpiteeseen tehtiin erillinen valmistelu, joka saatettiin päätök-
seen vuoden 2021 alkupuoliskolla.  

Toimintavuonna jatkettiin hallituksen lisärahoituksella vuonna 2020 toteutetussa rahoi-
tushaussa valittujen alueellisten matkailun kehittämishankkeiden toimeenpanoa tuke-
vaa koordinointityötä yhdessä rahoittavien viranomaisten kanssa ja järjestettiin hanke-
toteuttajien yhteisiä tapaamisia. Hankkeet tukevat alueiden matkailuelinkeinon elpy-
mistä ja samalla toimeenpanevat Suomen matkailustrategiaa. 

Vuoden 2021 aikana osallistuttiin matkustuslinjauksia koskevan päätöksenteon val-
misteluun sekä erityisesti Suomen kestävän kasvun ohjelman (selonteko ja suunni-
telma) laadintaan, valmisteluun ja toimeenpanon aloittamisen tukemiseen. Visit Fin-
landin kanssa tehtiin tiivistä ohjaavaa työtä erityisesti matkailun digitiekartan toimeen-
panossa sekä Sustainable Travel Finland -ohjelman kehittämisessä alan digitalisaa-
tion ja kestävän matkailun edistämiseksi. Toimintavuonna tehtiin aktiivisesti kansain-
välisesti yhteistyötä pohjoismaisella tasolla puheenjohtamalla pohjoismaisen matkailu-
työryhmän työtä ja valmistelemalla yhteistyössä työryhmän kanssa yhteispohjoismai-
nen matkailualoite (ml. rahoitus) elinkeinoministerien hyväksyttäväksi. Osana aloitetta 
valmisteltiin ja käynnistettiin kotimaanmatkailun hyviä käytäntöjä tarkasteleva hanke 
työ- ja elinkeinoministeriön toteuttavaksi ja pohjoismaista matkailuyhteistyötä edistävä 
viestintähanke Visit Finlandin toteutettavaksi. EU-tason matkailuyhteistyössä osallis-
tuttiin tiiviisti matkailun vihreän ja digitaalisen siirtymäväylän valmisteluun. OECD:n 
kansainvälisessä matkailuyhteistyössä tehtiin aktiivista tiedonvaihtoa, valmisteltiin 
vuonna 2022 julkaistavaa Trends and Policies -julkaisua, sekä jatkettiin tilannekuvan 
koontia koronapandemian vaikutuksista matkailualalle. Toimintavuonna laadittiin 
myös matkailutyöryhmän suunnitelma alkavalle Suomen Barentsin euroarktisen neu-
voston puheenjohtajuuskaudelle. 
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Terveysala 

Terveysalan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kasvustrategian (2014) tiekartta vuosille 
2020–2023 julkaistiin joulukuussa 2020. Tiekartta jatkaa terveysalan kasvustrategian 
tavoitteiden toteutusta pääministeri Marinin hallituskaudella. Ihmisten terveyttä ja hy-
vinvointia parannetaan osaamispohjaisesti tutkimuksen ja teknologisen kehityksen 
luomien mahdollisuuksien avulla. Lisäksi parannetaan Suomen asemaa kansainväli-
sesti tunnettuna terveysalan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan, investointien ja uuden 
liiketoiminnan edelläkävijänä. 

Tiekartassa on tunnistettu kolme toisiinsa liittyvää toimenpidealuetta, jotka sisältävät 
toimenpiteitä terveysalan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kehittämiseksi. Toimenpi-
dealueet ovat toimintaympäristö, osaaminen sekä kumppanuudet ja yhteistyö. Lisäksi 
tiekartassa on tunnistettu neljä toimeenpanoa ohjaavaa ajuria, jotka vahvistavat kyt-
köstä merkittäviin globaaleihin muutosajureihin ja huomioivat toimintaympäristön muu-
toksia. Ajurit ovat kestävä kehitys ja kasvu, ilmiöpohjaisuus, digitalisaatio ja kansain-
välisyys. Ajurit poikkileikkaavat tiekartan toimenpidealueet. 

Tiekartan toimeenpano on edennyt pääosin suunnitellusti. Tiekartan toimeenpanosta 
vastaa poikkihallinnollinen terveysalan kasvustrategian ohjausryhmä, joka on asetettu 
vuosille 2020-2023. Ohjausryhmän puheenjohtaja- ja sihteeritehtävistä vastaa työ- ja 
elinkeinoministeriö (IYR). Ohjausryhmä järjesti toimintavuonna yhteensä kuusi ko-
kousta.  

Tiekartan toimeenpanoa koordinoi poikkihallinnollinen terveysalan kasvustrategian toi-
meenpanoryhmä, joka asetettiin kesäkuussa 2021 vuoden 2023 loppuun asti. Toi-
meenpanoryhmän koordinaatiotehtävistä vastaa työ- ja elinkeinoministeriö (IYR). Toi-
meenpanoryhmä järjesti toimintavuonna yhteensä neljä kokousta. 

Kaupan toimiala  

Kaupan toimiala on käynnissä rakennemuutos Suomessa ja globaalisti. Tätä taustaa 
vasten on hallitusohjelmaan kirjattu laadittavan kaupan alan tulevaisuuden selonteko. 
Kaupan rakennemuutoksen keskeisimpiä muutostekijöitä ovat digitalisaatio, kuluttaja-
käyttäytymisen muutokset sekä kaupan alan globaalit markkinat. Digitalisaation myötä 
kaupan toimialalla työn sisällöt muuttuvat yhä ja myös koulutukseen ja osaamisen liit-
tyvät asiat ovat keskiössä.  
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Selonteon valmistelu aloitettiin keväällä 2020, jolloin toteutettiin julkinen kirjallinen 
kuuleminen, perustettiin parlamentaarinen seurantaryhmä, ohjausryhmä sekä virka-
mies- ja asiantuntijatyöryhmä sekä hankittiin virkamiesvalmistelun tueksi asiantuntija-
palveluja. 

Toimintavuoden aikana asiantuntijapalvelut valmistuivat ja virkamiesvalmistelussa on 
laadittu kaupan tulevaisuusselonteon luonnos, joka sisältää kaupan tilanne-, muutos- 
ja tulevaisuuskuvan, erityisesti kaupan rakennemuutoksen sisältöalueista. Tätä taus-
taa vasten on tehty selonteon eri sisältöalueisiin noin 40 kehittämisehdotusta sekä vi-
sio ja skenaariot vuodelle 2032. Selonteko on valmisteltu laajasti eri toimijoita osallis-
taen. Valmisteluun ovat osallistuneet työ- ja elinkeinoministeriö –vetoisesti eri ministe-
riöt (TEM, LVM, MMM, OM, OKM, SM, STM, UM, VM, YM) ja asiantuntijatahot (mm. 
BF, HVK, KKV, PRH). Virkamiesvalmistelua tukemaan on järjestetty kuulemisia elin-
keinoelämän ja asiantuntijatahojen edustajille, työpaja ja webinaari. Lisäksi valmiste-
lussa on substanssien lisäksi hyödynnetty työ- ja elinkeinoministeriön asiantuntijapal-
velujen hankintoja ja kevään 2020 kirjallisen kuulemisen tuloksia.  

Selontekoa valmistellaan avoimeen kirjalliseen kuulemiseen, joka toteutetaan alku-
vuonna 2022. Selonteko luovutetaan eduskunnalle kevätistuntokaudella 2022. 

Luovat alat ja luova talous 

Luovan talouden edistämistä on toteutettu Creative Business Finland –hankkeessa. 
Luovaa taloutta ja luovien alojen liiketoiminnan kasvua ja kansainvälistymistä lähesty-
tään kolmen tulokulman kautta, jotka perustuvat erilaisiin liiketoimintamalleihin ja -ym-
päristöihin. Tarkastelukulmia ovat monistettaviin luoviin sisältöihin perustuvan liiketoi-
minnan kansainvälistymisen edistäminen, luovan osaamisen ja luovien palveluiden 
käytön edistäminen osana yritysten arvonluonnin kasvattamista ja alueiden veto- ja 
pitovoimaan tähtäävien, elämyksellisyyttä ja kulttuuria hyödyntävien tapahtumien sekä 
taide- ja kulttuuripalveluiden liiketoiminnan haasteet. 

Vuonna 2020 valmistuneessa Luovan talouden tiekartassa määriteltyjä toimia on to-
teutettu yhdessä Business Finlandiin sijoitetun Creative Business Finland hankkeen 
kanssa. Toimenpiteet ovat kohdistuneet erityisesti monistettaviin luoviin sisältöihin pe-
rustuvan liiketoiminnan kasvun pullonkaulojen tunnistamiseen ja purkamiseen. Kes-
keisiä kohteita ovat olleet toimialojen murroksesta johtuvan muutoksen tuomien kehit-
tämistarpeiden tunnistaminen, osaamisvajeen ja työvoimapulan haasteiden ratkaise-
minen sekä huonosti hahmotettavan yritysjoukon mittaritiedon keräämiseen liittyvien 
haasteiden ratkaiseminen. Tapahtuma-alan koronapandemiasta johtuvaa liiketoimin-
nan rajoittamisen vaikutuksia on seurattu ja korjaavia toimenpiteitä on suunniteltu 
Suomen kestävän kasvun ohjelman rahoituksen yhdessä opetus- ja kulttuuriministe-
riön kanssa. 
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Bio- ja kiertotalous  

Vuonna 2014 valmistuneen kansallisen biotalousstrategian päivittämistyö käynnistet-
tiin 1.7.2020. Päivityksestä vastasi työ- ja elinkeinoministeriö, mutta työssä oli myös 
laajasti mukana muita ministeriöitä sekä sidosryhmiä. Päivitystyön toteuttamiseen 
asetettiin ohjausryhmä (puheenjohtaja alivaltiosihteeri Petri Peltonen), koordinaatio-
sihteeristö sekä kansallinen biotalouspaneeli (puheenjohtajat ministerit Mika Lintilä ja 
Jari Leppä). Päivitystyö on tarkoitus saattaa loppuun keväällä 2022. 

Päivitystyössä huomioitiin muuttunut toimintaympäristö, mukaan lukien ilmastonmuu-
toksen vastainen taistelu ja biodiversiteettikysymykset, joihin biotalous voi tarjota mo-
nipuolisia ratkaisuja. Myös kiertotalous tuli mukaan EU:n 2018 päivitetyn biotalous-
strategian mukaisesti. Tavoitteena oli löytää arvonlisää tuottavia ratkaisuja, joilla bio-
massastamme saadaan tehokkaammin, tuottavammin ja kannattavammin kestävää 
hyvinvointia.  

Työ- ja elinkeinoministeriö on ollut mukana neuvottelemassa sekä YK:n että Euroopan 
uudesta metsästrategiasta. Ministeriö on systemaattisesti kertonut Suomen metsäbio-
taloudesta Brysselissä. Sahatavaran ja sen ensiasteen jalosteiden vientiohjelman to-
teutusta jatkettiin koronasta huolimatta. Pääpaino on ollut webinaareissa Kiinan ja In-
tian toimijoiden kanssa. Business Finland rahoittaa 20 miljoonalla eurolla Expand 
Fibre -metsäbiotalouden ekosysteemiohjelmaa, jonka veturiyritykset ovat Metsä Fibre 
ja Fortum. Hankkeen kokonaisbudjetti on 50 miljoonaa euroa. Tavoitteena on kehittää 
kumppaniyritysten kanssa uusia metsäbiotaloudentuotteita mm. tekstiili- ja pakkauste-
ollisuuteen.  

Kansallisen kiertotalousohjelman toimenpidesuunnitelma julkaistiin 13.1.2021 ja VnP 
hyväksyttiin hutikuussa 2021. Toimenpiteet jakautuivat viiteen kokonaisuuteen. Vas-
tuullisina ministeriöinä ovat YM, TEM ja UM. Työ- ja elinkeinoministriön vastuulla ovat 
kiertotalouden innovaatiot, digitalisaatio ja osaaminen kokonaisuus. Työ on aloitettu 
kiertotalouden ja digitalisaation tilannekuvan luonnilla yhdistettynä hautomotoiminnan 
digitalisaatiomahdollisuuksiin. Osaamisen kehittämiseen työmarkkinoilla on todettu 
olevan toimiva mekanismi. Jatkotyössä on mahdollisuus keskittyä sisällöntuottajien ja 
ylläpitäjien kohtauttamiseen. Yritysten kouluttamiseen tähtäävää Design-ohjelmaa on 
käynnistymässä ympäristöministeriön johdolla. Kiertotalouden kannusteisiin on saatu 
merkittävä panostus RRF-instrumentin avulla. Investointitukiin on ollut merkittävää ky-
syntää. Taloudellisten kannusteiden osalta monet toimet ovat jo käynnissä, esim. BF, 
Ilmastorahasto ja TESI toteuttavat ohjelman tavoitteiden mukaista innovaatio- ja in-
vestointirahoitusta.   

Työ- ja elinkeinoministeriö on jakanut hallitusohjelman tulevaisuusinvestointikokonai-
suudesta kiertotalouden innovaatio- ja investointitukea sekä suoraan että Business 
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Finlandin päätöksin. TEM-avustus on suunnattu kotimaisen kiertotalouden edistämi-
seen, BF-avustus on edellyttänyt vientipotentiaalia. Vuonna 2021 keväällä työ- ja elin-
keinoministeriö avasi haun 1 miljoonan euron avustuksiin. Avustusta myönnettiin vain 
4 yritykselle. Syksyllä avattiin täydentävä haku, jossa jaettiin jakamatta jäänyttä sekä 
palautunutta edellisen vuoden osuutta, myönteisiä päätöksiä tehtiin 9 yritykselle. BF:n 
keväällä järjestämässä haussa rahoitusta oli haettavissa 17 miljoonaan euroa. Rahoi-
tus kohdennettiin suurelta osin kiertotalouden investointeja vauhdittaviin avustuksiin. 

Työ- ja elinkeinoministeriö myönsi 2021 ekosysteemien ja osaamiskeskittymien kehit-
tämiseen viidelle kiertotaloutta edistävälle ekosysteemihankkeelle yhteensä miljoona 
euroa. 

Akkuteollisuus 

Elinkeinoministeri Mika Lintilä asetti maaliskuussa 2021 kansallisen akkualan yhteis-
työelimen toimeenpanemaan tammikuussa 2021 julkaistua kansallista akkustrategiaa. 
Strategiassa tunnistettiin seitsemän tavoitetta ja niihin liittyviä toimenpiteitä Suomen 
akku- ja sähköistymissektorin kasvattamiseksi ja kilpailukyvyn parantamiseksi. Ak-
kualan yhteistyöelimessä ja sen alatyöryhmissä on mukana kymmeniä toimijoita yri-
tys-, tutkimus- ja julkiselta sektorilta. Strategian toimeenpano on lähtenyt ripeästi liik-
keelle, mutta tavoitteiden saavuttaminen vaatii laajan poikkihallinnollisen ja sidosryh-
mien kanssa tehtävän yhteistyön syventämistä etenkin alan osaamisen kehittämiseksi 
ja houkuttelevan toimintaympäristön luomiseksi.  

Suomen Malmijalostus on yhdessä Business Finlandin Invest in -toiminnon kanssa 
selvittänyt ulkomaisten toimijoiden kiinnostusta osallistua Suomessa mahdollisesti to-
teutettaviin akkualan investointeihin. Vuoden aikana yrityksetkin ovat julkistaneet 
useita akkuarvoketjuun kohdistuvia investointeja Suomessa.  

Suomen kestävän kasvun ohjelmasta varattiin 30 miljoonaa euroa akkujen ja akkuma-
teriaalien kierrätykseen. Sen lisäksi hallitus varasi 40 miljoonaa euroa akkuarvojen pi-
lotti- ja demonstraatiolaitosten ja ympäristönormit ylittävien investointien rahoitukseen. 
Molemmat haut avautuivat syksyllä 2021. Koko arvoketjua koskevan haun rahoitus-
päätökset tehtiin vuoden 2021 lopussa. 

Kaivosteollisuus 

Kaivosteollisuus on toimialana selvinnyt pandemiasta varsin vähäisin vaikutuksin. 
Kansainvälisesti pandemian aiheuttamat tuotantohäiriöt ovat ajoittuneet eri puolilla 
maailmaa eri aikoihin, joten laajasti tuotettujen raaka-aineiden tuotanto ja saatavuus 
ovat pysyneet hyvällä tasolla. Kotimaassa on vältytty suuremmilta tuotantohäiriöiltä, 
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kun tarpeellisten kulutusosien ja raaka-aineiden saanti on toiminut kohtuullisen hyvin. 
Haasteena ovat olleet matkustusrajoitukset ja niiden vaikutukset kansainvälisten asi-
antuntijoiden saatavuuteen. 

Kaivostoimiala on edelleen ollut monin tavoin keskustelussa. Kaivoslain uudistushan-
ketta jatkettiin asetettujen tavoitteiden mukaisesti.  Ministeriö teetti kaivoslain varaus-
mekanismiin liittyvän selvityksen, jonka tuloksia hyödynnetään yhteistyössä ympäris-
töministeriön kanssa. Selvitys intressivertailusta tehdään valtioneuvoston tutkimus- ja 
selvityshankkeena ja se valmistuu helmikuussa 2022. Pandemia siirsi lakihankkee-
seen liittyvät yleisötilaisuudet verkkoon, mutta tämä mahdollisti toisaalta tasavertaisen 
osallistumisen koko maasta.  

Energiamurroksen vaatimat raaka-aineet ja pandemian sekä logististen häiriöiden ai-
heuttamat erilaisten komponenttien saatavuusongelmat ovat voimistaneet keskustelua 
Euroopan huoltovarmuudesta. 

Meriteollisuus 

Koronapandemia vaikutti edelleen vuonna 2021 meriteollisuusyritysten toimintaan. 
Yhteiskunnan sulut vähensivät vuonna 2020 tavaraliikennettä, joka kuitenkin vuonna 
2021 alkoi palautua. Henkilöliikenteen osalta matkustusrajoitukset ja risteilyjen järjes-
tämisen ajoittainen kokonaiskielto jatkuivat vuonna 2021. Risteilyvarustamojen todella 
vaikea kassatilanne aiheutti edelleen epävarmuutta loistoristeilijöitä rakentavilla tela-
koilla. Koronapandemiasta johtuvat irtisanomiset ovat meriteollisuusyrityksissä jää-
neet vähäisiksi. Meriteollisuudesta on saatu myös hyviä uutisia uusista alus- sekä lai-
tetilauksista. Tavaraliikenteen palautumisen vuoksi lisääntyneet konttialusten tilaukset 
tarjoavat liiketoimintamahdollisuuksia suomalaisillekin laitetoimittajille. 

Laivanrakennusalan kansainväliseen kilpailutilanteeseen vaikutti jo ennen koronaa-
aikaa telakoiden ylikapasiteetti, kansainvälisen kaupan esteet ja lisääntynyt protektio-
nismi. Laivanrakennuksen tilausten globaali vähentyminen on lisännyt vajaatoimisten 
telakoiden määrää ja vaikuttaa kielteisesti toimialan talouden terveeseen kehitykseen. 
Vaikka eurooppalaisten telakoiden osuus kansainvälisistä alustilauksista on merkittä-
västi vähentynyt viimeisen 10 vuoden aikana, oli suomalaisten telakoiden tilaustilanne 
vielä vuonna 2019 kohtuullinen. Eurooppalaisten telakoiden kilpailukyky perustuu 
osaltaan erikoisalusten, kuten risteily-, jäänmurtaja- ja viranomaisalusten, valmistuk-
seen. 

Kansainväliset ilmastosopimukset ja EU:n komission ilmastotavoitteet asettavat meri-
liikenteen kehittämiselle vaatimuksia, jotka luovat tarvetta uusille innovaatioille ja liike-
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toimintamahdollisuuksia koko meriteollisuuden arvoketjussa. Työ- ja elinkeinoministe-
riö tilasi keväällä 2021 ulkoisen selvityksen meriteollisuuden tilanteesta ja tulevaisuu-
den skenaarioista. Selvityksen perusteella alan yrityksillä on tulevaisuudessakin me-
nestymisen mahdollisuudet, kun ne panostavat kansainvälistymiseen, tuottavuuteen 
ja yhteistyöhön. Selvityksessä ehdotettiin muun muassa meriteollisuuden kehittämis-
ohjelman toteuttamista. Työ- ja elinkeinoministeriö aloitti ohjelmavalmistelun loppu-
vuonna 2021. 

Business Finland tarjoaa meriteollisuuden toimijoille kehittämistukea sekä yleisten yri-
tys- ja rahoituspalveluidensa avulla (muun muassa Smart Mobility –ohjelma) että tela-
koille tarkoitetun laivanrakennuksen innovaatioihin kohdennetun valtionavustuksen 
avulla. Lisäksi Business Finlandilla oli yhä vuonna 2021 käytettävissään sille kesällä 
2020 osoitettua lisämäärärahaa meri- ja valmistavan teollisuuden yritysten uusien asi-
akkuuksien ja markkinoiden löytämiseksi. Business Finlandin lisäksi Finnveralla ja Te-
sillä on välineitä meriteollisuuden yritysten tukemiseksi. 

Business Finlandin tavanomaiset esikilpailulliset innovaatiotuet eivät ole telakoiden 
käytettävissä, sillä laivanrakennusteollisuudessa innovaatiotoiminta toteutetaan laiva-
tilauksen varmistuttua. Asetus, joka mahdollistaa valtiontuen laivanrakennusteollisuu-
den innovaatioiden kehittämiseen ja siten tulevan kansainvälisen kilpailukyvyn varmis-
tamiseen, uudistettiin joulukuussa 2020. Uusi asetus, jossa hankekohtainen enim-
mäistukisumma nostettiin 10 miljoonasta eurosta 15 miljoonaan euroon, on voimassa 
vuoden 2023 loppuun. Vuoden 2021 talousarvioissa laivanrakennuksen innovaatiotu-
kiin osoitettiin 20,6 miljoonan euron määräraha   ja uusiin myöntämispäätöksiin 50,2 
miljoonaa euroa, josta tehtiin sitoumuksia 38,6 miljoonalla eurolla.  

Työ- ja elinkeinoministeriö osallistuu OECD:n WP6 (laivanrakennusteollisuus) -työryh-
män työhön. Suomi on tukenut EU:n yhteistä kantaa aloittaa neuvottelut laillisesti sito-
vista laivanrakennusteollisuuden pelisäännöistä (Shipbuilding Instrument), jotka kat-
taisivat julkiset tuet, markkinoita häiritsevät toimet sekä hinnoittelun. Keskustelut eivät 
ole edenneet.  

Tekoäly 4.0 

Elinkeinoministeri Lintilä asetti Tekoäly 4.0 -ohjelman ohjausryhmän (puheenjohtaja 
Jussi Herlin, Kone Oyj) 11.11.2020 ohjelman valmisteluvaiheen perusteella. Ohjaus-
ryhmän tehtäväksi asetettiin muodostaa tilannekuva ja tehdä ehdotus neljännen teolli-
sen vallankumouksen ja siihen liittyvän edistyksellisen digitalisaation nyky- ja tavoiteti-
lasta sekä tehdä ehdotuksia tarvittavista toimenpiteistä Suomessa. Erityistä huomiota 
ohjelmassa kiinnitetään pk-yritysten arvonluonnin uusiutumiseen, kestävyystavoittei-
den saavuttamista tukevien digi-investointien lisäämiseen ja eurooppalaiseen yhteis-
työhön strategisten kyvykkyyksien vahvistamisessa. 
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Tekoäly 4.0 -ohjelman tavoite on tehdä “Suomesta voittaja kaksoissiirtymässä”, jossa 
kaksoissiirtymällä tarkoitetaan yhtäaikaista digitaalista ja vihreää siirtymää. Tavoit-
teena on lisätä tuottavuutta ja kestävyyttä vahvistavia digi-investointeja, monipuolistaa 
valmistavan teollisuuden ja palvelujen ekosysteemejä uudella arvonluonnilla ja kump-
panuuksilla sekä vahvistaa Suomen asemaa EU:n tekoäly- data- ja teollisuustrategioi-
den luomisessa ja toteuttamisessa.  

Ohjelma siirtyi huhtikuussa 2021 toimeenpanovaiheeseen. Ohjelman ensimmäisessä 
väliraportissa (julkaistu 26.4.2021) tunnistettiin keskeiset haastealueet ja esitettiin eh-
dotus ohjelman tavoitteista ja niiden ympärille perustettavista alatyöryhmistä. Temaat-
tiset alatyöryhmät keskittyvät teknologiajohtajuuteen, vihreään siirtymään, pk-yrityk-
siin, EU-ulottuvuuteen sekä niin kutsutusti teknologiaviestinnän tolkullistamiseen. Syk-
syn 2021 aikana haastealueiden ympärille perustetut temaattiset alatyöryhmät ovat 
yhdessä laajan sidosryhmäverkoston kanssa kehittäneet toimenpide-ehdotuksia tun-
nistettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.  

Alatyöryhmien tehtävänä on ollut lisäksi edistää teollisen liiketoiminnan piirissä kan-
sallisen verkostojen verkoston muodostumista, joka mahdollistaisi kestävään digitali-
saatioon tähtäävien toimenpiteiden kokoamisen ja niiden hajautetun toimeenpanon 
verkostojen kautta. Viiden temaattisen alatyöryhmän syksyn 2021 työn tulokset esitel-
tiin 15.12.2021 julkaistussa ohjelman toisessa väliraportissa. Toimenpide-ehdotuksia 
tullaan työstämään ja tarkentamaan vuoden 2022 aikana ennen ohjelmakauden päät-
tymistä (3.2023). 

Suomalaiset yritykset menestyvät globaaleilla markkinoilla 

Maailman tavarakauppa on vuoden 2021 aikana sopeutunut ja elpynyt koronapande-
mian tuomasta talousshokista, mutta sitä ovat haitanneet teollisuuden komponentti-
pula sekä konttiliikenteen logistiikkaan liittyvät ongelmat ja niistä seurannut logistiikan 
hintojen nousu. Suomen tavaraviennille on ollut eduksi teollisuuden tuotteiden kysyn-
nän kasvu, maailmantalouden vahvistuminen ja globaalit elvytystoimet. 

Globaali suurvaltapoliittisen tilanteen kiristyminen, järjestelmäkilpailu ja protektionismi 
sekä uusien virusvarianttien tuoma epävarmuus pandemian voittamisen nopeudesta 
rasittivat kuitenkin maailmantalouden ja suomalaisten yritysten vientimarkkinoiden nä-
kymiä myös vuonna 2021. 

Suomen vienti kääntyi vuoden 2021 lopulla kasvuun. Tavaraviennin arvo nousi voi-
makkaasti vuoden 2021 lopulla, marraskuussa jopa 30,9 prosenttia edellisvuoden 
vastaavasta ajankohdasta. Tammi-marraskuussa yhteenlaskettu viennin arvo nousi 
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19,4 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Tammi-marras-
kuussa kauppataseen alijäämää kertyi 3,7 miljardia euroa.  

Suomen vienti on ollut tavarapainotteista, mutta painopiste on viime vuodet siirtynyt 
yhä enenevissä määrin palveluihin. Palveluviennin elpyminen pandemiasta on kuiten-
kin ollut tavaraviennin kehitystä hitaampaa. 

Vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä tavaravienti kasvoi ohi pandemiaa edeltä-
neestä tasosta, mutta palveluvienti ei. Vaikka palveluviennin taso kohentui edellisvuo-
den vastaavaan neljännekseen verrattuna 1,1 miljardin euron verran, sen arvosta toi-
saalta puuttui toissavuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna myös 1,1 miljardia 
euroa. Heikko kehitys selittyy kuljetus- ja matkailupalveluiden tilanteella. Televiestintä-
, tietojenkäsittely- ja tietopalveluiden vienti jatkoi sen sijaan edelleen kasvuaan. 

Vienti kaikkiin maanosiin kohentui vuodentakaiseen tilanteeseen nähden. Valtaosa 
kasvusta selittyy Euroopan ja Amerikan vientimarkkinoiden suotuisalla kehityksellä. 
Euroopassa kasvu johtui pääasiassa tavaraviennistä, kun taas palveluilla oli suurempi 
merkitys Amerikan vientimarkkinoilla.  Aasiasta taas tuonti kasvoi vientiä enemmän. 

Suomen viennin volyymia tarkasteltaessa suuryritysten rooli on edelleen keskeinen. 
Sata suurinta vientiyritystä vastaa noin kahdesta kolmasosasta Suomen viennistä. Pk-
yritysten osuus Suomen viennistä on pysytellyt viime vuodet noin 16 prosentissa. Pk-
yrityksille suora vienti on edelleen yleisin kansainvälistymisen muoto.  

Kansainvälistyminen on yhä useammalle pk-yritykselle välttämätön väylä selviytymi-
selle. Pk-yritysten kasvun hakeminen kansainvälisiltä markkinoilta edellyttää edelleen 
merkittäviä panostuksia kansainväliseen liiketoimintaosaamiseen, myyntiin ja markki-
nointiin sekä tuotekehitykseen. Syksyn 2021 pk-yritysbarometrin mukaan keskimäärin 
20 prosenttia vastanneista pk-yrityksistä harjoittaa vientiä tai liiketoimintaa ulkomailla. 
Teollisuuden osalta osuus on 41 prosenttia.  

Koronapandemia ei ole tukahduttanut yritysten kasvuhaluja, mutta pidemmällä aikavä-
lillä huolta herättää voimakkaasti kasvuhakuisten yritysten määrän lievä trendinomai-
nen lasku. 

Koronapandemian seurauksena Business Finlandin sekä koko Team Finland –verkos-
ton tarjoamat viennin ja kansainvälistymisen edistämisen palvelut ovat siirtyneet laa-
jassa mitassa digitaalisiksi ja on kehitetty uusia paikallisia toimintamuotoja.  

Koronapandemian tuomat matkustusrajoitteet muuttivat merkittävästi työ- ja elinkeino-
ministeriön kansainvälisen yhteistyön toimintamuotoja. Pandemian mahdollistamissa 
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puitteissa työ- ja elinkeinoministeriö on yhdessä hallinnon alan ja sidosryhmien kanssa 
edistänyt kaupallistaloudellisia yhteistyösuhteita ja viranomaisyhteyksiä keskeisten 
kumppanimaiden kanssa erityisesti Aasiassa, Persianlahden alueella sekä Pohjois- ja 
Latinalaisessa Amerikassa. Työ- ja elinkeinoministeriö on jatkanut analyysiään globaa-
lien arvoketjujen ja asiakkaalle syntyvän arvon tekijöiden ymmärtämiseksi politiikka-
suunnittelussa ja hallinnon alan ohjauksessa erityisesti koronapandemian tuomien 
muutosten näkökulmasta. Innovaatiot ja yritysrahoitus -osasto osallistuu EUKV-yksikön 
johtamaan Brexitin vaikutusten seurantaan ja kahdenvälisten kaupallis-taloudellisten 
suhteiden kehittämiseen. 

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala ja elinkeinoelämä ovat sitoutuneet globaalei-
hin kestävän kehityksen tavoitteisiin. Osaston koordinoimana käynnistettiin ministeriö-
tasoinen työ- ja elinkeinoministeriön kestävän kehityksen painopisteiden, strategian ja 
toimenpiteiden vaikuttavuuden määrittelemiseksi. Työ- ja elinkeinoministeriön kestä-
vän kehityksen linjauksen tueksi toteutettiin VTT:n kanssa yhteistyössä TUSE-hank-
keena ”Kestävän kehityksen vaikuttavuuden systeeminen kokonaistarkastelu”. Hanke 
osallisti ministeriön ja TEM-hallinnon henkilöstöä. Lisäksi valmistui selvitys ”Kansain-
välinen vertailu kestävän kehityksen tavoitteista innovaatio- ja yrityspolitiikassa”, joka 
julkaistiin avoimessa sidosryhmätilaisuudessa huhtikuussa 2021. 

Business Finlandin kansainvälistymis- ja innovaatiorahoituspalvelujen asiakkaana ole-
vien kasvua hakevien pk-yritysten uutta vientiä syntyi 1500 miljoonaa euroa vuonna 
2021. Kasvua 16,5 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. (Tieto perustuu Verohallin-
non Q1-Q2/2021 tietoihin, loppuvuoden osa arvioitu). Business Finlandin pk-asiak-
kailla syntyi uutta liikevaihtoa vuosina 2019-2020 284 miljoonaa euroa (vuotuinen 
kasvu 2 prosenttia), ja uutta jalostusarvoa 369 miljoonaa euroa (vuotuinen kasvu 10 
prosenttia). Liikevaihdosta ja jalostusarvosta ei ole vielä käytettävissä vuoden 2021 
tietoja. Kasvua kansainvälistymisestä hakevien Business Finland-asiakkaiden luku-
määrässä oli 1 prosentti vuoteen 2020 verrattuna 

Business Finlandin ulkomaanverkoston kasvu jatkui vuonna 2021. Business Finland 
toimi ulkomailla 34 asemamaassa ja 40 toimipaikassa, joissa työskenteli noin 188 
henkilöä. Business Finlandin kansainvälistymispalveluita saaneiden asiakkaiden 
määrä vuonna 2021 kasvoi 12,8 prosenttia huolimatta koronapandemian aiheutta-
mista matkustuksen ja tapahtumajärjestelyn rajoituksista. Suomalaisyritykset tarvitse-
vat tukea erityisesti tilannekuvan selkeyteen, uusien ensikohtaamisten järjestämiseen 
ja uusien markkinamahdollisuuksien löytämiseen. Business Finlandin kansainvälisty-
mispalveluita käyttäneet asiakkaat olivat tyytyväisiä saamaansa palveluun: kokonais-
arvosana oli 4,5 (asteikko 1-5) ja suositteluhalukkuus +65 (asteikko -100 - +100).  



TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN JULKAISUJA 2022:13 

52 

Business Finlandin ja ELYjen lisäksi Finnvera-konserni ja Suomen Teollisuussijoitus 
Oy tarjoavat rahoitusta suomalaisten yritysten toiminnan alkuvaiheeseen, kasvuun ja 
kansainvälistymiseen.  

Hallitusohjelman viennin ja kansainvälisen kasvun ohjelman toimenpiteillä on tartuttu 
suomalaisyritysten kansainvälisen kasvun merkittävimpiin pullonkauloihin ja haastei-
siin, sekä kehitetty palveluverkostoa. 

Team Finland -toiminta korona-ajassa 

Team Finland- verkosto keskittyi vuonna 2021 yritysten tukemiseen koronapandemi-
assa selviytymisessä ja globaalien markkinoiden uusien liiketoimintamahdollisuuksien 
hyödyntämisessä. Koronarahoitus toi uusia asiakasyrityksiä TF-palveluiden piiriin. 
Team Finland -johtoryhmä seurasi aktiivisesti koronarahoituksen toimivuutta ja teho-
kuutta sekä ohjasi hallitusohjelman viennin ja kansainvälisen kasvun ohjelman toi-
meenpanoa, joka pohjautuu Team Finland -toiminnan kehittämiselle.  

Team Finland –ydintoimijat kehittivät Business Finlandin ja ELY-keskusten johdolla 
yhteistyössä keskeisten alueellisten ja yksityisten kumppanien kanssa, yritysten kan-
sainvälistymisen palvelujen kokonaisuutta alueilla saavutettavuuden parantamiseksi 
sekä palvelupolun selkeyttämiseksi. 

Ulkoministeriö ja Business Finland ovat jatkaneet Team Finland -ulkomaanverkoston 
toiminnan kehittämistä yhteistoimintamalliin perustuen ja vahvistaneet verkostoa suo-
malaisten yritysten kasvun mahdollisuuksien kannalta tärkeillä markkinoilla. Ulkomaan 
Team Finland -verkosto on kehittänyt aktiivisesti virtuaalisia vienninedistämisen toi-
mintamuotoja ja seuraa keskeisten vientimarkkinoiden kehitystä ja koronaelvytystoi-
mien tuomia liiketoimintamahdollisuuksia. 

Team Finland -valtuuskuntavierailujen ja kansainvälisten kokousten osalta on korona-
aikana aktiivisesti kehitetty ja testattu virtuaalisen kohtaamisen malleja sekä fyysistä 
ja kasvokkaista kohtaamista yhdistäviä hybriditapahtumia. Myös fyysisiä Team Fin-
land -vierailuja toteutettiin jälleen loppuvuonna 2021. 

Yritysten erityisrahoitus 

Suomi on kansainvälisesti kilpailukykyinen toimintaympäristö elinkeinotoiminnalle 

Suorat sijoitukset ulkomailta ovat tärkeä osa Suomen talouden kasvua ja elinkeinoelä-
män kehitystä. Kilpailu kansainvälisistä investoinneista on kovaa ja useimmat verrok-
kimaat panostavat merkittävästi kansainvälisten investointien houkutteluun. Suomen 
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investointiympäristön vahvuuksia ovat kuitenkin muun muassa ennustettava toimin-
taympäristö, korkeasti koulutettu työvoima, teknologinen valmius ja innovaatiokapasi-
teetti. Suomen vetovoimaa vähentävät muun muassa markkinoiden pieni koko sekä 
työmarkkinoihin ja niiden sääntelyyn liittyvät jäykkyydet. OECD:n mukaan Suomi on 
jäänyt jälkeen muista Pohjoismaista ja Baltian maista ulkomaisten sijoitusten osuu-
dessa BKT:sta. Suomi on kuitenkin noussut pohjoismaiden suosituimmaksi ulkomais-
ten investointien kohdemaaksi investointihankkeiden lukumäärällä mitattuna. Tämä 
edistää suomalaisten yritysten mahdollisuuksia integroitua globaaleihin arvoketjuihin 
ja innovaatioverkostoihin sekä houkuttelee Suomeen ulkomaista osaamista ja pää-
omaa.  

Suomeen kohdistuneet ulkomaiset suorat sijoitukset tulevat suurelta osin EU-alueelta, 

Teollisuussijoitus Oy 

Vuoden 2021 aikana Teollisuussijoitus Oy (jatkossa Tesi) antoi uusia sijoitussi-
toumuksia 18 rahastoon yhteensä 123 miljoonalla eurolla (luvuissa mukana viidelle 
rahastolle annetut lisäsitoumukset) ja teki suoria sijoituksia yhteensä 39 kohdeyrityk-
seen (ensisijoituksia 26 kpl ja jatkosijoituksia 13 kpl) yhteensä 65 miljoonalla eurolla. 
Lisäksi Tesi toteutti Finnveran kanssa järjestelyn, jossa Tesille siirtyivät Finnveran jäl-
jellä olleet pääomasijoitustoiminnot, rahasto-osuus Innovestor Kasvurahasto I Ky:ssä 
sekä EAKR-Aloitusrahasto Oy, jonka sijoituskohteena on 23 yritystä. 

Tesin sijoitusohjelmat ovat kohdennettuja panostuksia strategisille kasvualoille tai 
muulla tavoin elinkeinoelämän rakenteita uudistaville aloille. Tesin kiertotalouden sijoi-
tusohjelmasta tehtiin vuoden 2021 aikana neljä suoraa sijoitusta yhteensä 14 miljoo-
nalla eurolla. Euroopan strategisten investointien rahaston (ESIR) yhteissijoitusohjel-
masta (Tesin ja EIP:n yhteisosuus 100 miljoonaa euroa) tehtiin vuoden 2021 aikana 
sijoituksia kolmeen yritykseen yhteensä 22 miljoonalla eurolla. ESIR-ohjelman sijoi-
tusperiodi päättyi kesäkuussa 2021, minkä jälkeen ohjelmaan ei enää oteta uusia yri-
tyksiä. Marraskuussa 2021 Tesi allekirjoitti EIP:n kanssa sopimuksen uudesta 100 
miljoonan euron yhteissijoitusohjelmasta, joka on osa EIP:n European Guarantee 
Fundia. 

Myös Tesi on osallistunut omilla uusilla tuotteillaan koronakriisin aiheuttaman tilanteen 
helpottamiseen. Huhtikuussa 2020 otettiin käyttöön Vakautusohjelma (150 miljoonaa 
euroa) varmistamaan, että keskisuurille yrityksille löytyy vakautusrahoitusta äkillisen 
likviditeettikriisin kohdatessa tilanteessa, jossa muita rahoitusvaihtoehtoja ei ole saa-
tavilla. Ohjelma poikkeaa Tesin normaalista sijoitustoiminnasta (instrumentti markki-
nahintainen vaihtovelkakirjalaina tai osakesijoitus), ja tarjoaa yrityksille nopeutetulla 
aikataululla apua akuuttiin kassakriisiin koronatilanteessa. Vuoden 2021 suorista sijoi-
tuksista kuusi oli vakautusohjelman sijoituksia, joihin kohdistui 10,8 miljoonaa euroa. 
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Vuoden loppuun mennessä ohjelmasta oli tehty sijoituksia yhteensä 61,7 miljoonalla 
eurolla 13 yritykseen. Tämän lisäksi Tesi käynnisti kesäkuussa 2020 Venture Bridge- 
ohjelman kansainvälistä kasvua hakeville teknologiayrityksille, jotka hakevat lähitule-
vaisuudessa seuraavaa suurempaa rahoituskierrosta. Kyse on siltarahoituksesta, jolla 
paikataan kansainvälisten sijoittajien aktiviteetin väheneminen. Vuoden 2021 suorista 
sijoituksista 20 oli Venture Bridge -ohjelman sijoituksia ja niihin kohdistui yhteensä 
15,6 miljoonaa euroa. Vuoden loppuun mennessä ohjelmasta oli tehty sijoituksia 33 
yritykseen yhteensä 27,9 miljoonalla eurolla. 

Finnvera Oyj 

Finnvera Oyj (jatkossa Finnvera) rahoitti vuonna 2021 kotimaan rahoituksessa lähes 
2 399 aloittavaa yritystä ja 2 181 kasvuyritystä sekä myötävaikutti rahoituksellaan yli 
8 599 uuden työpaikan syntymiseen. Kotimaan rahoitusta myönnettiin 1,7 miljardia 
euroa, mikä oli yli 2 prosenttia edellisvuotta enemmän. Myönnetty rahoitus sisältää 
kotimaan rahoituksen lainat ja takaukset sekä vientitakaukset ja pk-vientitakuut. Li-
säksi määrään sisältyy 0,5 miljardia euroa suurille yrityksille myönnettyä kotimaan ra-
hoitusta. Finnveran vastuukanta oli vuoden 2021 lopussa kotimaan rahoituksessa 
3,1 miljardia euroa.   

Finnveran tehtävä on täydentää rahoitusmarkkinoita sekä vauhdittaa kasvua, jotta 
suomalaisyritykset pääsevät mukaan maailmantalouden elpymiseen. Kotimaan rahoi-
tuksen volyymi oli vuonna 2021 korkealla tasolla, ja kokonaisuutena myönnetty rahoi-
tus nousi jopa yli edellisvuoden ennätystason. Yritysten rahoitustarve siirtyi kriisitilan-
teesta uuden kasvun ja kansainvälistymisen rahoitukseen. 

Viennin tuki 

Suuryritysten vientikauppoihin myönnettiin vientitakuita ja erityistakauksia yhteensä 
4,3 miljardia euroa. Suuryritykset -liiketoiminnan vientitakuiden ja erityistakausten vas-
tuukanta, sisältäen voimassa olevat vastuut ja tarjousvastuut, oli 22,2 miljardia euroa. 
Vuonna 2021 Suomen Vientiluotto Oy (jatkossa Suomen Vientiluotto) myönsi vienti- ja 
alusluottoja 0,7 miljardin euron arvosta. Suomen Vientiluotto vastaanotti uusia rahoi-
tushakemuksia yhteensä 4,9 miljardin euron arvosta. Vuonna 2020 vastaava luku oli 
4,0 miljardia euroa.  

Erityisesti alussektorin hankkeisiin rahoitusta haettiin merkittävästi aikaisempia vuosia 
vähemmän. Rahoituksen kysyntä kohdistui katsauskaudella muun muassa metsäteol-
lisuuteen. Katsauskauden aikana toteutuneiden hankkeiden määrään vaikuttaa yksit-
täisten vientikauppojen ajoitus. 
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Suomen Vientiluoton rahoitus- ja korontasausvaltuus ovat molemmat 33 miljardia eu-
roa. Suomen Vientiluotolle erityisesti alusrahoitus tarkoittaa valtuuksien sitoutumista 
pitkälle tulevaisuuteen jo päätöksentekovaiheessa, sillä päätös luoton rahoittamisesta 
tehdään vuosia ennen luoton nostoa. Valtuudet riittävät kuitenkin hyvin vastaamaan 
kysyntään.  

Vientiluottojen rahoitus perustuu valtion takaamaan Finnvera Oyj:n varainhankintaan. 
Finnvera Oyj:n varainhankinnan valtiontakausten enimmäismäärä on 20 miljardia eu-
roa. 

Finnvera-konsernin rooli, merkitys ja vastuukannat ovat viime vuosina kasvaneet mer-
kittävästi. Finnveran roolin vahvistuminen heijastuu myös valtiontakuurahaston rooliin 
riskien kantajana. 

Business Finland 

Business Finlandin yhteiskunnalliselle vaikuttavuudelle asetetut tavoitteet koskivat yri-
tysten kansainvälistä kasvua sekä maailmanluokan ekosysteemien ja kilpailukykyisen 
toimintaympäristön edistämistä kasvua tukemaan. 

Business Finland tarjoaa rahoitusta tutkimukseen, tuotekehitykseen ja liiketoiminnan 
kehittämiseen erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille. Suuret yritykset ja tutkimus-
organisaatiot voivat saada rahoitusta yhteisiin hankkeisiin tai verkottumalla pk-yritys-
ten kanssa. 

Kaikkiaan Business Finlandista haettiin rahoitusta vuonna 2021 yhteensä 1 359 mil-
joonalla eurolla (sis. jäsenmaksut). Business Finland myönsi rahoitusta yhteensä 707 
miljoonalla eurolla, josta innovaatiorahoitusta 544 miljoonaa euroa ja elinkeinorahoi-
tusta 163 miljoonaa euroa. Innovaatiorahoituksesta häiriötilannelainoja oli 52 miljoo-
naa euroa. Innovaatiorahoituksesta 73 prosenttia oli avustus- tai tutkimusmuotoista ja 
27 prosenttia lainamuotoista. Yritysten innovaatiorahoituksesta 58 prosenttia kohdistui 
pk-yrityksille. 

Business Finlandilla on merkittävä rooli Suomen kestävän kasvun ohjelman toimeen-
panossa. Vuodelle 2021 Business Finlandille myönnettiin lisätalousarviossa RRF 
myöntövaltuuksia 85,64 miljoonaa euroa.  

Business Finland Venture Capital Oy:n tehtävänä on edistää yritysten alkuvaiheen lii-
ketoimintaa tekemällä sijoituksia pääomarahastoihin yhdessä yksityisten sijoittajien 
kanssa. Yhtiö oli tehnyt sijoituspäätökset kahdesta uudesta rahastosta vuodenvaih-
teen 2020/2021 molemmin puolin ja näiden uusien rahastojen hallinnoijat käynnistivät 
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vuoden 2021 aikana varainkeruun saadakseen rahastot ja siten myös yhtiön sijoituk-
set rahastoihin toteutumaan. Yhtiö korotti edellisenä vuonna toteutuneelle rahastolle 
antamansa sijoitussitoumuksen määrää mahdollistaen osaltaan rahaston pääsemisen 
tavoitekokoonsa ja rahaston sijoitusstrategian toteuttamisen suunnitellusti.  Riskirahoi-
tusohjelman mukaisten rahastojen määrä vuoden 2021 lopussa oli kuusi ja niiden yh-
teenlaskettu koko oli 131 miljoonaa euroa, ja rahastojen varoista oli kutsuttu 62 pro-
senttia. Yhtiöllä oli vuoden lopussa osuudet 13 pääomarahastossa, joiden yhteenlas-
kettu koko oli 201 miljoonaa euroa. Yhtiön rahastoille antamat sijoitussitoumukset oli-
vat yhteensä 72,4 miljoonaa euroa. Ensisijoituksia tekevien rahastojen toiminta oli ak-
tiivista, ja vuoden aikana yhtiön kohderahastot tekivät ensisijoituksia 31 yhtiöön. Vuo-
den lopussa rahastojen kohdeyhtiöiden lukumäärä oli noin 310. 

Ulkomaiset investoinnit 

Koronapandemian pitkittymisen vuoksi ulkomaisten investointien ilmapiiri on pysynyt 
pessimistisenä. UNCTAD arvioi raportissaan, että investoinnit Eurooppaan vuonna 
2020 romahtivat 80 prosenttia ja varovaisesta kehityksestä huolimatta vuonna 2021 
investointien taso oli yhä selkeästi alle koronaa edeltävän vuoden 2019 tason. Erityi-
sesti isot pääomaintensiiviset investoinnit ovat lykkääntyneet epäselvän markkinati-
lanteen tuomien riskien myötä. Myös strategisten investointipäätösten vaatima rajat 
ylittävä matkustaminen on ollut erittäin vaikeaa. Vaikeasta koronatilanteesta huoli-
matta Invest in Finland vaikutti 40 uuden investointipäätöksen saamiseen Suomeen 
vuonna 2021. Investointien arvo oli 152 miljoonaa euroa ja työllistävyys 623 suoraa 
työpaikkaa. Teknologiaan ja osaamiseen perustuvien investointien osuus oli merkit-
tävä. Euromääräisesti merkittäviä kohdetoimialoja olivat digitalisaatio, biotalous sekä 
terveys; työllistävyydessä digitalisaatio, biotalous ja cleantech. Eniten investointeja to-
teutui Skandinaviasta, Japanista, Venäjältä ja Yhdysvalloista.  

EU:n markkinaehtoiset rahoitustuotteet 

Hallitusohjelman mukaan toimenpiteitä EU:n rahoituslähteistä (EIP, EIR, Hori-
sontti2020 ja COSME) suomalaisille yrityksille ja infrastruktuurihankkeille saatavissa 
olevan rahoituksen hyödyntämiseksi on jatkettu. Vuonna 2021 otettiin käyttöön myös 
useita koronaohjelmia yhteistyössä EIP-ryhmän kanssa. Näiden toimenpiteiden tarkoi-
tuksena on edistää yritysrahoitusmarkkinoiden toimivuutta ja tukea startup- ja pk-yri-
tysten rahoitusvaihtoehtojen monipuolistumista. 

Vuonna 2020 virallisesti päättynyttä ESIR-rahoitusta hyväksyttiin Suomeen noin kaksi 
miljardia euroa, ja sen odotetaan käynnistävän investointeja yhteensä kahdeksan mil-
jardin euron arvosta. Muihin EU-maihin verrattuna Suomi on hyötynyt takausjärjeste-
lystä suhteessa BKT:hen 10. parhaiten ja suhteessa väkilukuun kolmanneksi parhai-
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ten. ESIR:n takausjärjestelyä on tähän mennessä hyödynnetty Suomessa muun mu-
assa tutkimus- ja kehittämistoimintaan, sekä suuriin teollisiin investointeihin ja erityi-
sesti pk-yritysten rahoitukseen.  

Finnveran yhteydessä toimiva ESIR-neuvontapalvelun toiminta loppui 31.12.2020. 
Sen toimintaa jatkettiin osana Business Finlandiin perustettua laajempaa EU-rahoituk-
sen neuvontapalvelua. Business Finland käynnisti huhtikuussa työ- ja elinkeinominis-
teriön ohjaaman ja rahoittaman kansallisen EU-rahoitusneuvontapalvelun. Neuvonta-
palvelu tarjoaa tietoa kaikista EU:n yli 30 rahoitusohjelmasta rahoitustyypistä riippu-
matta. Neuvontapalvelu palveli kahdeksan kuukauden aikana 198 asiakasta, piti 29 
asiantuntijapuheenvuoroa, järjesti 11 tapahtumaa, joissa oli 1259 vierasta, sekä osal-
listui 53 verkostotapaamiseen. Asiakkaista 61 prosenttia oli yrityksiä. Muita merkittä-
viä asiakasjoukkoja olivat mm. järjestöt ja yhdistykset, pankit, yliopistot sekä kunnat ja 
kaupungit. Palvelun verkkosivuilla (www.eurahoitusneuvonta.fi) oli 10 917 yksittäistä 
kävijää.” 

Suomalaiset rahoituslaitokset (sekä yksityiset että julkiset) ovat hyödyntäneet ohjel-
makaudella 2016-21 tehokkaasti ESIR:n (Euroopan strategisten investointien rahasto) 
ja EIP-ryhmän tarjoamaa rahoitusta. Pelkästään EU:n budjettitakauksella on mahdol-
listettu noin 3,3 miljardia euroa pk-yritysten lainaohjelmat yksityisten pankkien ja va-
kuutuslaitosten kautta. EU:n markkinaehtoinen rahoitus kasvoi Suomessa myös 
vuonna 2021. Tarjolla oli raha-, sopimus- ja ohjelmamäärällisesti ennätysmäärä EU:n 
markkinaehtoista rahoitusta. 

Vuonna 2021 aloitettiin ESIR:n seuraajan InvestEU-ohjelmaan sisältyvien rahoitusoh-
jelmien valmistelu. EU-rahoitustuotteiden hyödyntämismahdollisuutta parantaa merkit-
tävästi suomalaisten rahoittajien (mm. Tesi, Finnvera) käynnistämät pilariarvioinnit, 
jotka valmistuvat vuoden 2022 aikana. 

Pankkien käytettävissä oli vuonna 2021 Finnveran 80 prosentin takaus ja lisäksi en-
nätysmäärä EU-instrumentteja. Myös Finnvera hyödynsi EU-rahoitusta tavoitteidensa 
mukaisesta. Finnvera ja Euroopan Investointirahasto sopivat pk-yrityksille kohdenne-
tun COSME-vastatakaussopimuksen (ns. pk-takaus) jatkamisesta, minkä ansiosta 
suomalaiset pk-yritykset voivat hyödyntää Finnveran pk-takausta vuoden 2023 lop-
puun saakka. Vuoden 2021 aikana suomalaisille pk-yrityksille mahdollistettiin PK-ta-
kauksella uutta rahoitusta noin 269 miljoonaa euroa. COSME-takausohjelman lisäksi 
Finnvera valmisteli vuonna 2021 EU:n komission kanssa InvestEU-ohjelman budjetti-
takauksen hyödyntämistä vihreää siirtymää, digitalisaatiota, kestävää kehitystä ja in-
novaatioita rahoittavaan pk-lainaohjelmaan. Ohjelman käynnistymistä tavoitellaan 
vuodelle 2022. 
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Pk-yritysaloite on EIB-ryhmän (eli Euroopan investointipankki ja Euroopan investointi-
rahasto) rahoitusinstrumentti, jonka tavoitteena on edistää pk-yritysten rahoitusta kat-
tamalla osittain (50 prosenttia) luottolaitosten riskiä lainatakauksilla. Pk-yritysaloitteen 
mukainen Suomen takausohjelma ”SME Initiative” on osa Suomen ja Euroopan ko-
mission kumppanuussopimusta. Takausohjelma allekirjoitettiin syyskuussa 2016 ja se 
mahdollisti pankkien kautta 400 miljoonan euron lainaohjelman pk-yrityksille. Ta-
kausinstrumentin valtion rahoitusta korotetiin tammikuussa 2020, joka mahdollistaa 
350 miljoonan euron lisäyksen pankkien kautta myönnettäville lainoille eli yhteensä 
ohjelman koko on 750 miljoonaa euroa. Lainakanta oli 549 miljoona euroa 
30.9.2021.Ohjelman rahoituksen välittäjinä toimii tällä hetkellä viisi pankkia.  

Uuden InvestEU-ohjelmakauden puitteissa käyttöön otettavaa TEM/EAKR- varoin 
osarahoitettavaa kestävän rahoituksen takausohjelmaa valmisteltiin vuonna 2021. Oh-
jelmalla vivutetaan arviolta 350-450 miljoonan euron pankkilainat pk-yrityksiin. 

Tesin ja EIP:n vuonna 2018 aloittamaa yhteissijoitusohjelmaa on jatkettu uudella vas-
taavalla sopimuksella joulukuussa 2021. Ohjelman kokonaissumma on 100 miljoonaa 
euroa, josta EIP:n ja Tesin osuudet molemmat ovat 50 miljoonaa euroa. Rahoitus ka-
navoidaan innovatiivisiin suomalaisiin pk-sektorin kasvuyrityksiin, joka toteutetaan 
vaihto-oikeudellisella pääomalainalla samoin ehdoin yhteissijoituksina yksityisten si-
joittajien kanssa. Käytännössä näin mahdollistetaan 200 miljoonan euron markkinaeh-
toinen kasvurahoitus pk-sektorille. Yhteissijoitusohjelma on osa EIP:n koronan aiheut-
taman vaikean taloustilanteen parantamiseksi käynnistettyä European Guarantee 
Fundia (EGF). Yksityisten pankkien ja pääomasijoittajien sekä julkisten toimijoiden 
vuonna 2021 käynnistettävien koronaohjelmien kautta kanavoidaan markkinoille run-
saan 2 miljardin euron rahoitus vuoteen 2023 mennessä. 

European Guarantee Fund (EGF) oli vuoden 2021 merkittävin uusi EIP:n käynnistämä 
rahoitusohjelma. Vuoden loppuun mennessä se oli käytössä neljällä Suomessa toimi-
valla rahoituslaitoksella sekä Finnveralla sekä edellä mainitussa Tesin ja EIP:n yhteis-
sijoitusohjelmassa. Tämän ilman komissiota toteutetun ohjelman tavoitteena on vuo-
sien 2021 ja 2022 aikana käyninstää investointeja EU-alueella 25 miljardin euron 
edestä. Takausjärjestelyn vastuista vastaavat ohjelmaan mukaan lähteneet jäsenmaat 
budjettitakauksillaan. Suomen vastuuosuus ohjelmasta on noin 370 miljoonaa euroa.  

Finnvera allekirjoitti EIP:n kanssa sopimuksen edellä mainitusta koronaohjelmasta 
huhtikuussa 2021. Ohjelman mukaan Finnvera voi myöntää kaikkiaan 650 miljoonaa 
euroa käyttöpääoma- ja investointilainoja pääasiassa suurten yritysten rahoitustarpei-
siin. Ohjelman takausosuus on 75%. Ohjelmasta rahoitettiin 222 miljoonalla eurolla (5 
kpl) yrityksiä vuoden 2021 loppuun mennessä. Ohjelma on voimassa 30.6.2022 asti. 
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Suomeen on tullut kaikkiaan 1,29 miljardia euroa Horisontti 2020 -ohjelman rahoitusta 
(syyskuu 2020 tilastot), josta pk-yritykset ovat saaneet kaikkiaan 266 miljoonaa euroa. 
Tämä on 21 prosenttia koko Suomeen tulleesta rahoituksesta. Suuryritysten rahoitus-
osuus on 7 prosenttia ja 89 miljoonaa euroa. 

Kotoutuminen ja kansainvälinen osaaminen 

Taulukko 5. Kotoutumisen yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden toteutuminen 
2019-2021 

 2019 
toteuma 

2020 
toteuma 

2021 
tavoite 

2021 
toteuma 

Arvosana 

3 kk kotoutumiskoulutuksen 
jälkeen työttömäksi jääneiden 
osuus, enintään % 

26,8 27,5 <26 27,4 Tyydyttävä 

Pakolaisten toteutuneet 
kuntasijoituspaikat, 
vähintään (lkm) 

1 367 1 072 2 550 1 139 Tyydyttävä 

 
Kotoutumispolitiikalla tuetaan maahanmuuttajan mahdollisuutta osallistua aktiivisesti 
suomalaisen yhteiskunnan toimintaan. Eri viranomaisten yhteistyönä on jatkettu toi-
mia, joiden tavoitteena on ollut muun muassa nopeuttaa pakolaisten siirtymistä kun-
tiin, nopeuttaa maahanmuuttajien koulutus- ja työllistymispolkuja, kehittää monialaisia 
palveluja sekä parantaa maahanmuuttajien osaamisen hyödyntämistä elinkeino- ja in-
novaatiopolitiikassa. Myönteinen asenneilmapiiri maahanmuuttajia kohtaan ja hyvät 
väestösuhteet yhteiskunnassa ovat kotoutumispolitiikan läpileikkaavia tavoitteita. 

Vuoden 2020 aikana on valmisteltu hallitusohjelman linjausten mukaisesti kokonais-
valtainen toimenpideohjelma kotouttamistoimien uudistamistarpeista eduskunnan hy-
väksymän tarkastusvaliokunnan mietinnön (TrVM 6/2018vp) pohjalta. Hallitus on anta-
nut toimenpideohjelman eduskunnalle selontekona kesäkuussa 2021 sekä ryhtyy uu-
distamaan kotoutumislakia ja tarvittavaa muuta lainsäädäntöä selonteon eduskunta-
käsittelyn pohjalta.  

Kotoutumispolitiikan vaikuttavuustavoite 3 kuukautta kotoutumiskoulutuksen jälkeen 
työttömäksi jääneiden osuuden osalta toteutui hieman aiempaa paremmin, mutta ase-
tettua tavoitetta ei aivan saavutettu. Ulkomaalaisten ja vieraskielisten työttömien työn-
hakijoiden määrä on noussut prosentuaalisesti COVID-19-pandemian aikana merkittä-
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västi suomalaisia enemmän. Nousua selittää osittain ulkomaan kansalaisten keskitty-
minen toimialoille, joilla pandemian kielteiset työllisyysvaikutukset ovat olleet suurim-
mat. Vielä suurempi merkitys on kuitenkin sillä, että ulkomaan kansalaisista yli puolet 
asuu Uudellamaalla, jossa työttömyys on kasvanut selvästi muuta maata voimak-
kaammin. Muilla alueilla ulkomaalaisten työttömien työnhakijoiden määrä on itseasi-
assa noussut prosentuaalisesti hieman vähemmän kuin suomalaisten työttömien työn-
hakijoiden määrä. 

TE-toimistojen palvelukykyä pyrittiin vahvistamaan pandemian vuoksi työttömäksi ja 
lomautetuiksi joutuneiden maahanmuuttaja-asiakkaiden palveluissa resursseja lisää-
mällä. Kotoutumiskoulutusta siirrettiin pandemian vuoksi myös etätoteutukseen. TE- 
palveluiden koko palveluvalikoimaa hyödynnetään maahanmuuttajien työllistymisen 
edistämiseksi, mutta vaikuttavimpia toimenpiteitä kuten palkkatukea tarjotaan ulko-
maalaisille selvästi Suomen kansalaisia vähemmän. COVID-19-pandemian vuoksi 
TE-toimiston mahdollisuudet ohjata asiakkaita eri palveluihin heikentyivät. Ulkomaa-
laisten aktivointiaste on aiempina vuosina noussut TE-toimistojen tehokkaan ohjauk-
sen ja lisääntyneiden palvelujen vuoksi. Vuosina 2020 (44,3 prosenttia) ja 2021 (44,7 
prosenttia) aktivointiaste on ollut kuitenkin pandemian vuoksi lähes 10 prosenttiyksik-
köä vuoden 2019 (53,6 prosenttia) tasoa alempana.  

Vuoden 2015 aiempaa suurempi turvapaikanhakijoiden määrä on vaikuttanut kotoutu-
mispalveluihin ja kotoutumisen edistämisestä maksettaviin korvauksiin useita vuosia, 
mutta vuoden 2021 aikana korvausten piirissä olevien määrä on vähentynyt huomat-
tavasti. Maahanmuuttovirasto myönsi vuonna 2020 oleskeluluvan 2 066 ja vuonna 
2021 2 132 turvapaikanhakijalle, jotka ovat siirtyneet vuosina 2020-2021 kotoutumis-
toimenpiteiden ja -palvelujen piiriin. Vuonna 2020 kunnille maksettavien laskennallis-
ten korvausten piirissä oli 14 605 henkilöä ja vuonna 2021 12 215 henkilöä. 

Työ- ja elinkeinoministeriö, sisäministeriö, Maahanmuuttovirasto, ELY-keskukset ja 
KEHA-keskus ovat jatkaneet yhteistyötä kuntiin siirtymisen toimeenpanemiseksi ja oh-
jauksen yhteensovittamiseksi. ELY-keskukset jäivät vuonna 2021 niille asetetuista 
kuntapaikkatavoitteista, mutta vastaanottavien kuntien verkosto on pysynyt laajana. 
Kiintiöpakolaisille kohdennettuja kuntapaikkoja oli enemmän kuin Suomeen tulevia 
kiintiöpakolaisia, minkä vuoksi työ- ja elinkeinoministeriö jakoi pakolaiskiintiön alueelli-
siin määrällisiin kiintiöihin ohjaamaan kiintiöpakolaisten sijoittamista tasapuolisesti kai-
kille alueille. Kuntapaikkoja jäi myös täyttämättä, koska oleskeluluvan saavien toiveet 
ja vastaanottokeskusten sijainti eivät aina kohtaa neuvoteltujen kuntapaikkojen 
kanssa. Kansainvälisen suojelun perusteella oleskeluluvan saavien määrä on myös 
pienentynyt viime vuosista. Kunnille kansainvälistä suojelua saavien henkilöiden vas-
taanotosta ja kotoutumisen edistämisestä aiheutuvien kustannusten korvausten mak-
samisen sujuvoittamiseksi KEHA-keskus on toteuttanut kuntakorvauslomakkeiden ja 
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prosessin sähköistämisen, kuntien sähköisen asioinnin sekä yleisen avustusjärjestel-
män käsittelyjärjestelmän ja määrärahanhallinnan rakentamisen.  

Kotoutumispolitiikan kehittämiseksi ja toimeenpanon tehostamiseksi työ- ja elinkeino-
ministeriössä toimiva kotoutumisen osaamiskeskus on kehittänyt kotoutumisen seuran-
taa, vahvistanut kotoutumisen tietopohjaa sekä eri toimijoiden osaamista kotoutumisen 
edistämiseen liittyvissä asioissa. Valtakunnallisen, alueellisen ja kaupunkikohtaisen tie-
don lähteenä on ylläpidetty ja laajennettu indikaattoritietokantaa ja rekisteripohjaista 
kototietokantaa. Indikaattoritietokanta tuottaa tietoa ulkomaalaistaustaisen väestön 
työllisyydestä, koulutuksesta, hyvinvoinnista, osallistumisesta ja kaksisuuntaisesta ko-
toutumisesta. Tietopohjaista kotoutumispalveluiden suunnittelua edistettiin alueilla ja 
kaupungeissa juurruttamalla kototietokannan ja indikaattoritietokannan hyödyntämistä. 
Kuukausittaiset työllisyyskatsaukset, tuotetut julkaisut sekä tilatut erillisselvitykset tuki-
vat tietopohjaa kotoutumisen tilasta sekä maahanmuuttajataustaisten palveluiden ja 
ohjauksen kehittämistä.  Alalla toimivien ammattilaisten osaamisen vahvistamiseksi jär-
jestettiin koulutusta ja jaettiin tietoa uutiskirjeillä ja kotoutuminen.fi-sivustolla, joka uu-
distettiin. Kotoutumisen sanastotyön ensimmäinen osa valmistui verkostoyhteistyössä. 
Eri toimijoiden yhteistyön lisäämiseksi kotoutumisen edistämisen yhteiskunnallisen vai-
kuttavuuden vahvistamiseksi koordinoitiin valtakunnallista kotoutumisen kumppanuus-
ohjelmaa. Työ- ja elinkeinoministeriö on myös vahvistanut järjestöjen työtä kotoutumi-
sen edistämiseksi järjestöille myönnetyillä valtionavustuksilla. 

Kansainvälinen osaaminen ja työvoima 

Hallitus on käynnistänyt poikkihallinnollisen erityisasiantuntijoiden, työntekijöiden, opis-
kelijoiden ja tutkijoiden maahanmuuton Talent Boost -ohjelman, jonka painopisteinä 
ovat yritysten kasvun ja kansainvälistymisen sekä TKI-toiminnan kärki- ja kasvualojen 
kannalta olennaiset osaajat samoin kuin työvoimapulasta kärsivät alat. Vuonna 2020 
hyväksytyn toimenpideohjelman tavoitteena on nostaa Suomen houkuttelevuus osaa-
jille ja heidän perheilleen uudelle tasolle yhteen sovittamalla työllisyys-, elinkeino-, in-
novaatio-, koulutus- ja maahanmuuttopolitiikkaa.  

Hallitus julkaisi budjettiriihen 2021 yhteydessä koulutus- ja työperusteisen maahan-
muuton tiekartan, joka ulottuu vuoteen 2035. Koulutus- ja työperusteisen maahan-
muuton tiekartta täydentää pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman tavoitteita 
edistää osaajien maahanmuuttoa. Tiekartan tavoitteet ja toimenpiteet rakentavat ja 
vahvistavat Suomea globaalisti houkuttelevana paikkana tehdä työtä ja opiskella, ja 
vaativat ylihallituskautista sitoutumista. Osaajien maahanmuuton ja Suomeen integroi-
tumisen palvelupolut edellyttävät poikkihallinnollista, saumatonta yhteistyötä ja inves-
tointeja. Tiekartalle laaditaan vuosittain päivitettävä toimeenpanosuunnitelma. Tiekar-
tan toimeenpanoa seuraamaan asetetaan valtiosihteeriryhmä.  
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Tällä hallituskaudella tiekarttaa toimeenpannaan työ- ja elinkeinoministeriön ja ope-
tus- ja kulttuuriministeriön koordinoimalla Talent Boost -toimenpideohjelmalla. Talent 
Boost -ohjelman keskeisinä toimina ovat osaavan työvoiman houkuttelu, oleskelulu-
pien käsittelyaikojen lyhentäminen ja työn perusteella muuttaneiden asettautumisen ja 
kotoutumisen tukeminen. Ulkomaalaisten tutkijoiden, Suomessa opiskelevien ja kor-
keakoulututkinnon suorittaneiden sekä heidän perheidensä maahan jäämistä helpote-
taan sujuvoittamalla oleskelulupaprosesseja ja muita viranomaispalveluita, luomalla 
kansainvälisen rekrytoinnin yrityspalveluja, vahvistamalla työelämän vastaanotta-
vuutta sekä lisäämällä Suomessa jo olevien kansainvälisten osaajien ja yritysten koh-
taamista. Lisäksi parannetaan ulkomaisen työvoiman hyväksikäytön uhrien oikeus-
asemaa tavoittamista ja tunnistamista. 

Talent Boost -toimenpideohjelman keskeisimpänä kokonaisuutena vuonna 2020 käyn-
nistettiin Ulkomaalaislainsäädännön ja lupamenettelyjen kehittämishanke. Hankkeen 
tavoitteena on työ- ja opiskeluperusteisten oleskelulupien keskimääräisen käsittely-
ajan lyheneminen asteittain yhteen kuukauteen. Oleskelulupahakemusten käsittelyä 
sujuvoittavia lainsäädäntömuutoksia valmisteltiin vuoden 2021 aikana. Hallituksen esi-
tys annetaan eduskunnalle toukokuussa 2022 ja lakimuutosten on määrä tulla voi-
maan lokakuussa 2022. Hallituksen esitys ulkomaisten opiskelijoiden ja tutkijoiden 
maahanmuuttoa ja Suomeen jäämistä edistävistä lakimuutoksista jätettiin eduskun-
nalle joulukuussa 2021 ja lakien on määrä tulla voimaan huhtikuussa 2022. Erityisasi-
antuntijoiden ja startup-yrittäjien osalta on syksyn 2020 budjettiriihen linjauksen mu-
kaisesti tavoitteena lyhentää keskimääräinen käsittelyaika kahteen viikkoon. Tämä ns. 
erityisasiantuntijoiden ja startup-yrittäjien pikakaista käynnistyy kesäkuussa 2022.  

Alueellisella tasolla Talent Boost -toimenpideohjelmaa toteutetaan ns. Talent Hub –
palvelumallilla, jonka tavoitteena on vahvistaa kansainvälisiin osaajiin liittyviä palvelu-
polkuja ja palveluihin liittyvää monitoimijaista yhteistyötä alueella. Talent Hub -yhteis-
työ kiinnittää kv. osaajiin liittyvät palvelut osaksi alueen innovaatio- ja yrityspalve-
luekosysteemiä. Talent Hub -toimintaa tuetaan kunnille myönnettävillä valtionavustuk-
silla sekä Kokka kohti Suomea ESR-hankerahoituksella. Vuonna 2021 Talent Hub -
toiminnan kehittämiseen myönnettiin vuoden 2020 ja 2021 määrärahasta yhteensä 
2 261 345,85 euroa. Vuoden 2021 talousarviossa Talent Hub -avustuksiin oli kohden-
nettu yhteensä 2 miljoonaa euroa. 

Ulkomaisen työvoiman hyväksikäytön ehkäisemiseksi valmisteltiin ulkomaalaislain 
muutos, jonka perusteella työperusteisen hyväksikäytön uhrille voidaan myöntää oles-
kelulupa uuden työn hakemista varten tai oikeuttaa hänet työskentelemään ilman am-
mattialarajoitusta. Lakimuutokset tulivat voimaan 1.10.2021.  Lain tehokasta toimeen-
panoa tuetaan kouluttamalla Maahanmuuttoviraston ja työsuojeluhallinnon virkailijoita. 
Kausityöntekijöiden oikeusturvaa on parannettu lainsäädäntötoimin (lait tulivat voi-
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maan kesäkuussa 2021). Maatiloilla työskentelevillä kausityöntekijöillä on nyt mahdol-
lisuus vaihtaa työnantajaa, ja luonnontuotteiden kerääjien oikeudet säälliseen kohte-
luun on kirjattu lakiin, jota työsuojeluviranomainen valvoo. Myös ulkomaisten työnteki-
jöiden neuvontaa ja tiedotusta on kehitetty. Työ- ja elinkeinoministeriöön on asetettu 
eri viranomaisten ja järjestöjen yhteinen neuvottelukunta, jonka työ keskittyy ulkomai-
sen työvoiman hyväksikäytön ehkäisyyn. 

Vuonna 2020 aloitettiin hallitusohjelmaan perustuvan työelämän monimuotoisuusoh-
jelman valmistelu. Ohjelmassa on kehitetty työkaluja, joiden avulla lisätään työnanta-
jien rekrytointi- ja monimuotoisuusosaamista ja lisätään tietoisuutta monimuotoisten 
työyhteisöjen hyödyistä sekä kehitetään monimuotoisuusosaamista työnantajille suun-
natuissa palveluissa. Ohjelmalle on myönnetty 400 000 euroa vuodelle 2020 sekä 400 
000 euroa vuodelle 2021. Rahoitus on suunnattu toimenpiteisiin vuosien 2021- 2022 
aikana.  

1.3.2 Siirto- ja sijoitusmenojen vaikuttavuus 

Hallinto 

32.01.40. Valtionavustus kestävää kasvupolitiikkaa edistäville toimijoille 

Valtion vuoden 2021 talousarviossa ja III lisätalousarviossa on myönnetty momentille 
yhteensä 9,401 miljoonaa euroa yritysten kansainvälistymistä ja yrittäjyyttä tukevan 
toiminnan rahoittamiseen. Tästä Innovaatiot ja yritysrahoitus -osaston koordinoima 
osuus on 3,068 miljoonaa euroa ja se jakaantui seuraavasti: 

Suomalais-venäläinen kauppakamari ry:lle myönnettiin yleisavustuksena enintään 
585 497 euroa sekä lisäksi vuoden 2020 valtion talousarviossa myönnettyä aiemmin 
jakamatta jäänyttä toimintamäärärahaa enintään 364 503 eli yhteensä enintään 
950 000 euroa vuoden 2021 toimintamenoihin. 

Suomalais-venäläinen kauppakamari tarjoaa yrityksille neuvontaa Venäjän kaupan 
kaikissa vaiheissa: markkinoiden kartoituksessa, viennin aloittamisessa, etabloitumi-
sessa ja Venäjän markkinoilla toimimisessa. SVKK toiminta keskittyi tapahtumajärjes-
telyihin, koulutukseen sekä yritysten vientiä ja kansainvälistymistä edistäviin temaatti-
siin foorumeihin. 

Suomalais-ruotsalainen kauppakamari ry:lle myönnettiin yleisavustuksena enintään 
466 680 euroa sekä lisäksi vuoden 2019 valtion talousarviossa myönnettyä aiemmin 
jakamatta jäänyttä toimintamäärärahaa enintään 33 320 euroa eli yhteensä enintään 
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500 000 euroa vuoden 2021 toimintamenoihin. Suomalais-ruotsalainen kauppakamari 
tarjoaa neuvonta- ja asiantuntijapalveluita pk-yrityksille kansainvälistymiseen liitty-
vissä kysymyksissä koskien Ruotsin markkinoita. Avustuksella tuettiin yleishyödyllis-
ten Suomen elinkeinoelämää hyödyttävien palveluiden tuottamista suomalaisille pk-
yrityksille, jotka tarvitsivat käytännönläheistä konkreettista apua liiketoimintansa aloit-
tamiseen tai laajentamiseen Ruotsissa. 

Saksalais-suomalainen kauppakamari ry:lle myönnettiin yleisavustuksena enintään 
125 000 euroa. Avustuksen käyttötarkoitus oli tukea ja kehittää saksalais-suomalaisen 
kauppakamarin suomalaisille pk-yrityksille suunnattua, Saksan markkinoille kohdistu-
vaa tarjoamaa: markkinatuntemusta, palvelujen ja markkinatietojen kehittämistä ja 
saatavuutta sekä niiden tunnettuutta. 

Osuuskunta Viexpolle myönnettiin yleisavustuksena enintään 460 000 euroa. Viexpo 
toimii Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakunnissa pk-yritys-
ten kansainvälistymisen aktivoijana ja edistäjänä. Kansallisesti Osuuskunta Viexpon 
toiminnan ytimessä ovat erityisesti ne kansainvälistymisen kynnyksellä olevat yrityk-
set, jotka tähtäävät lähimarkkinoille, Pohjoismaihin ja edelleen globaaleille markki-
noille. Avustuksella tuettiin sellaisten palveluiden tuottamista, jotka parantavat pk-yri-
tysten valmiuksia kansainvälistymisen eri vaiheissa. 

Music Finland ry:lle myönnettiin yleisavustuksena enintään 300 000 euroa. Music Fin-
land ry:n tehtävänä on laaja-alaisesti ja tavoitteellisesti edistää suomalaisen musiikin 
tunnettuutta, suomalaisen elävän musiikin, suomalaisten tallenteiden ja suomalaisten 
nuottien saatavuutta ja käyttöä Suomessa ja ulkomailla sekä edistää suomalaista mu-
siikkivientiä. Avustuksella tuettiin Music Finland ry:n vienninedistämistoimintaa. 

Suomen taideteollisuusyhdistykselle (Design Forum Finland) myönnettiin yleisavus-
tuksena enintään 312 575,37 euroa sekä lisäksi vuoden 2019 valtion talousarviossa 
myönnettyä aiemmin jakamatta jäänyttä toimintamäärärahaa enintään 127 424,63 eu-
roa eli yhteensä enintään 440 000 euroa vuoden 2021 toimintamenoihin. Suomen tai-
deteollisuusyhdistyksen toiminnan tavoitteena on edistää muotoiluosaamisen hyödyn-
tämistä pk-yrityksissä erityisesti liiketoiminnan strategisena kilpailukykytekijänä. Yh-
distyksen yleisavustuksella tuettu toiminta käsittää muun muassa tilaisuuksia, tapah-
tumia ja kansainvälistä yhteistyötä. 

Nuorten innovaatiopolun pilottihankkeelle myönnettiin valtionavustusta 100 000 euroa. 
Avustus kohdistui Keski-Suomessa toteutettavaan kokonaisvaltaiseen nuorten inno-
vaatiokoulutuksen pilottiin, jonka tavoite on saada eri-ikäiset nuoret innostumaan in-
novaatiopohjaisesta yrittämisestä. Hankkeen toteutusaika on 8.2.2021-7.2.2022. 
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Pyöräilykuntien verkosto ry:lle myönnettiin valtionavustusta 30 000 euroa. Avustus 
kohdistui pyöräily-ystävällisten palvelujen jatkokehittämiseen vuonna 2021. Hanke 
edisti Suomen valtakunnallisen matkailustrategian toteutumista sekä valtakunnalli-
seen Kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelmaan kirjattuja toimenpiteitä pyörämatkailun 
tuotekehityksen ja markkinoinnin kehittämisestä.  

Suomen matkailuorganisaatioiden yhdistys Suoma ry:lle myönnettiin valtionavustusta 
35 000 euroa. Avustus kohdistui Suoma ry:n toteuttamaan ”100 syytä matkailla Suo-
messa” -kotimaanmatkailun edistämiskampanjan 1.5. - 30.9.2021 välisenä aikana to-
teutettujen toimien aiheuttamiin kustannuksiin 

Kainuun liitolle myönnettiin erityisavustusta 128 000 euroa. Avustus myönnettiin käy-
tettäväksi Kainuun yritysten kansainvälistymistä tukeviin hankkeisiin ajalla 18.2.2021 - 
30.10.2021.  

Työllisyys- ja toimivat markkina -osaston toimesta maksettiin valtioavustusta Standar-
disoimisyhdistys SFS ry:lle ja Ympäristömerkki Suomi Oy:lle pohjoismaisen ympäris-
töjärjestelmän ylläpitoon sekä Suomen Kuntaliiton Julkisten hankintojen neuvontayksi-
kölle ja Suomen Yrittäjille. Lisäksi maksettiin Suomen yrittäjille valtionavustusta pien-
ten yritysten työsuhdeneuvontaan ja SAK ry:lle työntekijöiden työsuhdeneuvontaan. 

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry on elinkeinoelämälle ja julkishallinnolle palveluja 
tuottava järjestö, joka luo puitteet standardisoinnille ja sen hyötyjen saavuttamiselle 
myös Suomessa. Valtion rahoituksella tuetaan standardisoinnin perusrakenteita sekä 
avustetaan taloudellisesti SFS:n toimialayhteisöjen osallistumista eurooppalaiseen ja 
kansainväliseen standardisointiin. Vuonna 2021 SFS:lle myönnettiin 1330 000 euroa.  

Pohjoismaisen ympäristömerkintäjärjestelmän avulla kannustetaan valmistajia ja pal-
veluntarjoajia tarjoamaan ympäristön kannalta parempia vaihtoehtoja. Samalla pyri-
tään antamaan kuluttajille ja hankkijoille tietoa keskimääräistä vähemmän ympäristöä 
kuormittavista tavaroista ja palveluista. Näillä toimenpiteillä parannetaan paitsi ympä-
ristön tilaa myös kilpailukykyä ja luodaan mahdollisuuksia uusille innovaatioille. Ympä-
ristömerkintä Suomi Oy:lle myönnettiin vuonna 2021yhteensä 260 000 euroa vuonna 
2021, mikä oli 100 000 euroa enemmän kuin vuonna 2020. Koronapandemian seu-
rauksena joutsenmerkin lupa- ja hakemustulot laskivat budjetoitua alhaisemmalle ta-
solle.   

Suomen Kuntaliiton organisaatiossa toimivalle julkisten hankintojen neuvontayksikölle 
myönnettiin 220 000 euroa valtioavustusta. Julkisten hankintojen neuvontayksikön toi-
minnalla tavoitellaan tehokasta, avointa ja osaavaa julkista hankintatointa, joka takaa 
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yrityksille tasapuoliset ja avoimet mahdollisuudet tarjota tavaroita, palveluita ja ura-
koita julkiselle sektorille. Neuvontayksikön työ oli vuonna 2021 kysyttyä ja tuloksel-
lista.  

Myös Suomen yrittäjille myönnettiin avustusta hankintalainsäädännön mukaiseen 
neuvontatoimintaan 280 000 euroa. Neuvontaa annetaan hankintojen tarjoajille Suo-
men Yrittäjien aluejärjestöjen kautta. Neuvonnan tavoitteena on saada useampia tar-
joajia ja sitä kautta lisätä kilpailua. Vuoden 2021 neuvonta oli aktiivista ja tuloksellista.  

Suomen yrittäjille maksettiin 150 000 euroa pienten yritysten työsuhdeneuvontaan. 
Koordinoidulla työelämän sääntelyä ja työllistämiseen liittyviä käytäntöjä koskevalla 
neuvonnalla tuettiin työllisyyttä, ehkäistiin työpaikkojen erimielisyyksiä, parannettiin 
työmarkkinoiden toimintaa sekä lisättiin työnantajien ja työntekijöiden yhteistyötä.  Pk-
yritysten oikeudellisella työsuhdeneuvonnalla pyrittiin erityisesti hankkeen alkuvai-
heessa torjumaan koronaviruksen (COVID-19) sekä viruksen rajoittamiseksi tehtyjen 
toimenpiteiden aiheuttamia taloudellisia vahinkoja ja tukemaan erityisesti pienten yri-
tysten toiminnan turvaamista sekä työpaikkojen säilyttämistä ja elinkelpoisten yritys-
ten konkurssien välttämistä.  

SAK ry:lle myönnettiin vuonna 2021 valtionavustusta 87 500 euroa työntekijöiden työ-
suhdeneuvontaan. Hankkeen tarkoituksena on jatkaa ja laajentaa nykyistä työsuhde-
neuvontaa vuoden 2021 aikana, koska Covid-19 koronaviruspandemia on heikentänyt 
entisestään maahanmuuttajanuorten ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien työ-
tekijöiden tilannetta. Työsuhdeneuvonta on kaikille avoin, maksuton palvelu, johon voi 
ottaa yhteyttä ja saada myös apua anonyymisti. Neuvonta on neutraalia ja osapuolista 
riippumatonta yleistä neuvontaa. Työsuhdeneuvontapalvelulla pyritään tavoittamaan 
erityisesti ammattiliittoon kuulumattomia ja palvelujen katvealueelle jääviä työntekijöitä 
(esim. lähetetyt- ja kausityöntekijät). 

32.01.41. Erityisavustus Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n tutkimusinfrastruktuuriin 

Suomen ensimmäisen kvanttitietokoneen rakentaminen etenee suunnitellusti. Kvantti-
tietokoneiden yhteiskehityslaboratorio (QuCoLab), johon kvanttitietokoneet sijoitetaan, 
valmistui kesäkuussa 2021. Ensimmäiseen vaiheen toimitus ja 5-kubitin kvanttitieto-
koneen käyttöönotto on valmis vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä. 

VTT laati vuoden 2021 aikana suomalaisen kvanttilaskentainfrastruktuurin (Finnish 
quantum computing infrastructure FiQCI) tiekartan vuoteen 2030 asti. Raportissa tar-
kastellaan kvanttilaskennan vaikuttavuutta suomalaiselle teollisuudelle, tutkimukselle 
ja yhteiskunnalle, sekä arvioidaan kansallisen infrastruktuurin ja osaamisen kehittämi-
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seen tarvittavia toimenpiteitä. Tiekartassa käydään läpi myös suomalaisen kvanttilas-
kentaekosysteemin ja -tutkimuksen tilaa verrattuna eurooppalaiseen ja globaaliin ke-
hitykseen. 

FiR 1 -tutkimusreaktorin käytöstä poistaminen etenee suunnitelman mukaisesti. VTT 
toimitti reaktorin käytetyn ydinpolttoaineen jatkokäyttöön Yhdysvaltoihin vuodenvaih-
teessa 2020–2021. Jäljellä olevat velvoitteet liittyvät reaktorin purkamiseen ja puretta-
vien keski- ja matala-aktiivisten rakenteiden asianmukaiseen käsittelyyn ja loppusijoit-
tamiseen, joista VTT ja Fortum Power and Heat Oy ovat tehneet sopimuksen.  

32.01.49. Valtionavustus Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n toimintaan 

VTT:n tutkimustoiminta keskittyy strategiassa määriteltyihin systeemisiin ja teknologi-
siin haasteisiin, joissa voidaan saada aikaan suurinta mahdollista vaikuttavuutta ja rat-
kaistaan aikamme viheliäisimpiä ongelmia. Näin VTT edistää YK:n kestävän kehityk-
sen tavoitteiden ja EU:n digivihreän kaksoissiirtymän sekä Suomen kansallisten hiili-
neutraalius ja muiden yhteiskunnallisten tavoitteiden toteutumista. VTT:n käynnistä-
mät innovaatioekosysteemit kiihdyttävät energian, liikenteen, kiertotalouden ja teolli-
suuden uusien ratkaisujen kehittämistä laajan kumppaniverkoston kanssa. 

Uudistettu strategia ohjaa yleisavustuksella tehtävää tutkimusta. Rahoitusta on kana-
voitu yli liiketoiminta-alueiden meneviin uudistumista tukeviin focus area -kokonai-
suuksiin, joissa tuotetaan ratkaisuja elinkeinoelämän ja yhteiskunnan tarpeisiin, uusiin 
innovatiivisiin, omaa osaamisen kehittämistä ja uudistumista tukeviin avauksiin (esim. 
VTT:n iBEX -ohjelma, innovative business to solve exponential problems) ja teknolo-
gian kaupallistamisen valmisteluhankkeisiin (proof of concept ja teknologian demon-
strointihankkeet).    

Yleisavustuksesta pääosa käytettiin julkisten, yhteisrahoitteisten tutkimushankkeiden 
(esimerkiksi EU, Business Finland, Suomen Akatemia, KYT- ja SAFIR-ohjelmat jne.) 
omarahoitusosuutena. Julkisella tutkimus- ja innovaatiotoiminnalla luodaan uutta 
osaamista sekä kehitetty uusia teknologisia ratkaisuja demonstraatio- ja pilotointivai-
heisiin saakka.  Business Finlandista saatavan rahoituksen tuloutus on laskenut vuo-
desta 2015 lähtien, mikä on heijastunut myös toimintaan käytettävän yleisavustuksen 
laskevana tuloutuksena. 

VTT on säilyttänyt asemansa merkittävänä toimijana Euroopan tasolla ja suurimpana 
yksittäisenä EU-tutkimusrahoituksen saajana Suomessa. Kaikesta Suomeen tulleesta 
Horisontti 2020-rahoituksesta 18 % on tullut VTT:lle. Yhteishankkeiden kautta Suo-
meen saadusta H2020-rahoituksesta VTT:n osuus on 25 %. VTT:n koordinoimat EU 
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hankkeet edesauttavat suomalaisten toimijoiden, erityisesti pk-yritysten, pääsyä eu-
rooppalaisiin verkostoihin, uusiin teknologioihin ja syntyviin markkinoihin. VTT:n koor-
dinoimista H2020-hankkeista 57 %:ssa on ollut mukana suomalaisia yrityksiä. 

VTT on verkottunut keskeisten kansallisten tutkimusorganisaatioiden kanssa. Se on 
mukana Suomen Akatemian Kvanttiteknologian huippuyksikössä sekä seuraavissa 
lippulaivaohjelmissa: FinnCERES – Materiaalien biotalouden lippulaiva (Aalto-yli-
opisto ja VTT), FCAI – Suomen Tekoälykeskus -lippulaiva (Aalto-yliopisto, Helsingin 
yliopisto ja VTT), ja PREIN – Fotoniikan tutkimuksen ja innovaatioiden lippulaiva 
(Tampereen yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Aalto-yliopisto ja VTT). Lisäksi VTT on 
partnerina Oulun Yliopiston 6G Flagship - Langattomien verkkoteknologioiden –lippu-
laivaohjelmassa.   

VTT on mukana useissa osaamis- ja innovaatioekosysteemeissä, joissa kehitetään 
Suomeen näiden toimialojen erityistä osaamista sekä luodaan taloudellista kasvua: 
Finnish Electronics, Printocent, FCAI, Smart Health, Space, Circular economy, Smart 
Otaniemi, RAAS, Industry Beyond 4.0, Smart Bioworld, Synbio Powerhouse sekä 
Food 4.0. VTT on tunnistanut yrityksiä, joiden liiketoiminnalle nämä ekosysteemit voi-
sivat olla hyödyllisiä.  

Valmistavan teollisuuden kilpailukykyä ja digitalisaatiota VTT on edistänyt mm. teolli-
sella 5G kokeiluympäristöllä, koordinoimalla Reboot IoT Factory ekosysteemi sekä 
Sustainable Industry X (SIX) yhteistyöaloitteella. Energiamurroksen hyödyntämiseksi 
on luotu Smart Otaniemi 2.0 - puhtaiden ja älykkäiden kaupunkiratkaisujen kehitysym-
päristön suunnitelma. 

Kiertotalouden erillisrahoitusta käytettiin kiertotalouden valmiuksien kehittämiseen 
mm. kiertotalouden ja dataratkaisujen yhdistäminen, arvoketjukohtaisten kiertotalous-
verkostojen käynnistäminen, sekä kiertotalouden arvonluonnin ja -jakamisen uusien 
mallien kehittämiseen. VTT toteutti tiekarttatyön tekstiiliteollisuuden uudistamisesta ja 
investointipotentiaalista yhdessä yritysten ja muiden toimijoiden kanssa. Lisäksi VTT 
selvitti tekstiiliteollisuuden suljetun kierron testialustan kehittämisen edellytyksiä.  

Koronapandemian aiheuttamasta epävarmuudesta huolimatta VTT onnistui lisäämään 
asiakastoimeksiantoja ja käynnistetyt asiakasprojektit etenivät suunnitellusti. VTT rek-
rytoi ulkomaisia osaajia niille alueille, joissa on osaajapulaa, mutta uusia VTT: läisten 
ulkomaanvaihtoja ei pandemian jatkumisen vuoksi käynnistetty. 
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32.01.66. Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut ja rahoitusosuudet 

Innovaatiot ja yritysrahoitus- osasto käytti 12 301 406 euroa kansainvälisten järjestö-
jen jäsenmaksuihin ja rahoitusosuuksiin vuonna 2021. Määrä jakautui siten, että 
12 085 637 euroa käytettiin Euroopan avaruusjärjestön (ESA) jäsenmaksuun ja osuu-
teen eläkemaksuista. Muiden kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuja sekä OECD:n 
maksuosuuksia maksettiin 215 769 euroa.  

32.01.95. Eräät oikeudenkäyntikulut ja korvaukset 

Momentille on budjetoitu 50 000 euroa. Vuonna 2021 jouduttiin pyytämään raha-asi-
ainvaliokunnalta lupa arviomäärärahan ylittämiseen 75 000 eurolla. Määrärahaa käy-
tettiin Kilpailu- ja kuluttajavirastolle ja Energiavirastolle määrättyjen oikeudenkäyntiku-
lujen maksamiseen yhteensä 94 232, 77 euroa. 

Uudistuminen ja vähähiilisyys 

32.20.41. Energiatuki   

Vuonna 2021 energiatukea myönnettiin yhteensä 157 miljoonaa euroa ja vuoden 
2020 valtuutta uusittiin yhteensä 55,4 milj. euroa uusiutuvan energian ja energiate-
hokkuuden investoinneille ja niitä tukeville selvityksille. Myönnetystä valtuudesta 
90,4 miljoonaa euroa (4 kpl) käytettiin suuriin demonstraatiohankkeisiin ja 22,8 miljoo-
naa euroa (3 kpl) kivihiiltä korvaaviin hankkeisiin. Tukipäätöksiä tehtiin yhteensä 958, 
joista 943 tehtiin Business Finlandissa ja 15 työ- ja elinkeinoministeriössä.  

Uusiutuvan energian investointeihin myönnettiin yhteensä 80 miljoonaa euroa, josta 
noin 67 miljoonaa euroa myönnettiin työ- ja elinkeinoministeriöstä ja noin 13 miljoonaa 
euroa Business Finlandista. Kappalemääräisesti suurin osa uusiutuvan energian 
hankkeista liittyi aurinkosähköhankkeisiin.  

Energiatehokkuusinvestoinneille myönnettiin yhteensä noin 77 miljoonaa euroa tukea, 
josta noin 24 miljoonaa euroa myönnettiin Business Finlandista ja noin 52 miljoonaa 
euroa työ- ja elinkeinoministeriöstä. Selvityksille ja katselmuksille myönnettiin yh-
teensä 0,3 miljoonaa euroa. 

32.20.42. Kiertotalouden ekosysteemien ja osaamisalustojen kehittäminen 

Budjettimomentti oli vuosien 2019 ja 2018 talousarvioissa nimeltään ”Kasvuekosys-
teemien ja innovatiivisten julkisten hankintojen kehittäminen”. Vuonna 2021 saatettiin 
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loppuun vuoden 2019 3-vuotisen siirtomäärärahan (5 000 000 euroa) käyttö talousar-
vion mukaisesti uusien kasvuekosysteemien syntymisen tukemiseen, kasvustrategioi-
den ja muiden vastaavien aloitteiden toteuttamiseen, ekosysteemikyvykkyyksien ke-
hittämiseen, kestävien ja innovatiivisten hankintojen verkostomaisen osaamiskeskus 
KEINO:n toimintaan ja henkilöstömenoihin.  

Hankintoja toteutettiin erilaisten kasvustrategioiden ja -ohjelmien toteuttamiseksi tär-
keimmiltä osin seuraavasti: kaupan alan digitalisaatio 37 000 euroa, sääntelyn inno-
vaatiovaikutukset noin 117 000 euroa, Kasvuportfolio 2.0 noin 82 000 euroa, terveys-
alan kasvustrategia noin 118 000 euroa, Tekoäly 4.0 –ohjelma noin 132 000 euroa, 
meriteollisuus noin 57 000 euroa, kiinteistö- ja rakentamisalan kasvuohjelman valmis-
telu 29 500 euroa ja tutkimuksen kaupallistaminen SPARK-toimintamallilla noin 100 
000 euroa. Älykkään liikenteen verkosto ITS-Finlandin valtionavustus liikennealan 
kansallisen kasvuohjelman koordinointiin oli noin 68 000 euroa ja OECD:n ”Suppor-
ting co-creation for resilient, inclusive and sustainable future”-hankkeelle myönnettiin 
20 000 euroa. 

Valtionavustusta myönnettiin VTT:lle Digital Defence Finland –ekosysteemihankkee-
seen noin 41 000 euroa, Teknologiateollisuus ry:lle pk-yritysten datakiihdyttämöhank-
keeseen noin 11 000 euroa ja Palta ry:lle Palvelualojen ekosysteemien ja vientipoten-
tiaalin vahvistaminen –hankkeeseen noin 29 000 euroa. 

KEINO-osaamiskeskuksen toiminnan rahoitus siirtyi 1.3.2021 alkaen momentille 
32.30.40 'Alueelliset innovaatiot ja kokeilut'. Momentin 32.20.42 rahoitusta käytettiin 
KEINO:n alkuvuoden 1.1.-28.2.2021 rahoituksen lisäksi muun muassa asiantuntijapal-
veluiden ostoihin. 

Momentilta on rahoitettu yhteiseurooppalaista LUMI-supertietokonekonsortiota 
650 000 eurolla vuonna 2021 (ks. 32.20.43.2). 

Työ- ja elinkeinoministeriö myönsi lokakuussa 2021 ekosysteemien ja osaamiskeskit-
tymien kehittämiseen viidelle kiertotaloushankkeelle yhteensä miljoona euroa. Ne ovat 
yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyöohjelmia, pääteemoina rakentaminen, kiertota-
louden osaamiskeskus, synteettinen biologia, kuluttajakiertotalouden osaamisalusta. 
Hakemuksia saapui yhteensä 25. Rahoitettavia hankkeita valittaessa painotettiin sitä, 
miten hanke edistää kiertotaloutta, millaista yhteistyötä sillä luodaan, millaisia vaiku-
tuksia sillä on alueellisesti, kansallisesti tai kansainvälisesti ja minkälaiset jatkomah-
dollisuudet sillä on tämän rahoituksen päättyessä.  
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32.20.43.2. Yritysvetoisen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan sekä kiertota-
louden ja toimialojen kasvun tukeminen  

CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy:n isännöimän yhteiseurooppalaisen supertie-
tokone LUMIn valmistelut ja käyttöönotto etenivät suunnitelmien mukaisesti vuonna 
2021. LUMIn datakeskus valmistui Kajaaniin alkuvuodesta ja supertietokoneen asen-
nukset käynnistyivät kesällä. Kone saatiin kotimaisten ja eurooppalaisten tutkijoiden 
pilottikäyttöön syksyllä. Asiakaskäyttö alkaa vuoden 2022 alkupuolella. LUMIn kapasi-
teetista on varattu enintään 20 prosenttia yritysten käyttöön. CSC, TEM ja OKM selvit-
tivät tulevan yrityskäytön eri muotoja vuoden 2021 aikana. 

Työ- ja elinkeinoministeriö myönsi vuonna 2021 momentilta 6,0 miljoonaa euroa 
CSC:lle välitettäväksi edelleen LUMI-konsortiolle. Suomen rahoitusosuus on kokonai-
suudessaan 48 miljoonaa euroa, joka jakautuu opetus- ja kulttuuriministeriön sekä 
työ- ja elinkeinoministeriön kesken. Vuosina 2019-2021 työ- ja elinkeinoministeriön ra-
hoitusosuus on ollut yhteensä 19,72 miljoonaa euroa. 

32.20.44. Kiertotalouden investointituki 

Kiertotalouden kotimaisiin investointeihin osoitettiin 1 miljoonan euron määräraha. 
Avustushaussa keväällä 2021 saatiin yhteensä 34 hakemusta, joista myönteisen ra-
hoituspäätöksen sai 4 hakemusta. Avustusta jäi käyttämättä 575 000 euroa, joten uusi 
haku avattiin syksyllä 2021. Uudella hakukierroksella saatiin 24 hakemusta, joista 
myönteisen rahoituspäätöksen sai 9 hakemusta. 

Vuonna 2021 tuetut hankkeet koskivat mm. digitaalisia alustoja, rakennus- ja konepa-
jateollisuutta, sivu- ja jätevirtoja.  

32.20.45. LNG-terminaalien investointituki   

Vuonna 2021 ei tehty uusia tukipäätöksiä LNG-terminaaleille. Tukiohjelman mukai-
sista hankkeista myönnettyjen avustusten maksaminen päättyy vuoden 2022 aikana.  

32.20.46. Laivanrakennuksen innovaatiotuki 

Vuoden 2021 talousarvioissa laivanrakennuksen innovaatiotukiin osoitettiin 20,6 mil-
joonan euron määräraha   ja uusiin myöntämispäätöksiin 50,2 miljoonaa euroa, josta 
tehtiin sitoumuksia 38,6 miljoonalla eurolla.  

Määrärahasta saa myöntää innovaatiotukea Suomessa rekisteröidylle laivanraken-
nusyritykselle, laivankorjausyritykselle ja laivankonversioyritykselle sekä kelluvia ja 
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liikkuvia offshore-rakenteita valmistaville yrityksille. Business Finlandin tavanomaiset 
esikilpailulliset innovaatiotuet eivät ole telakoiden käytettävissä, sillä laivanrakennus-
teollisuudessa innovaatiotoiminta toteutetaan laivatilauksen varmistuttua.  

Tuki mahdollistaa suomalaisen laivanrakennusteollisuuden kansainvälisen kilpailuky-
vyn vahvistamisen kannalta välttämättömät panostukset innovaatioiden kehittämi-
seen. Tuella on ollut merkittävä vaikutus telakkateollisuuden työpaikkojen turvaami-
sessa ja isojen vientikauppojen toteutumisessa. Innovaatiotuki on globaalissa kilpailu-
tilanteessa tärkeä Suomen laivanrakennusteollisuuden innovatiivisten uusien konsep-
tien luomiselle sekä kilpailukyvylle. Tuella on myös välillistä vaikutusta meriteollisuu-
den arvoverkostoon, joka kehittää uusia innovatiivisia ratkaisuja, joiden käyttöönottoa 
tuella on voitu vauhdittaa.  

32.20.48. Uusiutuvan energian tuotantotuki   

Syöttötariffia maksettiin metsähakkeella tuotetusta sähköstä 205 000 euroa, tuulivoi-
malla tuotetusta sähköstä 197 926 000, biokaasulla tuotetusta sähköstä 2 770 0000 
euroa ja puupolttoainevoimalaitoksilla tuotetusta sähköstä 98 000 euroa. Preemiota 
maksettiin tuulivoimalla tuotetusta sähköstä 24 000 euroa. Tuulivoimaloille maksettiin 
merkittävästi vähemmän tukea kuin vuonna 2020, mikä johtui pääasiassa sähkön 
markkinahinnan noususta. Vuosi 2020 oli ollut myös poikkeuksellisen tuulinen. Pääs-
töoikeuden korkeasta hinnasta johtuen metsähaketukimäärä pysyi alhaisella tasolla. 
Syöttötariffijärjestelmä on sulkeutunut uusien voimalaitosten osalta. Preemiotuen 
osalta tukipäätökset tehtiin vuonna 2019 eikä uusia tarjouskilpailukierroksia ole enää 
tarkoitus järjestää. 

Työllisyys ja yrittäjyys 

32.30.30. Valtionavustus kunnille yksinyrittäjien tukemiseen 

Kunnat myönsivät vuonna 2020 yksinyrittäjien koronatukea noin 94,3 miljoonaa euroa 
noin 47 100 yksinyrittäjälle (valtioneuvoston asetus 199/2020 yksinyrittäjien valtion-
avustuksista kunnille). Vuonna 2021 kunnat raportoivat tuen käytöstä työ- ja elinkeino-
ministeriölle ja ilmoittivat myöntämänsä tuet yrityspalvelujen asiakastietojärjestel-
mään. Työ- ja elinkeinoministeriön tilaama tarkastus yksinyrittäjien tuesta valmistui 
helmikuussa ja valtiontalouden tarkastusviraston tarkastus koronaepidemian johdosta 
myönnetyistä suorista yritystuista lokakuussa. Marraskuussa 2021 työ- ja elinkeinomi-
nisteriö ohjeisti kuntia ilmoittamaan, mikäli niiden myöntämään tukimäärään oli tullut 
muutoksia. Vain yksi kunta ilmoitti 2 000 euron muutoksesta tietojenkäsittelyvirheen 
vuoksi.  
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Kuntien myöntämään yksinyrittäjien tukea on jatkettu osana Valtiokonttorin myöntä-
mää kustannustukea. Yksinyrittäjien tuki on sisällytetty kustannustukeen kolman-
nesta hakukierroksesta alkaen.  

32.30.33. Turveyrittäjien avustaminen   

Turpeen energiakäyttö alkoi laskea ennakoitua nopeammin vuonna 2020 ja laski edel-
leen vuonna 2021. Kehityskulun seurauksena turvealan yritykset ja yrittäjät ovat ajau-
tuneet asemaan, jossa turvealalla ei ole aiemmassa laajuudessa liiketoimintaedelly-
tyksiä. Tämän vuoksi vuonna 2021 momentille 32.30.33 myönnettiin 30 585 000 eu-
roa, jota voidaan käyttää turveliiketoimintaa harjoittaville yrittäjille maksettaviin avus-
tuksiin tai muuhun sopeutusrahaan.  

Asian valmistelu osoittautui valtiontukinäkökulmasta erittäin haastavaksi ja venyi vuo-
den 2022 puolelle. Tarkoituksena on maksaa korvausta turvetuotannosta luopuville 
yrityksille nk. siirtymäkaudelta vuonna 2022. Tuen haun on tarkoitus avautua vuoden 
2022 alkupuoliskolla ja myönnetty raha on käytettävissä vuoden 2022 loppuun asti. 

32.30.40. Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen   

Maakuntien omaehtoiseen kehittämiseen tarkoitettu 8 000 000 euron määräraha on 
käytetty maakuntien liitoissa hallituksen aluekehittämispäätöstä ja maakuntaohjelmien 
toimeenpanoa edistäviin kohteisiin. Rahoituksen myöntämisessä on painotettu hank-
keita, jotka lieventävät koronaepidemian välittömiä kielteisiä yritys- ja aluetaloudellisia 
vaikutuksia ja nopeuttavat kriisin jälkeistä toipumista ja jälleenrakennustyötä. Hankkei-
den toteutus on suurelta osin kesken, joten toiminnan tuloksia ei ole vielä käytettä-
vissä. 

Maakuntien liitoille myönnettiin valtioneuvoston päätöksellä innovaatioekosysteemiso-
pimusten toimeenpanon käynnistämiseen 4 925 000 euroa. Määräaha käytetään val-
tion ja kaupunkien välisten innovaatioekosysteemisopimusten toimeenpanoon sopi-
muskauden 2021-2027 alkuvaiheessa. Työ- ja elinkeinoministeriölle myönnettiin 75 
000 euroa käytettäväksi ekosysteemisopimusten toimeenpanoa tukevaan, valtakun-
nallista päätöksentekoa edellyttävään toimintaan. 

Maakuntien liitoille myönnettiin valtioneuvoston päätöksellä 6 924 000 euroa alueiden 
välisen verkostotyön edistämiseen. Määräraha käytetään aluekehittämisen teemaver-
kojen ja kehittämisvyöhykkeiden rahoittamiseen. Rahoittavina viranomaisina toimivat 
verkostojen ja vyöhykkeiden hallinnoinnista vastaavien tahojen maakuntien liitot. Sa-
massa yhteydessä työ- ja elinkeinoministeriölle myönnettiin 76 000 euroa verkostojen 
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ja vyöhykkeiden välisen yhteistyön edistämiseen ja vuorovaikutukseen valtioneuvos-
ton kanssa. 

Etelä-Pohjanmaan liitolle myönnettiin valtioneuvoston päätöksellä 1 500 000 euroa 
käytettäväksi seutukaupunkien osaavan työvoiman verkostohankkeisiin. Hankekoko-
naisuuden rahoittavana viranomaisena toimii Etelä-Pohjanmaan liitto. Rahoitus on 
osa seutukaupunkiohjelman toimeenpanoa. 

Äkillisiin rakennemuutostilanteisiin varatusta määrärahasta on myönnetty vuonna 
2021 yhteensä 9 700 000 euroa, josta 400 000 euroa Päijät-Hämeen liitolle käytettä-
väksi Lahden bussikoritehtaan sulkemisesta aiheutuvan äkillisen rakennemuutostilan-
teen hoitamiseen. Varsinais-Suomen liitolle 200 000 euroa Naantalin rakennemuutos-
tilanteen hoitoon ja koordinaatioon. Lapin liitolle 2 800 000 euroa Kemi-Tornion raken-
nemuutostilanteen koordinaatioon sekä uuden yritystoiminnan ja työpaikkojen luomi-
seen. Työ- ja elinkeinoministeriölle edelleen päätettäväksi 2 000 000 euroa paikallis-
ten äkillisten rakennemuutostilanteiden hoitamiseen. Keski-Suomen liitolle 4 000 000 
euroa Jämsän äkillisen rakennemuutostilanteen hoitamisen koordinaatioon ja toimin-
taympäristön kehittämiseen uuden yritystoiminnan ja työpaikkojen luomiseksi. Lapin 
liitolle 300 000 euroa Utsjoen kalastuskiellosta aiheutuneen paikallisen elinkeinoelä-
män muutostilanteen hoitamiseen ja koordinaatioon ja kestävän elinkeinotoiminnan 
edistämiseen. 

Momentin määrärahasta myönnettiin vuonna 2021 valtionavustusta viidelle Talent 
Hub –hankkeelle yhteensä 2 261 346  euroa. Avustuksia ovat voineet saada kunnat, 
joissa asuu yli 15 000 vieraskielistä asukasta. Valtionavustuksilla on tuettu Talent Hub 
–verkoston palveluiden kehittämistä eli yhteistyömallien, joiden kautta luodaan sel-
keitä, organisaatiorajat ylittäviä palvelupolkuja kansainvälisten osaajien houkuttelun, 
rekrytoimisen, asettautumisen ja integroitumisen tueksi sekä yritysten ja kansainvälis-
ten osaajien kohtaamisen kehittämiseen. Talent Hub -toiminnassa vahvistetaan kor-
keakoulujen, yritysten ja muiden työnantajien yhteistyötä kansainvälisten opiskelijoi-
den ja tutkijoiden työelämäyhteyksien ja työllistymisen edistämiseksi. 

Lisäksi momentin määrärahasta myönnettiin vuonna 2021 valtionavustusta 2 000 000 
euroa Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen verkostomaisen osaamiskes-
kuksen (KEINO) toimintaan. KEINO-osaamiskeskus kehittää kestäviin ja innovatiivisiin 
hankintoihin liittyvää osaamista, johtamista, mittaamista, yritysyhteistyötä sekä edis-
tää uusien ratkaisujen skaalautumista. 
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32.30.42. Yritysten kehittämishankkeiden tukeminen   

Momentilla oli vuoden 2021 talousarvion (ml. IV lisätalousarvio) mukaista valtuutta 
käytettävissä yhteensä 10 000 000 euroa. Lisäksi käytettävissä oli vuodelta 2020 siir-
tynyttä valtuutta yhteensä 15 000 000 euroa eli valtuutta oli vuonna 2021 käytettä-
vissä yhteensä 25 000 000 euroa. Valtuudesta myönnettiin avustuksia yhteensä 367 
yritykselle 18,2 miljoonaa euroa. Valtuudesta 5 miljoonaa euroa kohdentui 139 pienen 
yrityksen kasvu- ja kansainvälistymisvalmiuksien kehittämiseen. Kemi-Tornion, Jäm-
sän, Naantalin ja Lahden äkillisen rakennemuutostilanteiden hoitoon liittyviin pk-yritys-
ten kehittämis- ja investointihankkeisiin valtuudesta myönnettiin 2,6 miljoonaa euroa 
ja loppuosa valtuudesta eli 10,6 miljoonaa euroa kohdennettiin koronaelvytyksenä pk-
yrityksen uudistumista ja kilpailukykyä edistäviin kehittämis- ja investointihankkeisiin.  

32.30.44. Alueellinen kuljetustuki   

Harvaan asutuilla alueilla sijaitsevien pk-yritysten kuljetuskustannusten tasaamiseen 
myönnettiin momentin määrärahaa vuonna 2021 yhteensä 5,6 milj. euroa 235 pk-yri-
tykselle. 

32.30.45. Valtionavustus turvetuotantokoneiden romutukseen   

Turpeen energiakäyttö alkoi laskea ennakoitua nopeammin vuonna 2020 ja laski edel-
leen vuonna 2021. Kehityskulun seurauksena turvealan yritykset ja yrittäjät ovat ajau-
tuneet asemaan, jossa turvealalla ei ole aiemmassa laajuudessa liiketoimintaedelly-
tyksiä. Tämän vuoksi vuonna 2021 momentille 32.30.45 myönnettiin 20 000 000 eu-
roa, jota voidaan käyttää turvetuotantoon valmistettujen koneiden ja laitteiden romut-
tamiseen tai siirtämiseen toiseen käyttötarkoitukseen.  

Asian valmistelu osoittautui valtiontukinäkökulmasta erittäin haastavaksi ja venyi vuo-
den 2022 puolelle. Tarkoituksena on maksaa korvausta romutetuille turvetuotantoko-
neille. Muuhun käyttötarkoitukseen siirtämisen tukemista ei katsottu mahdolliseksi val-
tiontukisäädösten näkökulmasta. Tuen haun on tarkoitus avautua vuoden 2022 helmi-
kuussa ja em. raha on käytettävissä vuoden 2023 loppuun asti. 

32.30.51 Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut  

Momentin määrärahaa käytettiin 31,6 miljoonaa euroa. Lisäksi käytettiin vuodelta 
2020 siirtynyttä määrärahaa 246,2 miljoonaa euroa. Määrärahaa käytettiin yhteensä 
277,8 miljoonaa euroa (2020 267,8 miljoonaa euroa, 2019 292,2 miljoonaa euroa ja 
2018 317,7 miljoonaa euroa). Vuoden 2021 ajan momentilta rahoitettavien palvelujen 
piirissä oli keskimäärin 40 400 henkilöä, mikä on noin 5 200 henkilöä enemmän kuin 
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vuonna 2020. Momentin määrärahasta työvoimakoulutukseen käytettiin 103,3 miljoo-
naa euroa, mikä on 11,3 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2020.  

Kotoutumiskoulutuksen osuus oli arviolta noin 49,0 prosenttia (2020 55,2 prosenttia) 
ja ammatillisesti suuntautuneen työvoimakoulutuksen osuus noin 51,0 prosenttia. Am-
matillisesti suuntautuneen koulutuksen sisällä yhteishankintakoulutukseen käytettiin 
arviolta noin 34 prosenttia sidotusta määrärahasta (vuonna 2020 noin 32 prosenttia). 
Työvoimakoulutuksessa oli kuukauden aikana keskimäärin 21 200 henkilöä, mikä on 
noin 900 henkilöä enemmän kuin edellisenä vuonna. Koulutuksen vaikuttavuus parani 
vuonna 2021: kolmen kuukauden kuluttua ammatillisen työvoimakoulutuksen päätty-
misen jälkeen työttömänä oli 41,5 prosenttia, mikä on 4,8 prosenttiyksikköä enemmän 
kuin vuonna 2020 (46,3 prosenttia). Vuonna 2021 päättyneiden TE-hallinnon hankki-
mien ammatillisesti suuntautuneiden työvoimakoulutusten (1155 kpl ja 12 558 opiske-
lijaa) OPAL-palautteiden vastaajista 85 prosenttia (vuonna 2020 noin 86,2 prosenttia) 
antoi koulutukselle hyvän tai erinomaisen arvosanan. Vastausprosentti oli 80,5 
(vuonna 2020 noin 57,7 prosenttia). Vastausprosentti oli selvästi parempi kuin vuonna 
2020 ja palasi niin sanotusti normaalille tasolle, joka vallitsi ennen koronapandemian 
alkua. 

Palkkatuettuun työhön ja starttirahaan käytettiin työ- ja elinkeinoministeriön hallinnon-
alan sekä sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan määrärahoja yhteensä noin 
254,4 miljoonaa euroa, mikä on 18,4 miljoonaa euroa (8 prosenttia) enemmän kuin 
vuonna 2020. Työllistettynä oli keskimäärin noin 26 800 henkilöä, jossa on nousua 
edellisestä vuodesta noin 20 prosenttia (2020 noin 22 300 henkilöä). Kolmen kuukau-
den kuluttua palkkatuetun työn päättymisen jälkeen työttömänä oli 47,1 prosenttia, 
mikä on 4,9 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuonna 2020 (52,0 prosenttia). 

Työllistämiseen käytetyistä määrärahoista maksettiin momentilta 32.30.51. noin 
105,5 miljoonaa euroa (josta noin 11,1 miljoonaa euroa valtionhallintoon työllistämi-
seen), momentilta 33.20.50. maksettiin noin 42,0 miljoonaa euroa (josta noin 2,0 mil-
joonaa euroa valtionhallintoon työllistämiseen), ja momentilta 33.20.52. maksettiin 
noin 107,0 miljoonaa euroa (josta noin 1,5 miljoonaa euroa valtionhallintoon työllistä-
miseen). 

Valmennuksiin ja kokeiluihin käytettiin noin 19,2 miljoonaa euroa (2020 noin 15,9 mil-
joonaa euroa). 
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32.30.52. Palkkaturva  

Momentille on budjetoitu 32 000 000 euroa. Tästä 21 434 185 euroa käytettiin palkka-
turvaan, 7 673 euroa takaisinperittyjen saatavien palautuksiin ja niistä kertyneisiin kor-
koihin ja 69401 euroa viranomaismaksuihin, oikeudenkäyntikuluihin ja konkurssikus-
tannuksiin eli yhteensä 21 511 259 euroa. Käyttämättä jäi 10 488 721 euroa.  

32.30.64 EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja 
muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin   

Ohjelmakauden 2014–2020 rakennerahasto-ohjelman julkinen rahoitus on noin 
2,8 miljardia euroa, josta EU:n osuus on puolet. Vuoden 2021 lopulla 111 prosenttia 
julkisesta rahoituskehyksestä oli varattu ohjelmakauden aikana käynnistyneisiin run-
saaseen 11 000 hankkeeseen. Maksatuksia hankkeille oli vuoden 2021 loppuun men-
nessä tehty lähes 2,0 miljardilla eurolla (julkinen rahoitus yhteensä). Ohjelman seu-
rantakomitean kesällä 2019 tarkistamien tavoitetasojen mukaan ohjelman avulla ta-
voitellaan mm. 10 500 uuden työpaikan ja 600 uuden yrityksen syntymistä vuoteen 
2023 mennessä. Vuoden 2021 loppuun mennessä uusia työpaikkoja oli syntynyt  
10 907 ja uusia yrityksiä 562. 

Vuonna 2021 rakennerahasto-ohjelman toteutuksessa REACT-EU-lisärahoituksen 
myötä käynnistyi uusia hankkeita. REACT-EU-rahoitus kasvattaa ohjelman kokoa run-
saalla 10 prosentilla tarjoten nopeasti käyttöön saatavan vuosille 2021 ja 2022 kohdis-
tuvan lisärahoituksen erityisesti digitalisaatiota ja vihreää siirtymää edistäviin EAKR- 
ja ESR-hankkeisiin. 

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) osarahoittamat hankkeet ovat liittyneet muun mu-
assa nuorisotakuuseen, pitkäaikaistyöttömyyden hoitoon, ikääntyvien työllisyyteen ja 
maahanmuuttajien kotoutumiseen. Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) osarahoit-
tamien hankkeiden pääalaa ovat olleet pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen tu-
keminen sekä t&k- ja innovaatiotoiminta, joka on rakennerahasto-ohjelmassa painot-
tunut erityisesti alueille, joiden osuus kansallisesta t&k&i- rahoituksesta on pienempi. 
Vuonna 2021 jatkui myös EAKR-osarahoitteinen takausohjelma kasvuyritysten rahoi-
tuksen saatavuuden parantamiseksi. Vuoden 2021 lopulla 27,1 prosenttia varatusta 
EAKR-rahoituksesta oli kohdistunut vähähiilisyyttä edistäviin hankkeisiin.  

Kaiken kaikkiaan Suomen rakennerahasto-ohjelman toteutusaste on EU-tason vertai-
lussa edelleen parhaiden joukossa. Suomi on vuoden 2022 alussa yli 70 prosentin 
maksatusasteellaan EAKR:n osalta seitsemäntenä ja ESR:n osalta neljäntenä. 
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Yritysten erityisrahoitus 

32.40.42. Valtiontuki sähköhuollon varmistamiseksi 

Vuoden 2021 ei tehty uusia tukipäätöksiä sähköverkkojen korvausinvestointeihin. Tu-
kiohjelman mukaisista hankkeista myönnettyjen avustusten maksaminen alkaa vuo-
den 2022 aikana. 

32.40.47. Finnvera Oyj:n tappiokorvaukset ja korkotuet 

Finnveran toiminnalle on asetettu itsekannattavuustavoite eli yhtiön toiminnan menot 
pitää pystyä kattamaan pitkällä aikavälillä yhtiön toiminnasta saatavilla tuloilla. Pk-ra-
hoituksessa itsekannattavuuden tarkasteluajanjaksona pidetään 10 vuotta ja viennin 
rahoituksessa 20 vuotta. 

Finnvera myönsi vuonna 2021 luotto- ja takaustappiositoumuksen piirissä olevaa ra-
hoitusta noin 1,6 miljardia euroa, mikä oli yli 3 prosenttia edellisvuotta enemmän. 
Finnveran rahoitus kasvaville ja kansainvälistyville yrityksille kasvoi vuonna 2021 stra-
tegian mukaisesti. Finnvera myönsi rahoitusta omistajanvaihdoksiin 174 miljoonaa eu-
roa ja oli mukana lähes 813 yrityksen omistajanvaihdoksen toteuttamisessa. Finnvera 
rahoitti vuonna 2021 kotimaan rahoituksessa lähes 2 399 aloittavaa yritystä ja 2 181 
kasvuyritystä sekä myötävaikutti rahoituksellaan yli 8 599 uuden työpaikan syntymi-
seen. 

Taulukko 6. Finnvera Oyj:n korkotuet ja tappiokorvaukset (32.40.47) 2018-2021 

 2018 2019 2020 2021 

Korkotuet ja tappiokorvaukset (milj. euroa) 19,6 18,1 21,9 34,9 

 

32.40.48. Korko- ja muu tuki julkisesti tuetuille vienti- ja alusluotoille 

Vienninrahoitus pyrkii parantamaan suomalaisten vientiyritysten edellytyksiä menes-
tyä globaaleilla markkinoilla. Finnveran varainhankintaan perustuvan rahoitusjärjestel-
män puitteissa (1543/2011) Suomen Vientiluotto allekirjoitti vuonna 2021 uusia kiin-
teäkorkoisia luottosopimuksia 2 (3) kappaletta. Näiden kiinteäkorkoisten luottojen arvo 
euroissa oli 214 miljoonaa (305 miljoonaa) euroa. Vuoden lopussa voimassa olevia 
rahoitustarjouksia ei ollut (0,6 miljardia euroa). 
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Suomen Vientiluotto hallinnoi julkisesti tuettujen vienti- ja alusluottojen korontasaus-
järjestelmää. Korontasauksella vahvistetaan rahoituslaitosten mahdollisuuksia järjes-
tää luotonsaajalle kansainvälisesti kilpailukykyistä kiinteäkorkoista vientiluottorahoi-
tusta. Myös Suomen Vientiluoton rahoittamissa kiinteäkorkoisissa luotoissa käytetään 
korontasausta. Vuoden 2021 lopussa liikepankkien rahoittamien korontasausta hyö-
dyntävien luottojen luottokanta oli euroissa laskettuna 0,3 (0,4) miljardia. Nostamatto-
mien luottojen määrä oli euroissa 0,2 (0,3) miljardia. Suomen Vientiluotto Oy:n kiin-
teäkorkoisten luottojen luottokanta oli vastavana aikana euroissa 4,5 (4,8) miljardia ja 
nostamattomien luottojen määrä oli euroina 4,4 (5) miljardia.  

Taulukko 7. Korko- ja muu tuki julkisesti tuetuille vienti- ja alusluotoille (32.40.48.) 2018-2021 

 2018 2019 2020 2021 

Korkotuki- ja muut 
maksut (milj. euroa) 26,2 38,8 47,6 79,2 

Uudet korontasaus-
sopimukset ja -päätökset, 
arvo (milj. euroa) 

2 062,1 1 893,5 620 225 

Korontasaussopimuskanta 
vuoden lopussa arvo (M€) 

9 912,6,  
josta nostet-
tuja  4 339,7 

10 898,6, 
josta nostet-
tuja 5 478,0 

10 092, 
josta nostet-
tuja 5 334,2 

9 135, 
josta nostet-
tuja 4 726,8 

 
Korontasaustoiminnasta kertyi valtiolle suojaustuloja ja korkohyvitystä vuonna 2021 
yhteensä 106,7 (66,2) miljoonaa euroa. Korkotuki- ja suojausmenoja aiheutui 79,2 
(47,6) miljoonaa euroa. Kumulatiivinen tulos järjestelmän alusta (1997-2021) lähtien 
on ollut noin 145,1 miljoonaa euroa.  

32.40.60. Siirrot hallinnonalan rahastoihin 

Momentille myönnetään 20 000 euroa. Momentti ehdotetaan pidettäväksi avoinna 
mahdollisia suuria ja äkillisiä korvausmenoja varten. Mahdollinen Finnvera Oyj:n kor-
vausvaade saattaa tulla lyhyellä varoitusajalla, jolloin talousarviomenettely olisi liian 
hidas.  

Valtiontakuurahaston vastuulla oleva vientitakuu- ja erityistakauskanta (nostetut, nosta-
mattomat ja tarjousvastuut) oli vuoden 2021 lopussa 22,6 miljardia euroa. Vientitakuu- 
ja erityistakaustoiminnan erillistuloksen ollessa tappiollinen käytetään ensisijaisesti 
Finnvera Oyj:n taseessa olevaa vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan puskurirahastoa, 
tämän jälkeen valtiontakuurahaston varoja ja tarvittaessa ko. momentin varoja. Mikäli 
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yhtiön vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan rahaston ja valtiontakuurahaston varat ei-
vät riitä, joudutaan tekemään raha-asiainvaliokunnan puoltoa edellyttävä arviomäärära-
haylitys, koska momentille on varattu ainoastaan 20 000 euron määräraha.  

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi 22.12.2021 Finnveran vientitakuu- ja eri-
tyistakaustoiminnan pääomittamista 400 miljoonalla eurolla. Pääomitukseen oli varau-
duttu valtion vuoden 2021 kolmannessa lisätalousarviossa kesäkuussa 650 miljoonalla 
eurolla. Pääomitus toteutettiin siirtämällä varat valtiontakuurahastoon työ- ja elinkeino-
ministeriön päätöksellä. 

Finnvera Oyj:n taseen vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan rahastossa oli 
31.12.2021 varoja 79 miljoonaa euroa tammi-joulukuun 2021 tuloksen jälkeen ja valti-
ontakuurahastossa vastaavasti 747 miljoonaa euroa eli yhteensä 825 miljoonaa eu-
roa.  

Koronapandemia aiheuttaa edelleen merkittävää epävarmuutta. Finnveran suuret ris-
kikeskittymät ja yksittäiset muut riskipitoiset vastuut pitävät riskitason korkeana ja kes-
kittymät saattavat aiheuttaa luottotappioiden ja -tappiovarausten kasvua seuraavien 
vuosien aikana.  

32.40.82. Lainat Finnvera Oyj:n varainhankintaan 

Julkisesti tuetuista vienti- ja alusluotoista sekä korontasauksesta annetun lain 
(1543/2011) nojalla Suomen Vientiluotto voi myöntää Finnveran varainhankintaan pe-
rustuvia vienti- ja alusluottoja. Rahoitusmarkkinoiden toiminnan ollessa sellaisessa 
häiriötilanteessa, että se estäisi Finnveraa hankkimasta markkinoilta varoja kohtuulli-
silla ehdoilla, voidaan yhtiölle myöntää valtion talousarviossa olevien määrärahojen 
puitteissa lyhytaikaista enintään 12 kuukauden pituista lainaa käypää korkoa vastaan. 
Lainanantovaltuus on talousarviossa enintään 1 000 miljoonaa euroa. Valtuutta ei 
käytetty vuonna 2021. 

Kotoutuminen ja kansainvälinen osaaminen 

32.50.03. Kotoutumisen ja työvoiman maahanmuuton edistäminen 

Momentille on myönnetty 8,9 miljoonaa euroa. Moniammatillisten kotouttamisen osaa-
miskeskusten toiminnan tukemista jatkettiin valtionavustuksilla viidessä suurimmassa 
kaupungissa (Helsinki, Espoo, Vantaa, Turku ja Tampere), ja lisäksi avustusta myön-
nettiin Oulun kaupungille sekä Lahden kaupungille, koska avustusta myönnettiin kun-
nille, joissa asui vähintään 8 000 vieraskielistä asukasta. Avustusta myönnettiin eri-
tyisavustuksena noin 3,1 miljoonaa euroa. Osaamiskeskuksissa asiakkaat ohjataan 
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joustavasti TE- palveluiden, sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä valtionosuusrahoit-
teisten palveluiden piiriin kulloisenkin tarpeen mukaisesti maahanmuuttajien koulutus- 
ja työllistymispolkujen nopeuttamiseksi. Lisäksi 22 kunnalle tai kuntayhtymälle myön-
nettiin erityisavustusta yhteensä noin 3,0 miljoonaa euroa Maahanmuuttajien ohjaus- 
ja neuvontapalveluihin. Tavoitteena on tehostaa ohjautumista peruspalveluihin ja ko-
toutumista edistäviin erityispalveluihin. Valtionavustusta myönnettiin kuntien ja kun-
tayhtymien monialaisiin palveluihin yhteensä 6,1 miljoonaa euroa. 

Järjestöille myönnettiin erityisavustusta vuoden 2020 talousarvion määrärahasta 828 
677 euroa ja vuoden 2021 määrärahasta 143 832 euroa maahanmuuttajien yhteiskun-
tatietoisuuden lisäämiseen sekä kotoutumisen edistämiseen eli yhteensä 972 509 eu-
roa.  

32.50.30. Valtion korvaukset kotouttamisesta 

Momentilla oli määrärahaa käytössä 171,2 miljoonaa euroa. Määrärahaa käytettiin 
146,3 miljoonaa euroa (159,7 miljoonaa euroa 2020) ja määrärahaa jäi käyttämättä 
24,2 miljoonaa euroa. 

Pakolaisia vastaanottavia kuntia tuettiin EU:n AMIF-rahaston rahoittaman Sylvia-
hankkeen lisätuilla yhteensä 1,3 miljoonalla eurolla.  

1.4 Toiminnallinen tehokkuus 
Työ- ja elinkeinoministeriön toiminnan tuottavuutta ja taloudellisuutta on arvioitu minis-
teriön keskeisten toimintojen osalta Kieku-järjestelmästä saatavien kustannustietojen 
perusteella. Kustannustiedot perustuvat seurantakohteille (toiminnot, toimintayksiköt, 
suoritteet, projektit ja seuko1-koodit) kirjattuihin menoihin sekä seurantakohteille teh-
tyjen työajankohdennusten perusteella laskettuihin henkilötyövuosiin ja palkkakustan-
nuksiin. Ministeriön toiminnoille ei ole asetettu varsinaisia tuottavuus- ja taloudelli-
suustavoitteita.  

1.4.1 Toiminnan tuottavuus 

Työ- ja elinkeinoministeriössä panostetaan työajankohdennusten oikeellisuuteen oh-
jeistuksen, seurannan ja raportoinnin avulla, ja työajankohdennusten kattavuus onkin 
parantunut ja kohdentamattoman työn osuus vähentynyt vuosina 2019 ja 2020. 
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Vuonna 2021 kohdentamatonta työtä ei kokonaismäärän suhteen ollut enää merkittä-
västi (alle 0,1 htv). Vuoden 2021 tehollinen työaika oli 356,0 henkilötyövuotta (jat-
kossa htv), mikä tarkoittaa noin 10 prosentin kasvua vuodesta 2020 (321,8 htv). Te-
hollisesta työajasta ohjaustoimintoihin kohdistui 71 prosenttia ja tukitoimintoihin 29 
prosenttia. Tukitoimintojen osuus tehollisesta työajasta on pysynyt suunnilleen sa-
mana (29 prosenttia vuonna 2020 ja 30 prosenttia vuonna 2019). 

Kuvio 1. Tehollisen työajan kohdentuminen toiminnoille Kieku-raportin mukaisesti 
vuonna 2021 

 

 

Ministeriössä tehtiin vuonna 2020 toimintotilikartan päivitystä, jossa ydintoimintoja siir-
rettiin selkiyttämisen vuoksi osaksi ohjaustoimintojen ministeriökohtaisia erityistehtä-
viä. Vuonna 2021 toimintotilikartan päivitystä jatkettiin edelleen, ja loputkin ydintoimin-
not siirrettiin ministeriökohtaisiin erityistehtäviin. Taulukkoon 8 on koottu Kieku-rapor-
tin mukaiset kohdennetut henkilötyövuodet toiminnoittain ja toimintayksiköittäin. Hen-
kilötyövuosien kokonaismäärä kasvoi 5 prosenttia vuodesta 2020. Tammikuussa 2021 
vanhoja ydintoimintoja oli vielä auki Kiekussa, joten työaikaa pääsi kirjautumaan niille 
noin 0,2 htv:n verran. Osasto- ja yksikkökohtaisessa vertailussa on otettava huomioon 
vuonna 2020 tapahtuneet organisaatiomuutokset, minkä takia tiedot eivät ole täysin 
vertailukelpoisia keskenään. 

  

Ohjaustoiminnot
71 %

Tukitoiminnot
29 %
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Taulukko 8. Henkilötyövuodet toimintayksiköittäin ja toiminnoittain Kieku-raportin mukaisesti 2019-2021 

Toimintayksiköt 
HTV Ydintoiminnot Ohjaustoiminnot Tukitoiminnot Poissaolot Kohdentamaton 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 
Konserniohjausyksikkö (päät. 11/2020) 35,1 33,4  0,1 0,1  15,3 15,0  9,3 9,4  10,3 9,0  0,1 0,0  
Kansiapäällikkö ja alivaltiosihteerit   4,7   0,0   1,8   2,7   0,3   0,0 
Ohjausyksikkö (alk. 12/2020)  0,8 13,9  0,0 0,0  0,3 7,1  0,2 3,5  0,4 3,3  0,0 0,0 
Henkilöstö- ja hallintoyksikkö 36,6 39,6 41,0 0,0 0,0 0,0 3,9 4,3 4,1 23,1 27,9 29,6 8,6 7,2 7,4 1,1 0,2 0,0 
Viestintä 10,8 11,9 12,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,6 9,0 9,9 2,1 2,9 2,6 0,0 0,0 0,0 
Työvoiman maahanmuutto ja kotout. 
(alk. 1/2020)  23,5 28,8  0,0 0,0  14,7 19,8  3,3 3,9  5,4 5,2  0,0 0,0 

EU/KV-yksikkö (alk. 12/2020)  0,3 11,2  0,0 0,0  0,2 7,3  0,0 1,4  0,2 2,5  0,0 0,0 
Sisäinen tarkastus (alk. 12/2020)  0,1 2,7  0,0 0,0  0,0 0,1  0,0 2,1  0,1 0,5  0,0 0,0 
Innovaatio- ja yritysrahoitusosasto  72,4 75,9 79,9 3,6 4,0 0,1 33,2 39,7 49,1 12,5 11,7 15,0 22,1 20,0 15,8 1,0 0,6 0,0 
Energiaosasto 45,5 47,6 46,7 8,7 7,6 0,0 19,1 22,8 30,7 6,2 6,7 7,6 11,4 10,5 8,3 0,1 0,0 0,0 
Alueet- ja kasvupalveluosasto 110,2 97,4 102,7 5,6 5,1 0,0 59,4 59,8 70,0 14,8 11,3 14,0 29,8 21,1 18,7 0,6 0,0 0,0 

Työllisyys- ja toimivat markkinat osasto 80,9 79,5 85,3 4,9 2,8 0,0 41,3 46,8 55,2 13,8 12,9 14,0 20,5 16,8 16,1 0,4 0,2 0,0 

Muut (VST, YTA, TN) 7,7 7,8 8,2 0,0 0,0 0,0 6,4 6,3 6,9 0,0 0,0 0,0 1,3 1,5 1,3 0,0 0,0 0,0 
Yhteensä* 399,3 417,7 437,7 23,0 19,5 0,2 178,6 209,9 252,2 88,3 92,4 103,6 106,2 94,9 81,7 3,3 1,0 0,0 
%-osuus kokonaishenkilötyövuosista    6 % 5 % 0 % 45 % 50 % 58 % 22 % 22 % 24 % 27 % 23 % 19 % 1 % 0 % 0 % 
%-osuus tehollisista henkilötyövuosista 293,1 322,8 356,0 8 % 6 % 0 % 61 % 65 % 71 % 30 % 29 % 29 %    1 % 0 % 0 % 

* Htv-yhteensä luku eroaa hieman TAHTIn lukuihin, jotka on esitetty kohdassa 1.6. Henkisten voimavarojen hallinta 
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Taulukkoon 9 on koottu Kiekun työajankohdennusten mukaiset htv-tiedot toiminnoit-
tain vuosina 2019-2021. 

Taulukko 9. Kiekun htv:t toiminnoittain 2019 - 2021 

Toiminnot 
HTV 

2019 2020 2021 

YDINTOIMINNOT 23,0 19,5 0,2 

Työllisyys, työttömyys ja julkinen työvoimapalvelu 1,3 1,5 0,0 

Alueiden kehittäminen ja maakunnan liittojen yhteistoiminta-alueet 3,2 1,7 0,0 

Elinkeinopolitiikka 0,5 1,2 0,1 

Energiapolitiikka sekä ilmastopolitiikan kansallinen valmistelu 8,7 7,6 0,0 

Innovaatio- ja teknologiapolitiikka, yritysten kansainvälistyminen 4,5 3,6 0,1 

Markkinoiden toimivuus, kilpailun edistäminen ja kuluttajapolitiikka 1,6 1,2 0,0 

Siviilipalvelus 0,3 0,1 0,0 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 1,3 2,6  0,0 

Maahanmuuttajien kotouttaminen 1,5 0,0  0,0 

        

OHJAUSTOIMINNOT 178,6 209,9 252,2 

Yhteiskuntapolitiikan strategiat ja seuranta 53,6 64,4 71,5 

Strategiatyö, kehittäminen ja seuranta 32,7 38,1 40,5 

Hallitusohjelman valmistelu ja seuranta 4,9 7,4 10,4 

Tutkimustoiminta, arvioinnit ja ennakointi 8,0 9,6 10,1 

Asiantuntijaosall. muiden strategia-asioihin 5,7 7,3 8,4 

Yhteiskuntasuhteiden hoito 2,3 1,9 2,1 

Ministeriön toimialan ohjaus, toiminta- ja taloussuunnittelu ja 
seuranta 32,0 29,7 34,3 

Ohjaus ja kehittäminen 23,9 22,1 27,0 

Toiminnan ja talouden suunnittelu 6,2 6,1 6,0 

Henkilöstöpolitiikka ja henkilöstösuunnittelu 0,3 0,4 0,4 

Seuranta ja raportointi 1,6 1,1 0,8 

Laillisuusvalvonta 0,0 0,0 0,1 

Lainsäädännön valmistelu ja seuranta 29,1 46,5 51,3 

Lainsäädännön valmistelu ja seuranta  0,8 3,0 5,2 

EU-säädösten valmistelu ja seuranta 4,5 2,6 5,0 

Kansallinen säädösten valmistelu 18,7 31,6 29,5 
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Toiminnot 
HTV 

2019 2020 2021 
Säädösvalmistelun avustaminen 1,1 4,5 5,4 

Säädösvalmistelun kehittäinen 1,8 2,0 2,8 

Säädösten toimeenpano, seuranta ja arviointi 0,5 0,7 0,7 

Lainsäädännön asiantuntijatehtävät muille hallinnonaloille 1,7 2,1 2,6 

EU- ja kansainväliset asiat 38,8 32,7 39,6 

EU-asiat 26,5 23,8 27,6 

Kansainväliset asiat 12,3 8,9 12,0 

Muut ministeriökohtaiset erityistehtävät 25,0 36,6 55,4 

Energia- ja investointituet     3,0 

Energiamarkkinoiden toimivuuden kehittäminen ja parantaminen     0,6 

Päästökauppa     0,5 

Ydinenergia/lupaviranomaistehtävät     3,6 

Muut erik.seur.tehtävät   2,4 3,4 

Ulkop.rah. hankkeet   1,9 1,7 

Maksullinen toiminta     1,2 

Valtionavustukset ja –osuudet, työaika 0,7 1,7 2,4 

Ministeriökohtaiset erityistehtävät 8,3 6,3 6,7 

Kotouttaminen ja työvoiman maahanmuutto   5,0 5,7 

Kansallinen aluekehittäminen   1,0 4,5 

Taloudellinen huoltovarmuus     0,7 

Avaruusasiat     1,2 

RRF-tehtävät     1,9 

Rakennerahastojen viranomaistehtävät 15,9 18,3 18,3 

        

Tukitoiminnot  88,3 92,4 103,6 

Kohdistamaton työ 3,3 1,0 0,0 

Poissaolot 106,2 94,9 81,7 

YHTEENSÄ 399,3 417,7 437,6 
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Ohjaustoiminnoista henkilötyövuosia kohdistui eniten toimintoryhmään Yhteiskuntapo-
litiikan strategia ja seuranta 71,5 htv (64,4 htv vuonna 2020 ja 53,6 htv vuonna 2019). 
Kasvua vuodesta 2020 oli 11 prosenttia. Toiseksi eniten työaikaa kohdistui vuonna 
2021 toimintoryhmään Muut ministeriökohtaiset erityistehtävät 55,4 htv. Tämän toi-
mintoryhmän htv-määrä kasvoi 52 prosenttia vuodesta 2020, mutta osaltaan kasvua 
selittää edellä kuvattu toimintotilikarttauudistus. Lainsäädännön valmistelu ja seu-
ranta-toimintoryhmään kertyi 51,3 htv (46,5 htv vuonna 2020 ja 29,1 htv vuonna 
2019). Lainsäädännön htv-määrä jatkoi kasvuaan (11 prosenttia) koronaviruspande-
mian aiheuttamista lainsäädäntöhankkeista johtuen, mutta kasvu hidastui merkittä-
västi verrattuna ensimmäisen pandemiavuoden aiheuttamaan muutokseen (60 pro-
senttia vuosien 2019 ja 2020 välillä). EU- ja kansainväliset asiat -toimintoryhmän htv-
kertymä vuonna 2021 oli 39,6 (32,7 vuonna 2020 ja 38,8, vuonna 2019). Toimintoryh-
män htv-määrä kasvoi 21 prosenttia edellisvuoteen verrattuna johtuen Pohjoismaisen 
ministerineuvoston puheenjohtajuuskaudesta. Ministeriön toimialan ohjaus, toiminta- 
ja taloussuunnittelu ja seuranta –toimintoryhmän htv-kertymä oli 34,3 (29,7 vuonna 
2020 ja 32,0 vuonna 2019), ja kasvua edellisvuoteen oli 16 prosenttia. 

Kuvio 2. Ohjaustoimintojen htv-jakauma Kieku-raportin mukaisesti vuonna 2021 

 

Tukitoimintojen htv-kertymä vuonna 2021 oli 103,6 htv, mikä tarkoittaa 12 prosentin 
kasvua vuodesta 2020. Suurin osa tukitoiminnoista kohdistui toiminnolle Yleishallinto 
ja johtaminen (72,8 htv). Kiekun yhteisen toimintotilikartan mukaisesti toiminnolle kuu-
luu kohdistaa johtamisen lisäksi muun muassa perusvirkamiehen hallinnollisiin tehtä-
viin kulunut työaika. Kyseistä toimintoa käyttää käytännössä koko työ- ja elinkeinomi-
nisteriön henkilöstö. Vuonna 2020 toiminnolle kertyi 62,9 htv ja vuonna 2019 56,2 htv, 
joten toiminnon htv-kertymä on ollut kasvussa. Myös viestinnän htv-kertymä kasvoi 22 
prosenttia vuodesta 2020 (9,7 htv) ollen 11,89 htv vuonna 2021. Pitkittynyt koronavi-
ruspandemia onkin kasvattanut viestinnän tarvetta. 
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Kuvio 3. Tukitoimintojen htv-jakauma Kieku-raportin mukaisesti vuonna 2021 

 

Handi-järjestelmä 

Työ- ja elinkeinoministeriössä otettiin käyttöön tilausten ja laskujenkäsittelyjärjestelmä 
Handi 1.9.2019. Ministeriössä on panostettu laskujen käsittelyn automaation edistämi-
seen ja siksi automaattisesti käsiteltyjen laskujen automaatioprosentti on ollut kasvu-
suuntainen käyttöönotosta lähtien, euromäärältään pieniä laskuja lukuun ottamatta. 
Toukokuusta 2020 lähtien täysin automaattisesti kohdistuneiden laskujen automaatio-
aste on tasaantunut yli 50 prosenttiin. Poikkeuksena tästä on vuodenvaihde, jolloin 
useita laskuja joudutaan yleensä korjaamaan manuaalisesti esimerkiksi kirjauspäivän 
osalta. Joulukuussa laskuja myös saapuu järjestelmään huomattavasti normaalia 
enemmän, mikä osaltaan tuo haasteita laskujen käsittelyyn. Taulukossa 10 on esitetty 
Handin tuoma laskujen käsittelyn automaatioaste vuoden keskiarvoina. Vuoden 2019 
luvut sisältävät ainoastaan neljä kuukautta syyskuusta joulukuuhun, joten ne eivät ole 
suoraan vertailukelpoisia seuraavien vuosien kanssa. Vuoden 2020 ja 2021 välillä sen 
sijaan voi huomata automaatioasteen selvän paranemisen. Vuonna 2021 ostolaskujen 
määrä väheni 6 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. 
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Taulukko 10. Työ- ja elinkeinoministeriön laskujen automaatioaste 2019-2021 

Automaatioaste (%) 2019* 2020 2021 

Täysin automaattisesti kohdistuneet laskut (keskiarvo) 17 54,7 60 

Automatiikalla käsitellyt laskut, sis. laskut, jotka on 
osittain jouduttu käsittelemään manuaalisesti (keskiarvo) 27,3 72,8 77,1 

Ostolaskujen määrä 865 1674 1580 

* vuonna 2019 syyskuu-joulukuu 

Handin käyttö on selkiyttänyt ostolaskujen tiliöintiä, koska tiedot viedään etukäteen 
järjestelmään ja toistuvissa laskuissa seurantakohdetiedot pysyvät samoina. Ministeri-
össä on säännöllisesti toistuvia kiinteähintaisia laskuja usealta eri toimittajalta. Auto-
matisointi ei rajoitu pelkästään sopimuksellisiin laskuihin, vaan myös yksittäisten ti-
lausten käsittelyä on pystytty automatisoimaan järjestelmässä. Vuonna 2021 työ- ja 
elinkeinoministeriössä pyrittiin ottamaan Handin Tilaus- ja Hankinta-moduuleja parem-
min käyttöön, ja vuonna 2022 niiden käyttöä tullaan kehittämään edelleen. 

Handin myötä työ- ja elinkeinoministeriössä on otettu taloushallinnon ylläpitämä han-
kintasopimusrekisteri aktiiviseen käyttöön. Sopimusrekisteriin on koottu kaikki ministe-
riön voimassa olevat sopimukset. Sopimusrekisteriä päivitetään ajantasaisesti yhteis-
työssä osastojen kanssa ja näin suurin osa sopimuksista on saatu vietyä Handiin au-
tomaattikohdennukseen taulukon 11 mukaisesti. 

Taulukko 11. Työ- ja elinkeinoministeriön sopimukset 2019-2021 

Työ- ja elinkeinoministeriön sopimukset (kpl) 2019 2020 2021 

Sopimusrekisterissä olevat sopimukset (31.12. voimassa olevat ja 
ennen 31.12. päättyneet kuluvana  vuonna luodut sopimukset) 176 276 201 

- Joista kyseessä olevana vuotena luotuja sopimuksia 100 148 82 

Handissa olevia sopimuksia yhteensä 256 649 478 

- Sopimusrekisterissä olevia sopimuksia Handissa 110 230 182 

- Tilauksellisia sopimuksia Handissa 146 419 285 

Kuukausittain toistuvat kiinteähintaiset sopimukset Handissa 17 17 11 
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1.4.2 Toiminnan taloudellisuus 

Taulukossa 12 on esitetty Työ- ja elinkeinoministeriön kulujen toteumatiedot vuosina 
2019-2021. Luvut eivät sisällä valtioneuvoston hallintayksikön (VNHY) kautta makset-
tuja menoja (vrt. toimintolaskennan taulukko 13). Työ- ja elinkeinoministeriön kulut 
kasvoivat 10 prosenttia vuodesta 2020. Eniten kasvua on palvelujen ostoissa, jotka 
nousivat 24 prosenttia noin 5,6 miljoonalla eurolla. Tietotekniikan asiantuntija- ja tutki-
muspalveluiden ostot nousivat 2,6 miljoonalla eurolla, josta 1,5 miljoonaa selittyy EU:n 
alue- ja rakennerahastoihin (EURA) liittyvien ostopalveluiden kasvulla. Palvelujen os-
tot-kategoriaan sisältyy myös Lkp-tili Yhteistoiminnan kustannusten korvaukset, jonne 
kirjataan EURA-järjestelmien maksatukset rakennerahastoprojektien rahoitusta var-
ten. Kyseiselle tilille kirjatut maksatukset kasvoivat noin 2,6 miljoonalla eurolla vuo-
teen 2020 verrattuna. Vuonna 2021 käynnistyi rakennerahaston uusi ohjelmakausi sa-
malla kun vanhalle kaudelle kirjautuu takautuvasti kuluja, mikä selittää kokonaiskus-
tannusten kasvun.  

Taulukko 12. Kulujen toteuma Kiekun raportilla 2019-2021 (1 000 €). Luvut eivät sisällä valtio-
neuvoston hallintoyksikön (VNHY) kautta maksettuja menoja 

Kululaji 2019 2020 2021 

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 90 63 59 

Henkilöstökulut* 29 731 32 051 33 892 

Vuokrat 343 249 211 

Palvelujen ostot 13 601 23 053 28 636 

Muut kulut 10 175 17 339 17 278 

Sisäiset kulut** 9 249 - - 

Rahoitustuotot ja -kulut*** -52 -6 -5 

Yhteensä 63 137 72 748 80 071 

* Poikkeuksena vuoteen 2019, vuodesta 2020 eteenpäin mukana on lomapalkkavelan muutos 
(Lkp-tilit 41080000 ja 41180000), 765 791,29 euroa vuonna 2020 ja 876 127,07 euroa vuonna 
2021 

**  Sisäiset kulut ovat osa palvelujen ostoja vuodesta 2020 lähtien 

***  Vuosien vertailukelpoisuuden lisäämiseksi luvuissa ei ole mukana Suomen Vientiluotto Oy:ta.  

Yllä mainittujen lisäksi ed. vuosina vertailukelpoisuuden lisäämiseksi on poistettu seuraavat ta-
pahtumat: talousarviotilille 130105 kohdistuneet lainojen korkotulot, Lkp-tili 50900000 (osingot), 
Lkp-tilit 50980000 ja 51980000 (tileistäpoistot), 48120000 ja 48190000 (poistot). 
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Taulukossa 13 on esitetty työ- ja elinkeinoministeriön vuoden 2019-2021 kustannuk-
set ydin- ja ohjaustoiminnoilla. Poissaolojen ja tukitoimintojen kustannukset, työ- ja 
elinkeinoministeriön osuus VNHY:n kustannuksista (9 731 721 euroa vuonna 2021) 
sekä kohdentamaton työ on kustannuslaskennan avulla kohdennettu ministeriön sub-
stanssitoimintoihin. Koska vanhoille ydintoiminnoille oli vielä tammikuussa 2021 kir-
jattu työaikaa niille myös kohdentui kustannuksia, mutta kokonaisuuden kannalta 
summa ei ole merkittävä.  

Eniten kustannuksia kohdistui toimintoryhmään Muut ministeriökohtaiset erityistehtä-
vät, 33 prosenttia. Tämän toimintoryhmän kustannukset kasvoivat 34 prosenttia vuo-
desta 2020 johtuen vuonna 2021 toteutetusta toimintatilikartan muutoksesta. Toiseksi 
eniten kustannuksia kohdistui toiminnoille EU- ja kansainväliset asiat, 28 prosenttia. 
Tässä toimintoryhmässä on huomioitava Pohjoismaisen ministeriöneuvoston puheen-
johtajuuden aiheuttamat kustannukset, sekä kansainväliset jäsenmaksut, joita mak-
settiin noin 16,8 miljoonaa euroa vuonna 2021 (16,4 miljoonaa vuonna 2020 ja 7,5 
miljoonaa vuonna 2019). Kolmanneksi eniten kustannuksia, 20 prosenttia kohdistui 
toimintoryhmään Yhteiskuntapolitiikan strategiat ja seuranta. 
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Taulukko 13. Vyörytetyt kustannukset ydin- ja ohjaustoiminnoilla 2019-2021 sis. työ- ja elinkei-
noministeriön osuus VNHY:n kustannuksista (1 000 €) 

Toiminto 2019 % 2020 % 2021 % 

Ydintoiminnot 16 081 23 % 3 772 5 % 41 0 % 

Työllisyys, työttömyys ja julkinen työvoimapalvelu 816 1 % 299 0 % 7 0 % 

Alueiden kehittäminen ja maakunnan liittojen 
yhteistoiminta-alueet 

10 857 15 % 338 0 % 0 0 % 

Elinkeinopolitiikka 161 0 % 234 0 % 16 0 % 

Energiapolitiikka sekä ilmastopolitiikan 
kansallinen valmistelu 

1 977 3 % 1 425 2 % 1 0 % 

Innovaatio- ja teknologiapolitiikka, yritysten 
kansainvälistyminen 

1 000 1 % 700 1 % 11 0 % 

Markkinoiden toimivuus, kilpailun edistäminen ja 
kuluttajapolitiikka 

354 1 % 258 0 % 2 0 % 

Siviilipalvelus 53 0 % 15 0 % 0 0 % 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 274 0 % 502 1 % 4 0 % 

Maahanmuuttajien kotouttaminen 589 1 % 0 0 % 0 0 % 

Ohjaustoiminnot 53 881 76 % 78 223 95 % 88 906 99 % 

Yhteiskuntapolitiikan strategiat ja seuranta 16 071 23 % 17 804 22 % 18 125 20 % 

Ministeriön toimialan ohjaus, toiminta- ja 
taloussuunnittelu sekä seuranta 

6 776 10 % 6 021 7 % 6 877 8 % 

Lainsäädännön valmistelu ja seuranta 6 329 9 % 8 956 11 % 9 581 11 % 

EU- ja kansainväliset asiat* 16 909 24 % 23 656 29 % 25 053 28 % 

Muut ministeriökohtaiset eritystehtävät** 7 796 11 % 21 787 27 % 29 269 33 % 

Ei toimintoa 595 1 % 118 0 % 856 1 % 

YHTEENSÄ 70 557 100 % 82 113 100 % 89 803 100 % 
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Taulukossa 14 on esitetty työ- ja elinkeinoministeriön matkakulut vuosina 2019-2021. 
Vuonna 2019 EU-puheenjohtajuuskausi nosti matkakuluja, kun taas vuosista 2020 ja 
2021 näkyy koronapandemian vaikutukset. Vuoden 2021 matkakustannukset laskivat 
23 prosenttia edellisestä vuodesta. Ministeriön matkakustannukset olivat 635 eu-
roa/henkilötyövuosi (864 euroa/htv vuonna 2020 ja 6132 euroa/htv vuonna 2019). 

Taulukko 14. Työ- ja elinkeinoministeriön matkakulut kirjanpidon kululajeilla vuosina 2019-
2021 (1 000 €) 

Kululaji 2019 2020 2021 

Päivärahat kotimaa 37 9 7 

Päivärahat ulkomaat 227 27 16 

Kilometrikorvaukset 11 6 5 

Matkustuspalvelut 2174 319 250 

Yhteensä 2448 361 278 

Taulukko 15. Euroopan komission ja Euroopan neuvoston matkakustannusten korvaukset 
2019-2021 (1 000 €) 

Kululaji 2019 2020 2021 

EU-neuvosto 323 37 73 

EU-komissio 167 28 0 

Yhteensä 490 65 73 

 
Komission ja neuvoston korvaamat matkamenot nousivat 13 prosentilla vuodesta 
2020 (taulukko 15). Syynä on EU-neuvoston korvaamat yksityislennot, joihin osallistui 
työ- ja elinkeinoministeriön virkamiesten lisäksi henkilöstöä muista ministeriöistä, 
mutta työ- ja elinkeinoministeriö hoiti kustannusten korvaushakemuksen kaikkien puo-
lesta. Matkavuorokaudet kuitenkin laskivat edelleen koronaviruspandemiasta johtuen 
(taulukko 16). 
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Taulukko 16. Matkavuorokaudet 2019-2021 

Matkatyyppi 2019 2020 2021 

Kotimaan matka 631 140 135 

Ulkomaan matka 2396 285 211 

EU neuvosto 812 72 34 

EU komissio 532 94 1 

Yhteensä 4371 591 381 

 
Ministeriöiden hallinto- ja palvelutoimintoja hoitaa valtioneuvoston hallintoyksikkö 
(VNHY). Palvelusta syntyneet kustannukset jaetaan ministeriöille kustannuslaskennan 
keinoin aiheuttamisperiaatteella. Taulukossa 17 on esitetty VNHY:n palvelutuotannon 
kustannukset työ-ja elinkeinoministeriölle vuosina 2019-2021. Valtioneuvoston kanslia 
uudisti kustannuslaskennan vuonna 2020 Valtiokonttorin kehittämän valtion yhteisen 
kustannuslaskentamallin mukaiseksi. Kustannuslaskentamallin muutoksesta johtuen 
vuoden 2019 tulokset eivät ole täysin vertailukelpoisia seuraavien vuosien tulosten 
kanssa.  

Työ- ja elinkeinoministeriön osalta valtioneuvoston kanslian tuottamien palveluiden 
laskennalliset kustannukset olivat 9,7 miljoonaa euroa vuonna 2021 (vuonna 2020 
9,4 miljoonaa euroa ja vuonna 2019 8,0 miljoonaa euroa), mikä tarkoittaa 4 prosentin 
kasvua vuodesta 2020. Eniten kasvoivat henkilöstöpalvelut (25 prosenttia), tilanne-
kuva ja varautuminen (22 prosenttia) sekä muut valtioneuvoston yhteiset palvelut (21 
prosenttia). Viimeksi mainittu kategoria sisältää laajennetun hankinnan tuen, joka al-
koi vuonna 2021. Työ- ja elinkeinoministeriön laskennallisista kustannuksista 30 pro-
senttia koostuu toimitiloista (30 prosenttia vuonna 2020, 34 prosenttia vuonna 2019). 
Noin 28 prosenttia kustannuksista koostuu tietotekniikasta ja tietojärjestelmistä (30 
prosenttia vuosina 2020 ja 2019).  
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Taulukko 17. VNHY:n palvelutuotannon kustannukset työ- ja elinkeinoministeriön osalta 2019-
2021 

Kululaji 2019 2020 2021 

Tietotekniikka ja tietojärjestelmät 2 438 2 798 2 727 

Tiedonhallinta 410 688 848 

Toimitilat 2 793 2 830 2 914 

Virastopalvelut 393 467 464 

Edustuspalvelut 31 49 45 

Kuljetuspalvelut 277 463 439 

Tilannekuva ja varautuminen* 512 327 420 

Tietotuki- ja julkaisupalvelut 233 362 354 

Käännöspalvelut 425 1 012 1 038 

Henkilöstöpalvelut 419 243 324 

Muut valtioneuvoston yhteiset** 102 125 159 

Yhteensä 8 033 9 364 9 732 

* vuonna 2019 vartiointi- ja turvallisuuspalvelut   

* Sis. laajennetun hankinnan tuen joka alkoi vuonna 2021 

  

1.4.3 Maksullisen toiminnan ja yhteisrahoitteisen 
toiminnan tulos ja kannattavuus 

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus 

Työ- ja elinkeinoministeriön maksullista toimintaa säätelivät vuonna 2021 työ- ja elin-
keinoministeriön asetus työ- ja elinkeinoministeriön maksullisista suoritteista 
(1384/2019), työ- ja elinkeinoministeriön asetus ydinenergian käytön valvontaan kuu-
luvista työ- ja elinkeinoministeriön maksullisista suoritteista (60/2020), työ- ja elinkei-
noministeriön asetus ydinlaitosten ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn kuulu-
vista työ- ja elinkeinoministeriön maksullisista suoritteista (260/2019) sekä valtioneu-
voston asetus ydinenergian käytön valvontaan kuuluvista valtioneuvoston päätöksistä 
suoritettavista maksuista (1474/2001). 
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Työ- ja elinkeinoministeriön valtion maksuperustelain (150/1992) ja maksullista toimin-
taa koskevien erityislakien mukainen maksullinen toiminta muodostuu julkisoikeudelli-
sista suoritteista, ydinenergian käytön valvontaan kuuluvista valtioneuvoston päätök-
sistä suoritettavista maksuista, ydinenergian käytön valvontaan kuuluvista maksulli-
sista suoritteista, ydinlaitoksen ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn kuuluvista 
maksullisista suoritteista ja liiketaloudellisesti hinnoitelluista suoritteista. 

Työ- ja elinkeinoministeriön maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet ovat lupia ja pää-
töksiä, jotka hinnoitellaan omakustannusarvon mukaan ja niistä peritään yleensä mak-
superustelain 6 §:n mukainen kiinteä hinta. Ministeriön toiminnan luonteesta ja tehtä-
vistä johtuen ministeriön maksullinen toiminta on suoritemäärältään vähäistä. Maksul-
linen toiminta voi kuitenkin olla euromäärältään merkittävää, jos vuoden aikana on 
tehty esimerkiksi ydinenergian käytön valvontaan liittyvä periaatepäätös. 

Taulukko 18. Maksullisen toiminnan tuottojen jakautuminen (1 000 €) 2019-2021 

Maksullisen toiminnan tuotot  2019 2020  2021 

Maksuperustelain mukaiset julkisoikeudelliset suoritteet  71  56 368 

Maksuperustelain mukaiset muut suoritteet  10  1  20 

Yhteensä  81  57  389 

Laskujen lukumäärä (kpl) 78 151 210 

 
Vuoden 2021 maksullisen toiminnan tuotot kasvoivat lähes 560 prosenttia edellisestä 
vuodesta ollen 388 749 euroa (taulukko 18). Vuoden 2020 lopussa tehtiinkin muutok-
sia ministeriön maksuasetukseen, kun Valtiokonttorin ohjeistuksen mukaisesti myös 
VNHY:n kustannukset otettiin huomioon suoritteiden hinnoittelussa. Useiden suorittei-
den hintoja nostettiin, ja lisäksi luotiin uusia suoritteita, joista ei ole aikaisemmin pe-
ritty maksua. Työ- ja elinkeinoministeriön perimien laskujen määrä kasvoi 39 prosent-
tia vuodesta 2020. Vuonna 2021 kirjattiin tuloiksi myös huomattavan ydinvoimalaitok-
sen käyttöluvasta peritty maksu 84 100 euroa, joka osaltaan nostaa tuottoja merkittä-
västi. Maksullisen toiminnan seurantakoodien käyttö työaikaa kohdistettaessa on pa-
rantunut edellisestä vuodesta, ja seurantakohteiden käyttöön tullaan edelleen kiinnit-
tämään huomiota ja seurantaa kehittämään ohjeistuksen ja raportoinnin avulla. Kus-
tannusvastaavuus parani huomattavasti edellisistä vuosista ollen 98,5 prosenttia 
vuonna 2021 (69,9 prosenttia vuonna 2020 ja 68,9 prosenttia vuonna 2019). Vuoden 
2021 laskelmaa ei voi kuitenkaan täysin pitää vertailukelpoisena edellisiin vuosiin, 
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sillä esimerkiksi edellä mainitun ydinvoimalaitosluvan maksu peritään etukäteen hake-
muksen jättövaiheessa, joten tosiasiassa siihen liittyvät kustannukset jakautuvat use-
ammalle vuodelle. 

Taulukko 19. Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus 2019–2020 

 2019 2020 2021 
Maksullisen toiminnan tuotot 81 353,00 57 050,00 388 748,62 
    
Kokonaiskustannukset    
Erilliskustannukset    
  Aineet tarvikkeet tavarat 0,00 13 776,18 0,00 
  Henkilöstökustannukset 43 514,46 42 969,26 160 875,07 
  Vuokrat 0,00 0,00 0,00 
  Palvelujen ostot 0,00 475,00 44 492,19 
  Muut erilliskustannukset 0,00 0,00 0,00 
Erilliskustannukset yhteensä 43 514,46 57 220,44 205 367,26 
    
Osuus yhteiskustannuksista    
  Tukitoimintojen kustannukset 74 520,19 24 375,74 189 258,09 
  Poistot 0,00 0,00 0,00 
  Korot 0,00 0,00 0,00 
  Muut yhteiskustannukset 0,00 0,00 0,00 
Yhteiskustannukset yhteensä 74 520,19 24 375,74 189 258,09 
    
Kokonaiskustannukset yhteensä 118 034,65 81 596,18 394 625,34 
    
KUSTANNUSVASTAAVUUS -36 681,65 -24 546,18 -5 876,72 
(TUOTOT - KUSTANNUKSET) 68,9 % 69,9 % 98,5 % 

 

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus 

Yhteisrahoitteisen toiminnan tuottoja kertyi noin 1,67 miljoonaa euroa. Yhteisrahoittei-
sen toiminnan tuotot koostuivat pääosin sisäministeriön hallinnoiman Turvapaikka-, 
maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston (Asylum, Migration and Integration Fund, 
AMIF) Sylvia IV ja Sylvia V-hankkeiden tuloista. Työ- ja elinkeinoministeriö on jakanut 
edelleen kyseisen määrärahan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksien käyttöön, 
jotka ovat laskuttaneet ministeriöltä kyseisestä toiminnasta niille syntyneet kustannuk-
set (1,2 miljoonaa vuonna 2021) ja työ- ja elinkeinoministeriö on laskuttanut kustan-
nukset edelleen sisäministeriöltä. 
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Vuonna 2021 yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus oli 91 prosenttia (99 
prosenttia vuonna 2020 ja 75 prosenttia vuonna 2019). 

Taulukko 20. Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma 2019–2021 
(sisältää VNHY:n kustannuksia) 

 2019 2020 2021 
Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot    
  Muilta valtion virastoilta saatu rahoitus* 1 249 861 1 397 375 1 669 320 
  EU:lta saatu rahoitus 0 224 717 0 
  Muut valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus 0   0 
  Yhteisrahoitteisen toiminnan muut tuotot 0 0 0 
Tuotot yhteensä  1 249 861 1 622 091 1 669 320 
Kokonaiskustannukset      
Erilliskustannukset      
  Aineet tarvikkeet tavarat 408    
  Henkilöstökustannukset 137 612 115 976 98 007 
  Vuokrat 1 766    
  Palvelujen ostot 160 105 17 336 30 807 
  Muut erilliskustannukset 1 075 949 1 274 546 1 519 270 
Erilliskustannukset yhteensä 1 375 840 1 407 858 1 648 085 
Osuus yhteiskustannuksista      
  Tukitoimintojen kustannukset 156 146 223 574 186 078 
  Poistot 0 0 0 
  Korot 0 0 0 
  Muut yhteiskustannukset 136 114 0 0 
Yhteiskustannukset yhteensä 292 260 223 574 186 078 
Kokonaiskustannukset yhteensä 1 668 100 1 631 432 1 834 162 
KUSTANNUSVASTAAVUUS -418 239 -9 341 -164 842 
  75 % 99 % 91 % 

* Vuonna 2020 ja 2021 luvuista vähennetty virheellisesti kirjatut yliopistoharjoittelijoiden tulot, jotka 
kuuluisi osaksi yhteistoiminnan kustannusten korvausta. Lisäksi vuonna 2020 luvusta vähennetty 
VNK:n tulomomentille kohdennetut tulot. Vuonna 2019 yhteisrahoitteiseen toimintaan kirjattu yh-
teensä 2,4 milj. Tästä kuitenkin 1.151.224,72 kuuluu vuodelle 2018.  

 

Yhteistoiminnan kustannusten korvaukset 

Yhteistoiminnan kustannusten korvauksia kertyi noin 10 miljoonaa euroa (6,8 miljoo-
naa euroa vuonna 2020, 5,8 miljoonaa euroa vuonna 2019). Yhteistoiminnan kustan-
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nusten korvaukset sisältävät viranomaistoimintaan liittyvät yhteistoiminnasta ja yhtei-
sistä hankkeista aiheutuneiden kustannusten korvaukset. Vuonna 2021 yhteistoimin-
nan kustannuksien korvauksia kertyi muun muassa komission ja neuvoston matka-
kustannusten korvauksista, yliopistoharjoittelijoiden palkkakustannusten korvauk-
sesta, Finnair EGR-tuloutuksista sekä IHAN-ohjelmasta (SITRA). Suurin osa yhteistoi-
minnan kustannuksista liittyy ministeriön rakennerahastovaroin rahoitettuihin teknisen 
tuen hankkeisiin. 

EU-rakennerahastojen itse toteutettujen valtakunnallisten kehittämishankkeiden ja tek-
nisen tuen rahoitusta kirjataan tukikelpoisia menoja vastaavasti ministeriön pääluokan 
talousarviomomentin menoksi. Työ- ja elinkeinoministeriössä oli vuonna 2021 neljä 
teknisen tuen hanketta. Yhteistoiminnan kustannusten korvauksia saatiin valtakunnalli-
siin rakennerahasto-ohjelmien toimeenpanoon, sähköisiin palveluihin, teknisen tuen 
hankkeiden hallintoon, viestintään ja vuosien 2014–2020 teknisen tuen arviointiin yh-
teensä 5,8 miljoonaa euroa. Teknisen tuen hankkeisiin käytettiin ministeriössä tehol-
lista työaikaa 8,4 henkilötyövuotta (9,9 htv sekä vuonna 2020 että 2019) Tekninen tuki 
voidaan katsoa kustannusten korvaukseksi. Rakennerahastovaroista katetaan vain 
suorat tukikelpoiset menot, joista saadaan korvaus.  

Taulukko 21. Yhteistoiminnan kustannusten korvaukset 2019-2021 (1000€) 

Yhteistoiminnan kustannusten korvaukset 2019 2020 2021 

Yhteistoiminnan kustannusten korvaukset EU:lta 0 29 0 

Yhteistoiminnan kustannusten korvaukset, 
sisäiset 5 770 6 739 9 964 

Muut yhteistoiminnan kustannusten korvaukset 16 36 58 

Yhteensä 5 786 6 804 10 022 
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1.5 Tuotokset ja laadunhallinta 

1.5.1 Suoritteiden määrät ja aikaansaadut 
julkishyödykkeet 

Hallituksen esityksiä annettiin 42 (tavoite 35). Valtioneuvoston asetuksia annettiin 44 
(tavoite 25). 

Taulukko 22. Tuotokset ja laadunhallinta 2019-2021 

Tuotokset ja laadunhallinta 2019 2020 2021 

Hallituksen esitykset (kpl) 6 49 41 

Luvatun istuntokauden aikana eduskunnalle (%) 43 58 57 

Muutoksia eduskunnassa säädösteknisten ja 
kielellisten puutteiden johdosta (%) 0 0,7 4,2 

Valtioneuvoston asetukset (kpl) 13 44 44 

1.5.2 Palvelukyky sekä suoritteiden ja 
julkishyödykkeiden laatu 

Palvelukyvylle ja suoritteiden laadulle ministeriössä ei ole määritelty tavoitteita tai indi-
kaattoreita, mutta kaikessa toiminnassa pyritään kuitenkin jatkuvaan toiminnan ja pal-
velukyvyn kehittämiseen. 

1.6 Henkisten voimavarojen hallinta ja 
kehittäminen 

Henkilöstön määrä ja ikärakenne 

Ministeriön henkilöstömäärä on vakiintunut viimeisten vuosien aikana, mutta on kui-
tenkin hieman lisääntynyt viimeisen vuoden aikana. Vuoden 2021 lopussa henkilöstö-
määrä oli 453 ja henkilötyövuosimäärä 437,4. Edellisen vuoden lopussa luvut olivat 
427 ja 416,5.  
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Taulukko 23. Henkilöstömäärän ja henkilötyövuosien kehitys 

Henkilöstömäärä 2019 2020 2021 Vuosimuutos% 

Yhteensä 408 427 453 6,1 

Naiset 293 305 327 7,2 

Miehet 115 122  126 3,3 

Henkilötyövuodet 399,4 416,5  437,4 5,0 

 
Ministeriön ydintoimintojen turvaamiseen ja henkilöstöresurssien tarkoituksenmukai-
seen kohdentamiseen tähtääviä resurssikartoituksia on tehty vuosittain ennen tulos-
neuvottelujen käynnistymistä toimintayksiköiden ja henkilöstö- ja hallintoyksikön kes-
ken. Näiden kartoitusten lisäksi toimintayksiköiden kanssa käydään jatkuvaa vuoropu-
helua riittävien osaamisresurssien turvaamiseksi. Henkilötyövuosien ja palkkausmää-
rärahojen seurantaa tehdään osasto- ja yksikkökohtaisesti henkilötarkkuudella.  

Vuonna 2021 ministeriön henkilöstön keski-ikä oli 48,8 vuotta (vuonna 2020 keski-ikä 
49,5 vuotta, vuonna 2019 keski-ikä 49,4 vuotta). Naisten keski-ikä oli 48,2 vuotta ja 
miesten 50,4 vuotta. 

Taulukko 24. Työ- ja elinkeinoministeriön henkilöstömäärä ikäluokittain 2019-2021 

Ikäluokat 2019 2020 2021 Vuosimuutos % 

65 - 8 11 13 18,2 

55 - 64 139 146 159 8,9 

45 - 54 125 127 122 -3,9 

35 - 44 89 97 93 -4,1 

25 - 34 43 44 59 34,1 

-24 4 2 7 250,0 

 
Henkilöstörakennetta kehitetään johdonmukaisesti asiantuntijapainotteisemmaksi. 
Viime vuosina on tapahtunut henkilöstön tehtävänkuvien laajentamisten ja monipuo-
listamisen ansiosta siirtymää vaativammille tehtävätasoille. Vaativuustasojen ja suori-
tustasojen korotuksia on tehty palkkausjärjestelmän käyttöönottovuoden 2010 jälkeen 
runsaasti, viime vuosina kuitenkin maltillisesti. Samaan aikaan takuupalkalla olevien 
prosenttiosuus henkilöstöstä on normalisoitunut. 
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Määräaikaisen henkilöstön määrä on pysynyt suurin piirtein samalla tasolla, hieman 
vähentynyt edellisestä vuodesta. Vuonna 2020 määräaikaisia virkasuhteita oli 74, 
vuosimuutos -7,5 prosenttia.  

Taulukko 25. Työ- ja elinkeinoministeriön henkilöstöresurssit 2019–2021 

  2019 2020 2021 Vuosimuutos % 

Vakinaiset 328 353 365 3,4 

Naiset 232 247 255 3,2 

Miehet 96 106 110 3,8 

Määräaikaiset 80 74 88 18,9 

Naiset 61 58 72 24,1 

Miehet 19 16 16 0,0 

Kokoaikaiset 395 415 437 5,3 

Naiset 284 295 313 6,1 

Miehet 111 120 124 3,3 

Osa-aikaiset 13 12 16 33,3 

Naiset 9 10 14 40,0 

Miehet 4 2 2 0,0 

Tehdyn työajan osuus säännöllisestä 
vuosityöajasta, % 82,4 84,3 84,5 0,2 

Kokonaistyövoimakustannukset, 1000 €/v 29 616 31 750 33 108 4,3 

Tehdyn työajan palkkojen %- osuus 
palkkasummasta 79,8 80,6 79,4 -1,4 

Välilliset työvoimakustannukset, 
1000 €/vuosi 9 988 10 509 10 934 4,0 

Välilliset työvoimakustannusten 
%- osuus tehdyn työajan palkoista 50,9 49,5 49,3 -0,3 

Työ- ja elinkeinoministeriön kokonaistyövoimakustannukset olivat vuonna 2021 yh-
teensä 33,1 miljoonaa euroa. Vuonna 2020 työvoimakustannukset olivat yhteensä 
31,7 miljoonaa euroa ja vuonna 2019 yhteensä 29,6 miljoonaa euroa. Työvoimakus-
tannusten vuosimuutos on 4,3 prosenttia. 
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Työn tekemisen tapojen nopea ja välttämätön muutos 

Työ- ja elinkeinoministeriö on ollut edelläkävijä etätyön tekemisessä ministeriön pe-
rustamisesta vuodesta 2008 lähtien. Maaliskuussa 2020 alkaneen Covid-19 -epide-
mian myötä ministeriössä siirryttiin valtioneuvoston yleisen ohjeistuksen mukaisesti 
laajaan etätyöhön. Henkilöstöllä oli hyvät valmiudet siirtyä etätyön tekemiseen, sillä 
toimitilauudistusten myötä ministeriön henkilöstö on tottunut työskentelemään mobii-
listi, nimeämättömissä työpisteissä. Työskentelytavan nopeaa omaksumista edisti 
myös edellisenä vuonna käyttöönotettu valtionhallinnon asiakirjahallintajärjestelmä 
(VAHVA), joka mahdollistaa asiakirjojen sähköisen allekirjoituksen.  

Laajassa etätyössä on mahdollista hyödyntää reaaliaikaista työaikaleimausta, joka tuo 
joustoa työn ja perhe-elämän yhteensovittamiseen. Tämä on ollut erityisen tärkeää 
poikkeuksellisessa tilanteessa, jolloin päiväkodit ja koulut suljettiin epidemian vuoksi. 
Työaikajoustoja hyödynnetään myös osa-aikatyön ja vuorotteluvapaiden muodossa.  

Työnantaja ja henkilöstöjärjestöt sopivat työaikasopimuksen 7 §:n mukaisen työaika-
pankin käyttöönotosta vuoden 2021 alusta alkaen. Työaikapankin avulla voidaan 
tuoda joustoa erityisesti tilanteisiin, joihin liittyy ennakoitavissa olevan työmäärän li-
sääntyminen erilaisista ajallisista ja muista työtilanteista riippuen. Työaikapankkiin 
etukäteen siirretyksi sovitut tunnit voidaan pitää myöhemmin vapaapäivinä. Työaika-
pankkeja käytettiin kuluneen vuoden aikana huomattavasti aiempaa vähemmän. Muu-
tos liittynee laajaan etätyöhön sekä siihen, että pidettävien saldopäivien määrän 5 päi-
vän rajoite poistui vuoden 2021 alussa. 

Osaamisen kehittäminen  

Osaamisen kehittämiseen käytetyt resurssit kattavat ministeriön yhteiset osaamisen 
kehittämiskulut ja toimintayksikköjen koulutuskulut. Lisäksi se sisältää koulutuskulut, 
jotka ovat aiheutuneet ministeriöläisten osallistumisesta valtioneuvoston yhteisiin eli 
VNK:n järjestämiin valmennuksiin.  
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Taulukko 26. Työ- ja elinkeinoministeriön henkilöstöinvestoinnit 2019–2021 

Henkilöstöinvestoinnit 2019 2020 2021 Vuosimuutos % 

Koulutus ja kehittäminen, työpäivää/ htv 1,3 0,7 0,2 -75,5 

Koulutus ja kehittäminen, €/htv 810,1 672,5 58,1 -91,4 

Henkilöstön arvo, 1000 € 314 180  336 776 364 059 8,1 

 
Ministeriön osaamisen kehittämisen tarpeet koottiin toimintayksiköistä alkuvuonna 
2021 strategialähtöiseksi koulutussuunnitelmaksi, joka oli käytettävissä kevään 2021 
tavoitekeskusteluissa.  

Ministeriön yhteisen osaamisen kehittämisen puitteissa ministeriössä järjestettiin 
useita kymmeniä valmennus- tai koulutustilaisuuksia tai muita vastaavaa tilaisuuksia 
eri aihealueilta kohdistuen eri henkilöstöryhmille. Erityisenä painopistealueena oli tuki-
toimet liittyen pitkittyneeseen etätyöskentelyyn (muun muassa ergonomia, palautumi-
nen, yhteisöllisyys, hajautettujen tiimien johtaminen).  Tilaisuudet toteutettiin pääsään-
töisesti virtuaalisina. Toimintayksiköistä osallistuttiin myös ulkoisiin valmennuksiin 
substanssiosaamisen täydentämiseksi. 

Ministeriöläiset osallistuivat erityisesti valtioneuvoston kanslian järjestämiin, toimiala-
riippumattomiin ict- ja kielivalmennuksiin. Ministeriöstä osallistuttiin myös muihin val-
tioneuvostotasoisiin valmennus- tai koulutushankkeisiin. Osallistujia ministeriöstä on 
ollut myös SITRA:n pitkäkestoisissa johtamisvalmennuksissa, jotka on tarkoitettu valti-
onhallinnon johdolle. Ministeriössä on käytössä myös HAUS:n ylläpitämän sähköisen 
oppimiskanavan, eOppivan, koulutustarjonta. 

Ministeriön henkilöstön koulutustasoindeksi on viimeisten vuosien aikana pysytellyt 
samalla tasolla 6,5 (vuosina 2020 ja 2019 6,4). 

Taulukko 27. Työ- ja elinkeinoministeriön koulutustasoindeksi 2019–2021 

Koulutustasoindeksi 2019 2020 2021 Vuosimuutos % 

Yhteensä 6,4 6,4 6,5 0,9 

Naiset 6,3 6,3 6,4 1,1 

Miehet 6,7 6,8 6,8 0,4 
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Työhyvinvointi, työterveyshuolto ja työsuojelutoiminta 

Ministeriössä mitattiin henkilöstön työtyytyväisyyttä syksyllä 2021 VMBaro-työtyytyväi-
syyskyselyllä. Kyselyn tulokset ajettiin ministeriö-, osasto-/yksikkö- ja ryhmätasolla. 
Toimintayksiköissä tulokset käsiteltiin 31.12.2021 mennessä kullekin toimintayksikölle 
sopivalla tavalla. Kyselyn vastausprosentti oli 77,3. Ministeriössä VMBaro-kyselyn tu-
lokset edelleen parantuivat. Kokonaistyötyytyväisyysindeksi oli 3,78 (vuonna 2020 se 
oli 3,69 ja vuonna 2019 3,64). 

Tulovaihtuvuus oli vuonna 2021 yhteensä 9,6 prosenttia. Vuonna 2020 se oli 8,4 pro-
senttia ja vuonna 2019 8,6 prosenttia. 

Ministeriössä ei järjestetty yhteisiä fyysisiä kokoontumisia vuoden 2021 aikana Covid-
19 -tilanteen takia. Vuonna 2021 ministeriön henkilöstön virkistystoimintaan (sisältäen 
myös toimintayksiköiden harjoittaman työhyvinvointitoiminnan) koko ministeriössä 
käytettiin 38 296 euroa. Vuonna 2020 siihen käytettiin yhteensä 49 119 euroa. 

Ministeriössä on ollut käytössä valtioneuvostotasoinen kulttuuri- ja liikuntaetu, Smar-
tum arvoltaan 120 euroa/henkilö. Siitä aiheutuneet kulut olivat kaikkiaan 55 999 euroa 
(vuonna 2020 yhteensä 36 068 euroa). 

 Työkyvyn ylläpitämiseen ministeriössä käytettiin133 euroa/htv (140 euroa/htv).  

Ministeriön työterveyshuollon painopisteenä kuluneen vuoden aikana ovat olleet en-
naltaehkäisevä työterveyshuolto ja erityisesti henkilöstön jaksamisen ja työkyvyn yllä-
pitäminen erityisen poikkeuksellisessa yhteiskunnallisessa tilanteessa.  

Sairauspoissaolojen määrä vuonna 2021 on pysynyt suurin piirtein samalla tasolla 
edellisten vuosien aikana. Tahti-tietojen perusteella sairauspoissaolojen määrä 
vuonna 2021 oli 5,0 työpäivää/htv (vuonna 2020 vastaava lukumäärä oli 4,9 ja vuonna 
2019 6,4). Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyi 0 prosenttia henkilöstöstä. 

Ministeriön työterveyshuollon kustannukset, joista vastaa VNHY, olivat vuonna 2021 
yhteensä 635 euroa. Vuonna 2020 määrä oli 447 euroa/htv ja vuonna 2019 yhteensä 
585 euroa/ htv.  

Työsuojelu- ja työhyvinvointitoiminnassa on keskitytty tukemaan esimiesten ja henki-
löstön jaksamista etätyössä. Työsuojelun yhteistyöryhmänä toimii ministeriön yt-
ryhmä, jossa myös työsuojelun toimintaohjelman toteutumista seurattiin. 
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1.7 Tilinpäätösanalyysi 

1.7.1 Rahoituksen rakenne 

Talousarvion toteumalaskelman mukaisesti ministeriö-kirjanpitoyksikön käytössä oli 
pääluokan 32 menoarviomäärärahoista 1 375 miljoonaa euroa (1 678 miljoonaa euroa 
vuonna 2020). Vuodelta 2020 siirtyi määrärahoja vuodelle 2021 yhteensä 944 miljoo-
naa euroa (81,2 miljoonaa euroa). Sekalaisia tuloja kertyi 580,3 miljoonaa euroa 
(289,4 miljoonaa euroa). Sekalaisiin tuloihin sisältyi 315,3 miljoonaa euroa (46,3) siir-
rettyjen määrärahojen peruutuksia. 

Taulukko 28. Työ- ja elinkeinoministeriön käytettävissä ollut rahoitus (talousarvio ja siirtyneet 
määrärahat) vuosina 2019–2021 (1 000 euroa) 

  2019 2020 2021 

Tuloarviotilit 388 823 290 922 606 866 

        

Käytössä olleet menoarviotilit       

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala 683 735 1 759 407 1 246 655 

Ulkoasiainministeriön hallinnonala 288 98 157 

Valtiovarainministeriön hallinnonala 198 50 000 300 

Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala    135  

Valtioneuvoston kanslia 612 131 132 

Menoarviotilit yhteensä 684 833 1 809 636 1 247 379 

 
Uudistuminen ja vähähiilisyys 

32.20.41. Energiatuki   

Työ- ja elinkeinoministeriön vuonna 2021 käytössä olleesta määrärahasta 92,7 miljoo-
naa euroa kohdennettiin ja Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandille 43 miljoo-
naa euroa. Hankkeiden suuresta lukumäärästä johtuen ministeriössä ei pystytä kaik-
kia hakemuksia käsittelemään. Business Finlandin alueilla toimivat käsittelijät tuntevat 
oman alueensa yritykset huomattavasti paremmin, mikä auttaa päätöksenteossa. tänä 
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päivänä standardinomaiset hankkeet (kappalemääräisesti suurin osa) sekä pienet uu-
den teknologian hankkeet (< 1 M€) päätetään Business Finlandissa ja suuret (yli 5 
miljoonan euron investoinnit) päätetään ministeriössä. 

32.20.42. Kiertotalouden ekosysteemien ja osaamisalustojen kehittäminen   

Työ- ja elinkeinoministeriön vuonna 2021 käytössä olleesta määrärahasta kiertotalou-
den ekosysteemien ja osaamiskeskittymien kehittämiseen kohdennettiin viidelle kier-
totaloushankkeelle 1 miljoona euroa. Rahoitetut hankkeet ovat yksityisen ja julkisen 
sektorin yhteistyöohjelmia, pääteemoina rakentaminen, kiertotalouden osaamiskes-
kus, synteettinen biologia ja kuluttajakiertotalouden osaamisalusta. Rahoitettavia 
hankkeita valittaessa painotettiin sitä, miten hanke edistää kiertotaloutta, millaista yh-
teistyötä sillä luodaan, millaisia vaikutuksia sillä on alueellisesti, kansallisesti tai kan-
sainvälisesti ja minkälaiset jatkomahdollisuudet sillä on tämän rahoituksen päätty-
essä.  

32.20.46. Laivanrakennuksen innovaatiotuki   

Vuoden 2021 talousarvioissa laivanrakennuksen innovaatiotukiin osoitettiin 20 585 
000 euron määräraha ja valtuutta uusiin rahoituspäätöksiin 50 159 000 euroa. Val-
tuutta käytettiin 38 564 000 miljoonaa euroa.  

Määrärahasta sai myöntää innovaatiotukea Suomessa rekisteröidylle laivanrakennus-
yritykselle, laivankorjausyritykselle ja laivankonversioyritykselle sekä kelluvia ja liikku-
via offshore-rakenteita valmistaville yrityksille. Business Finlandin tavanomaiset esikil-
pailulliset innovaatiotuet eivät ole telakoiden käytettävissä, sillä laivanrakennusteolli-
suudessa innovaatiotoiminta toteutetaan laivatilauksen varmistuttua.  

Työllisyys ja yrittäjyys 

32.30.42. Yritysten kehittämishankkeiden tukeminen   

Momentin vuoden 2021 talousarvion mukainen 8 000 000 euron valtuus jaettiin valtio-
neuvoston päätöksillä 18.3.2021 ja 23.6.2021 Hämeen, Keski-Suomen ja Pohjois- 
Pohjanmaan ELY-keskuksille siten, että Hämeen ELY-keskukselle jaettiin 1,8 milj. eu-
roa, Keski-Suomen ELY-keskukselle 1,7 miljoonaa euroa ja Pohjois-Pohjanmaan 
ELY-keskukselle 4,5 milj. euroa. Vuoden 2021 IV lisätalousarviossa momentille osoi-
tettu 2 000 000 euron valtuus turvealan yritysten uuden liiketoiminnan kehittämiseen 
asetettiin yhtenä valtakunnallisena kiintiönä ELY-keskusten käyttöön.  
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32.30.44. Alueellinen kuljetustuki   

Vuoden 2021 talousarvion mukainen määräraha oli 6 000 000 euroa, joka jätettiin ko-
konaan työ- ja elinkeinoministeriön käyttöön. Vuoden 2019 määrärahaa siirtyi vuo-
delle 2021 yhteensä 1 197 126 euroa ja vuoden 2020 määrärahaa 6 000 000 euroa. 

32.30.51. Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut   

Vuoden 2021 talousarvion 283 571 000 euron määrärahasta jaettiin ELY-keskuksille 
noin 267,8 miljoonaa euroa ja työ- ja elinkeinoministeriön käyttöön jäi 11,1 miljoonaa 
euroa valtionhallintoon työllistämisen menoihin, jotka valtion kirjanpitoyksiköt ovat ve-
loittaneet momentilta suoraan. Ministeriön käyttöön sekä myöhemmin ELY-keskuksille 
jaettavaksi jätettiin noin 4,6 miljoonaa euroa. Vuodelta 2020 siirtynyttä määrärahaa oli 
noin 268,9 miljoonaa euroa, josta ELY-keskusten käytössä oli noin 245,2 miljoonaa 
euroa ja työ- ja elinkeinoministeriön käytössä noin 1 miljoonaa euroa.  

Vuoden 2021 neljännellä lisätalousarviolla peruutettiin vuoden 2020 määrärahaa 
22 690 000 euroa ja lisättiin vuoden 2021 määrärahaa 20 000 000 euroa. Peruute-
tusta määrärahasta 2,69 miljoonaa euroa oli käyttämättä jäänyttä vuoden 2020 neljän-
nen lisätalousarvion määrärahaa ja 20 miljoonaa euroa budjetoitiin uudelleen vuoden 
2021 talousarvioon. Uudelleenbudjetointi johtui suuresta määrästä virheellisiä palkka-
tukipäätöksiä, joiden maksatus keskeytettiin lisäselvitysten tekemiseksi. Vuoden lo-
pussa ei ollut vielä tiedossa, tulisivatko em. päätösten mukaiset palkkatuet maksetta-
vaksi myöhemmin, joten määrärahaa ei voitu peruuttaa pysyvästi. 

32.30.64. EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja 
muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin   

Vuoden 2021 talousarviossa momentille budjetoitiin ohjelmakauden 2021 – 2027 
myöntämisvaltuuksia. Ohjelmakauden 2021 – 2027 toimenpiteitä ei kuitenkaan käyn-
nistetty vielä vuoden 2021 aikana. 

Vuoden 2021 I lisätalousarviossa momentille budjetoitiin Kestävää kasvua ja työtä 
2014–2020 REACT-EU-toimenpiteisiin tarkoitetut valtuudet ja vuoden 2021 IV lisäta-
lousarviossa momentille uudelleen budjetoitiin komissiolta hakematta jääviä Kestävää 
kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman myöntämisvaltuuksia. 

REACT-EU:n myöntämisvaltuudet jaettiin valtioneuvoston päätöksellä sekä työ- ja 
elinkeinoministeriön päätöksillä ohjelmaa toteuttavien viranomaisten käyttöön. IV lisä-
talousarvion myöntämisvaltuuksia ei jaettu vuoden 2021 aikana vaan ne jaetaan ta-
lousarviossa uusittuina valtuuksina vuoden 2022 kuluessa. 



TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN JULKAISUJA 2022:13 

108 

Kotoutuminen ja kansainvälinen osaaminen 

32.50.03. Kotoutumisen ja työvoiman maahanmuuton edistäminen   

Momentin nimi on muutettu vuoden 2021 talousarviossa, vuonna 2020 momentin nimi 
oli Maahanmuuttajien kotoutumisen ja työllistymisen edistäminen.  

Vuodelta 2020 siirtyi määrärahaa vuodelle 2021 yhteensä 7 353 882 euroa, josta vuo-
den alussa oli 7 059 960 euroa työ- ja elinkeinoministeriön käytössä. KEHA-keskuk-
sen käytössä oli vuonna 2020 myönnettyä määrärahaa 12 500 euroa kuntien kotoutu-
miskorvauslomakkeiden sähköistämiseen (käyttö 12 500 euroa) sekä  48 315 euroa 
oleskelulupaprosessin (TTOL) osa-automatisoinnin ratkaisukuvaukseen (Atolli-hanke) 
(KEHA-keskus käytti 17 501 euroa ja palautti käyttämätöntä määrärahaa työ- ja elin-
keinoministeriölle 30 815 euroa), Maahanmuuttoviraston käytössä oli 233 107 euroa 
Power BI-tilastointi- ja raportointijärjestelmän kehittämiseen (MIRA-hanke) sekä oles-
kelulupaprosessin (TTOL) osa-automatisoinnin ratkaisukuvaukseen (Atolli-
hanke),(käyttö 233 107 euroa).  

Oikeusministeriön EU:n AMIF All in for Equality –hankkeella oli sille vuonna 2020 
käyttöoikeudella myönnetystä 50 000 euron määrärahasta vuonna 2021 käytössä 
30 000  euroa, joka käytettiin kokonaisuudessaan. 

Työ- ja elinkeinoministeriön määrärahasta myönnettiin KEHA-keskukselle 45 000 eu-
roa (KEHA-keskus käytti määrärahasta 44 929 euroa ja peruutti 71 euroa) KEHA-kes-
kuksen yleisen avustusjärjestelmän kehittämiseen. Määrärahan avulla sähköistettiin 
kunnille maahanmuuttajien osaamiskeskustoimintaan, maahanmuuttajien ohjaus- ja 
neuvontapalveluihin sekä Talent Hub –hankkeisiin myönnettävien avustusten maksa-
tus. Pirkanmaan ELY-keskuksen Imago-ohjelmalle myönnettiin 174 000 euroa (käyttö 
174 000 euroa) työelämän monimuotoisuuden kehittämiseen. Uudenmaan ELY-kes-
kukselle myönnettiin 5 830 euroa kotoutumisentukena.fi –verkkopalvelun ominaisuuk-
sien kehittämiseen (käyttö 4 242 euroa). Lisäksi KEHA-keskukselle myönnettiin 
700 000 euroa työ- ja elinkeinoministeriön kunnille maahanmuuttajien osaamiskeskus 
–hankkeisiin vuonna 2021 myöntämien valtionavustusten maksatuksiin (KEHA-keskus 
käytti määrärahasta 425 195 euroa ja peruutti 274 805 euroa).   

Momentin määrärahaa oli käytössä 7 891 000 euroa. KEHA-keskuksen käyttöön 
myönnettiin 15 000 euroa (käyttö 0 euroa, määräraha 15 000 euroa siirtyy käytettä-
väksi vuodelle 2022) maahanmuuttajien osaamiskeskusten, maahanmuuttajien oh-
jaus- ja neuvontapalveluiden sekä Talent Hub –hankkeiden valtionavustusten maksa-
tuksen sähköisen järjestelmän kehittämiseen. Pirkanmaan ELY-keskuksen Imago-oh-
jelmalle myönnettiin 326 000 euroa työelämän monimuotoisuuden kehittämiseen 
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(käyttö 24 376 euroa, 301 624 euroa siirtyy käytettäväksi vuodelle 2022), Opetushalli-
tuksen käytössä oli 8 800 euroa kotoutumisen opetussuunnitelman perustetekstin 
käännöksiin (käyttö 0 euroa, määräraha siirtyy vuodelle 2022 käytettäväksi), Uuden-
maan ELY-keskuksen käytössä oli 4 242 euroa kotoutumisentukena.fi –sivuston toi-
minnallisuuksien kehittämiseen (käyttö 0 euroa, määräraha siirtyy käytettäväksi vuo-
delle 2022). Lisäksi KEHA-keskukselle myönnettiin 5 790 833 euroa kunnille työ- ja 
elinkeinoministeriön maahanmuuttajien osaamiskeskus- ja maahanmuuttajien ohjaus- 
ja neuvontapalvelut -hankkeisiin myöntämien valtionavustusten maksatuksiin (käyttö 
0 euroa, määräraha siirtyy käytettäväksi vuodelle 2022).   

32.50.30. Valtion korvaukset kotouttamisesta    

Vuoden 2021 talousarvion 171 160 000 euron määrärahasta on jaettu ELY-keskuk-
sille 136 656 000 euroa euroa ja Kansaneläkelaitokselle 19 600 000 euroa. Työ- ja 
elinkeinoministeriössä oli jakamatonta määrärahaa 14 904 000 euroa. 

1.7.2 Talousarvion toteutuminen 

Tuloarviotilit  

Työ- ja elinkeinoministeriön tulorahoituksen rakenne muodostuu vuonna 2021 pääosin 
sekalaisista tuloista yhteensä 578,2 miljoonaa euroa (289,4 miljoonaa euroa) . 

Palkkaturvamaksuja palautettiin 24,9 miljoonaa euroa (23,6). EU:n alue- ja rakenne-
politiikan ja muista koheesiopolitiikan rahastoista saatiin tuloja 199,7 miljoonaa euroa 
(209,6). Korkotuloja ja osakkeiden myyntituloja kertyi 12,8 miljoonaa euroa (13,9) ja 
muiden lainojen lyhennyksiä toteutui yhteensä 15,9 miljoonaa euroa (7,4). 

Menoarviotilit 

Uudistuminen ja vähähiilisyys 

32.20.41. Energiatuki   

Momentille oli vuoden 2020 talousarviossa myönnetty 160 000 000 euroa ja vuoden 
2020 valtuutta uusittiin yhteensä 55 457 674 miljoonaa euroa. Määrärahaa käytettiin 
energiatukiin yhteensä 30,6 miljoonaa euroa. Käyttämättä jäi noin 70,5 miljoonaa eu-
roa. Suurten hankkeiden tukipäätökset painottuivat loppuvuoteen, eikä niistä ehditty 
tehdä maksatuksia vuoden 2021 puolella. Myös aikaisemmin tuettuja hankkeita on 
jäänyt toteutumatta tai ne ovat myöhästyneet merkittävästi.  



TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN JULKAISUJA 2022:13 

110 

32.20.45. LNG- terminaalien investointituki   

LNG - terminaalien investointitukiin oli talousarviossa myönnetty määrärahaa yh-
teensä 5 532 000 euroa. Määräraha poistettiin valtion vuoden 2021 lisätalousarvi-
ossa.  

Työllisyys ja yrittäjyys 

32.30.40 Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen   

Momentilla oli määrärahaa 52 100 000 euroa vuoden 2021 talousarvio ja lisätalousar-
viot huomioiden. Vuonna 2021 jaettiin valtioneuvoston päätöksillä yhteensä  
31 200 000 euroa, josta maakuntien liitoille 29 049 000 euroa käytettäväksi maakun-
tien omaehtoiseen kehittämiseen, innovaatioekosysteemisopimusten toimeenpanon 
käynnistämiseen, aluekehittämisen teemaverkostojen ja kehittämisvyöhykkeiden ra-
hoittamiseen sekä äkillisen rakennemuutoksen tilanteisiin vastaamiseen. 

Työ- ja elinkeinoministeriölle varattiin yhteensä 2 151 000 euroa käytettäväksi paikalli-
siin äkillisiin rakennemuutostilanteisiin, ekosysteemisopimusten toimeenpanoa tuke-
vaan, valtakunnallista päätöksentekoa edellyttävään toimintaan sekä verkostojen ja 
vyöhykkeiden välisen yhteistyön edistämiseen ja vuorovaikutukseen valtioneuvoston 
kanssa. 

Vuonna 2021 jaetusta määrärahasta 13 500 000 oli vuoden 2020 määrärahaa ja  
17 700 000 euroa vuoden 2021 määrärahaa. 

Talent Hub –toiminnan tukemiseen tarkoitetun määrärahan osalta järjestettiin vuonna 
2021 yksi valtionavustuksen hakukierrosta, joiden perusteella työ- ja elinkeinoministe-
riön päätöksillä myönnettiin momentin määrärahaa valtionavustuksena yhteensä  
2 261 346 euroa Helsingin, Tampereen, Turun ja Vantaan kaupunkien Talent Hub –
hankkeisin. 

Lisäksi myönnettiin työ- ja elinkeinoministeriön päätöksellä 2 000 000 euroa valtion-
avustuksena Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen verkostomaisen osaa-
miskeskuksen (KEINO) toimintaan. 

Määrärahasta maksettiin yhteensä 30 835 251 euroa, josta 17 095 232 euroa vuoden 
2021 määrärahaa ja 13 740 019 euroa vuodelta 2020 siirtynyttä määrärahaa.  
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Määrärahaa sai käyttää enintään 13 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaa-
miseen. Tästä toteutui 2,2 henkilötyövuotta sisältäen yhden henkilötyövuoden Suo-
men ympäristökeskuksessa, 0,8 henkilötyövuotta Business Finlandissa ja 0,4 työ- ja 
elinkeinoministeriössä. 

32.30.42. Yritysten kehittämishankkeiden tukeminen   

Momentilla oli käytettävissä myöntämisvaltuutta vuonna 2021 yhteensä 25 000 000 
euroa, josta ELY-keskukset myönsivät avustuksia 18 292 305 euroa. Myöntämisval-
tuudesta jäi käyttämättä 6 707 695 euroa. Vuoden 2022 talousarviossa mahdollistet-
tiin vuonna 2021 käyttämättä jääneestä valtuudesta enintään 8 500 000 euron siirty-
minen käytettäväksi vuodelle 2022.  

Vuoden 2021 määräraha oli 62 478 000 euroa, josta käytettiin vuonna 2021 ja sitä en-
nen tehtyjen päätösten maksuihin 50 153 102 euroa. Maksatusmäärärahaa jäi käyttä-
mättä 12 324 898 euroa, mikä johtui mm. osan rahoitetuista hankkeista toteutumi-
sesta pienempänä sekä maksatusaikataulun muutoksesta osassa rahoitetuista hank-
keista. 

32.30.44. Alueellinen kuljetustuki   

Momentin vuoden 2021 talousarvion mukainen määräraha oli 6 000 000 euroa. Vuo-
den 2020 määrärahaa siirtyi vuodelle 2021 yhteensä 6 000 000 euroa ja vuoden 2019 
määrärahaa 1 197 126 euroa.  

ELY-keskukset maksoivat kuljetustukea vuoden 2020 talousarvion määrärahasta 
vuonna 2021 yhteensä 4 419 167 euroa ja vuoden 2019 määrärahasta 1 196 462 eu-
roa. 

32.30.51. Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut   

Vuoden 2021 varsinaisessa talousarviossa myönnettyä määrärahaa 276 306 000 eu-
roa vähennettiin vuoden toisessa lisätalousarviossa 12 735 000 euroa ja lisättiin vuo-
den neljännessä lisätalousarviossa 20 000 000 euroa. Määrärahan muutoksissa toi-
sessa lisätalousarviossa otettiin huomioon vähennyksenä 7 650 000 euroa aiheutuen 
rekrytointitukikokeilun siirtymisestä alkavaksi vuonna 2022, 3 000 000 euroa siirtona 
momentille 32.01.10 TE-digi -hankkeen rahoitukseen, 1 255 000 euroa siirtona mo-
mentille 32.01.03 TE-toimistojen aulapalvelujen rahoitukseen, 220 000 euroa siirtona 
momentille 32.01.02 Perhevapailta töihin -hankkeeseen, 110 000 euroa siirtona mo-
mentille 32.01.40 Hankinnoilla työllistämisen vauhditusohjelmaan sekä 3 000 000 eu-
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roa siirtona momentille 32.01.40 yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskuksen ra-
hoittamiseen. Lisäksi momentilla huomioitiin lisäyksenä 2 500 000 euroa turveyrittäjille 
suunnattuihin yritysten kehittämispalveluihin ja turvealan uudelleentyöllistymisen ja -
koulutuksen tukemiseen. Lisäksi momentin perusteluja täydennettiin siten, että mää-
rärahaa saa käyttää työllisyyden edistämisestä kuntakokeilussa annetun lain 
(1269/2020) perusteella tehtyjen palkkatuki-, starttiraha- ja korvauspäätösten maksa-
miseen siten kuin julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetussa laissa on säädetty 
kyseisten palvelujen rahoituksesta. 

Neljännen lisätalousarvion 20 miljoonan euron suuruinen lisäys aiheutui määrärahan 
uudelleenbudjetoinnista, jonka taustalla oli ennakoitua pienempi määrärahan käyttö ja 
viivästys määrärahan maksatuksissa. Neljännellä lisätalousarviolla peruutettiin vuo-
delta 2020 siirtynyttä määrärahaa 22,69 miljoonaa euroa. Peruutuksesta 20 miljoonaa 
euroa uudelleen budjetoitiin ja 2,69 euroa peruutuksesta aiheutui vuoden 2020 neljän-
nessä lisätalousarviossa myönnetyn määrärahan ennakoitua pienemmästä käytöstä. 

Vuoden 2021 talousarvion määrärahaa oli käytössä yhteensä 283 571 000 euroa. 
Määrärahaa käytettiin 31 627 662 euroa, josta ELY-keskusten käyttö oli 20 491 682 
euroa ja valtion virastojen ja laitosten valtionhallintoon työllistämismenojen käyttö suo-
raan momentilta 11 135 980 euroa. Käyttämättä jäänyt määräraha 251 943 338 euroa 
siirrettiin vuodelle 2022. Siirtyvän määrärahan määrä säilyi korkeana, koska momen-
tille on budjetoitu hyvin lähelle toteutuvaa käyttöä vastaava määräraha. Siirtyvän mää-
rärahan vähentäminen edellyttäisi merkittävää alibudjetointia jonakin talousarviovuo-
tena. 

Vuodelta 2020 siirtyneestä määrärahasta 268 901 937 eurosta ELY- keskukset käytti-
vät 245 179 252 euroa ja työ- ja elinkeinoministeriö 1 032 685 euroa. Ministeriön käyt-
tämä määräraha kohdistui aikuisväestön digitalisaatiovalmiuksia edistäviin hankintoi-
hin. Vuodelta 2020 siirtyneestä määrärahasta 22 690 000 euroa peruutettiin vuoden 
2021 neljännellä lisätalousarviolla. 

Momentin päätösosan mukaan määrärahaa saa käyttää työttömien työllistämiseen 
valtion virastoille ja laitoksille enintään 500 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön 
palkkaamiseen. Määrärahaa on vuonna 2021 käytetty 481 henkilötyövuotta vastaavan 
henkilöstön palkkaamiseen valtionhallintoon.  

Momentin vuoden 2021 myöntämisvaltuus oli yhteensä 65 000 000 euroa, josta käy-
tettiin 31 274 041 euroa ja käyttämättä jäi 33 725 959 euroa. Myöntämisvaltuutta on 
käytetty vuodelta 2021 vuodelle 2022 ja myöhemmille vuosille jatkuvien työvoimakou-
lutusten hankintaan. 
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32.30.64. EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja 
muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin   

Momentille on budjetoitu ohjelmakauden 2014–2020 rakennerahasto-ohjelman lisäksi 
ohjelmakauden 2014 - 2020 ulkorajayhteistyö- ja muiden koheesiopolitiikan ohjelmien 
rahoitus sekä ohjelmakauden 2021–2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan rahastojen 
ohjelman sekä Interreg-ohjelmien ja Interreg-ulkorajaohjelmien rahoitus. Budjetoinnin 
lähtökohtana ovat edellä mainittujen ohjelmien vuosittaiset rahoituskehykset, joiden 
mukaisesti momentin vuosittainen myöntämisvaltuus on mitoitettu. 

EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmien myöntämisvaltuudesta tehdään useampi-
vuotiselle hankkeelle sidonta pääsääntöisesti vuosittain, jotta useita hankkeita voi-
daan rahoittaa yhtäaikaisesti ja näin varmistaa ohjelmavarojen täysimääräinen käyttö. 
Menettely vähentää myös hankkeesta peruuntuvan valtuuden määrää, mikäli hanke 
toteutuu arvioitua pienempänä. Tämä nopeuttaa ohjelmavarojen käyttöä. Jos valtuu-
den käyttö peruuntuu sen jälkeen, kun valtuus ei ole enää käytettävissä (sitoumusta 
seuraavina vuosina), on peruuntunut valtuus uudistettava talousarvion kautta, mikä on 
verraten hidas prosessi. 

Ohjelmakauden 2021 - 2027 maksatukset eivät käynnistyneet vuoden aikana lainkaan 
ohjelmakauden käynnistymisen viivästymisestä johtuen. REACT-EU-toimenpiteiden 
maksatukset käynnistyivät myös odotettua hitaammin. Vuoden 2021 neljännessä lisä-
talousarviossa vähennettiin InvestEU-toimenpiteisiin varattu arviomääräraha 97 089 
000 euroa. EAKR:n ja ESR:n arvioiden tekeminen on niiden suuresta volyymistä ja 
hallintomallin moninaisuudesta johtuen hankalaa. Kesän tilanteessa ei myöskään 
voida yksiselitteisesti arvioida sitä, mikä loppuvuoden toteuma on ensimmäisen puo-
len vuoden toteuman perusteella: joinakin vuosina maksatukset ovat painottuneet al-
kuvuoteen ja joinakin vuosina loppuvuoteen. Vaikka ei huomioitaisi REACT-EU:n oh-
jelmaan sen viime vaiheessa tuomaa lisärahoitusta, on maksatuksia päättyvällä ohjel-
makaudella toteutunut suhteellisesti vähemmän kuin vastaavassa vaiheessa edelli-
sellä ohjelmakaudella 2007-2013. EU-maiden maksatusvertailussa Suomi on kuiten-
kin molempien rahastojen osalta EU-maiden kärkipäässä.  

Vaikka alku on ollut edelliskautta hitaampi, on kuitenkin oletettu, että maksatustahti 
nopeutuisi ohjelmakauden edetessä ja valtuusmäärän kasvaessa. Vuoden 2021 
osalta arvio on ollut kuitenkin liian optimistinen. Momentin 32.30.64. määrärahasta, 
411 487 000,00 euroa, käytettiin lopulta 72 prosenttia.  

Maksatusten etenemiseen on vaikuttanut osan hankkeiden toteutuksen siirtyminen ja 
maksatusten ajoittuminen myöhemmille vuosille sekä osan hankkeista toteutuminen 
arvioitua pienempänä. Lisäksi ENI-ohjelmissa rajan ylitykseen liittyvät rajoitukset ovat 
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vaikuttaneet hankkeiden toteutukseen. ENI-ohjelmien toimeenpanoaikaa on jatkettu 
vuoden 2023 loppuun (aiemmin 2022), joten hankkeiden toteutumiselle on lisäaikaa. 

Ohjelmakaudella 2014–2020 maakuntien liitoille jaettujen momentin valtuuksien käsit-
telyssä otettiin käyttöön tekninen uudistus, jossa maakunnan liitolle jaetut, mutta 
hankkeille sitomattomat vuoden 2021 valtuudet palautettiin EURA 2014 -järjestelmän 
vuodenvaihteen käyttökatkon aikana työ- ja elinkeinoministeriöön. Valtuudet jaettiin 
vuodelle 2022 työ- ja elinkeinoministeriössä uusittuina valtuuksina käytettäväksi maa-
kunnan liitossa välittömästi vuodenvaihteen jälkeen.  

Menettely mahdollistaa maakunnan liittojen tekemien todellisten sitoumusten huomioi-
misen ao. varainhoitovuoden valtuusilmoituksessa. Käytännöt maakunnan liitoille 
myönnettyjen valtuuksien osalta säilyvät muilta osin ennallaan ja näiden valtuuksien 
seuranta sisältyy työ- ja elinkeinoministeriön valtuuskirjanpitoon. Hankkeiden sulke-
mistoiminto otettiin käyttöön syksyllä 2021. Maakuntien liittojen osalta sulkeminen ja 
uudelleen budjetointi on tehty samojen periaatteiden mukaan kuin muissakin välittä-
vissä toimielimissä. Hankkeilta purkaantuneet valtuudet on huomioitu vuosien 2019, 
2020 ja 2021 tilinpäätösten yhteydessä. 

Vuoden 2021 tilinpäätöksen liitetiedoissa on ilmoitettu rahoitettujen hankkeiden rahoi-
tussuunnitelmatiedot yhteensä (vuoden 2021 sidonta + varaukset kustannuksiksi tule-
ville vuosille). Rakennerahastojen välittävät toimielimet ovat tehneet rahoituspäätöksiä 
eli sitoneet myöntämisvaltuuksia vuonna 2021 yhteensä 496 835 585 eurolla. Tämän 
lisäksi ne ovat varautuneet rahoittamaan näitä sekä aiempina valtuusvuosina rahoitet-
tuja hankkeita tulevina vuosina yhteensä 92 429 146 eurolla, edellyttäen että tulevien 
vuosien talousarvioihin otetaan lisää myöntämisvaltuuksia ja että niitä jaetaan edel-
leen ko. välittäville toimielimille. Varsinaisessa valtuusilmoituksessa ilmoitettavat val-
tuuden käyttötiedot on ilmoitettu ohjelmakauden 2014–2020 osalta hankkeille tehtyjen 
rahoituspäätösten (sidontojen) mukaan ohjelmakaudeksi 2014–2020 sovittujen me-
nettelyjen mukaisesti. 

Määrärahaa sai käyttää ohjelmakauden 2014—2020 Euroopan aluekehitysrahastosta 
ja Euroopan sosiaalirahastosta osarahoitettavan ohjelman toteuttamiseen tarvittavan 
yhteensä enintään 250 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen. To-
teuma 154,8 henkilötyövuotta oli suurempi kuin vuonna 2020, mikä johtuu REACT-
EU-toimenpiteiden toteuttamiseen jaetusta teknisestä tuesta ja sillä palkatusta lisä-
henkilöstöstä. 
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Kotoutuminen ja kansainvälinen osaaminen 

32.50.03. Kotoutumisen ja työvoiman maahanmuuton edistäminen 

Määrärahaa myönnettiin vuoden 2021 talousarviossa 8 891 000, kun täydentävässä 
talousarviossa oli siirretty 100 000 euroa momentille 33.03.04. kunniaan liittyvän väki-
vallan vastaisen työn koordinaattorin palkkaamiseksi Terveyden- ja hyvinvoinnin lai-
tokselle. Vuoden kolmannessa lisätalousarviossa siirrettiin 1 000 000 euroa momen-
tille 26.40.01. kausityölain ja ulkomaalaislain muutoksen edellyttämiin digitaalisten jär-
jestelmien kehittämiseen. 

Vuonna 2021 määrärahaa oli käytössä yhteensä 7,9 miljoonaa euroa. KEHA-keskuk-
selle myönnettiin 15 000 euroa (käyttö 0 euroa, 15 000 euroa siirtyy vuodelle 2022 
käytettäväksi). Pirkanmaan ELY-keskukselle myönnettiin 326 000 euroa, josta se 
käytti 24 376 euroa (301 624 euroa siirtyy vuodelle 2022 käytettäväksi). Opetushalli-
tukselle myönnettiin 8 800 euroa, josta se käytti 0 euroa (8 800 euroa siirtyy vuodelle 
2022 käytettäväksi). Uudenmaan ELY-keskukselle myönnettiin 4 242 euroa (käyttö 
0,00 euroa, siirtyy vuodelle 2022 käytettäväksi). Lisäksi KEHA-keskukselle myönnet-
tiin 5,8 miljoonaa euroa työ- ja elinkeinoministeriön kunnille maahanmuuttajien osaa-
miskeskus sekä maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalvelut –hankkeisiin vuonna 
2021 myöntämien valtionavustusten maksatuksiin (käyttö 0 euroa, 5,8 miljoonaa eu-
roa siirtyy vuodelle 2022 käytettäväksi). Työ- ja elinkeinoministeriö käytti määrärahaa 
yhteensä 76 510 euroa, joka käytettiin pääosin henkilöstön palkkauskustannuksiin. 
Käyttämättä jäänyt määräraha 1,7 miljoonaa euroa siirtyy vuodelle 2022 käytettä-
väksi.  

Vuodelta 2020 siirtyi määrärahaa vuodelle 2021 yhteensä 7,4 miljoonaa euroa. Mää-
rärahasta 12 500 euroa oli KEHA-keskuksen käytössä kuntakorvauslomakkeiden 
(Valtion korvaukset kotouttamisesta) sähköistämiseen (käyttö 12 500 euroa) sekä 
48 315 euroa oleskelulupaprosessin (TTOL) osa-automatisoinnin ratkaisukuvaukseen 
(KEHA-keskus käytti 17 501 euroa ja palautti työ- ja elinkeinoministeriölle 30 815 eu-
roa). Pirkanmaan ELY-keskuksen Imago-ohjelman käytössä oli 233 107 euroa (käyttö 
233 107 euroa) työelämän monimuotoisuuden kehittämiseen.    

Työ- ja elinkeinoministeriön käyttöön jäi määrärahaa 7,1 miljoonaa euroa, josta oi-
keusministeriön EU:n Amif All in for Equality –hankkeella käytössä oli 30 000 euroa 
(vuonna 2020 käyttöoikeudella myönnetystä 50 000 euron määrärahasta oli vuonna 
2021 käytettävissä 30 000 euroa), Pirkanmaan ELY-keskuksen käytössä oli 
174 000 euroa Imago-ohjelman työelämän monimuotoisuuden kehittämiseen (käyttö 
174 000 euroa), Uudenmaan ELY-keskuksen käytössä oli 4 242 euroa kotoutumisen-
tukena.fi palvelun ominaisuuksien kehittämiseen (käyttö 0,00 euroa, käyttöoikeudella 
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myönnetty määräraha 4 242 euroa siirtyy käytettäväksi vuodelle 2022), Opetushalli-
tuksen käytössä oli 8 800 euroa kotoutumisen opetussuunnitelman perustekstin kään-
nöksiin (käyttö 0 euroa, määräraha 8 800 euroa siirtyi vuodelle 2022 käytettäväksi), 
KEHA-keskuksella oli käytössä 45 000 euroa maahanmuuttajien osaamiskeskusten, 
maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalveluiden sekä Talent Hub –avustusten mak-
satuksen sähköisen järjestelmän kehittämiseen (KEHA-keskus käytti määrärahasta 
44 929 euroa ja peruutti määrärahaa 71 euroa). KEHA- keskukselle myönnettiin käyt-
töoikeudella 42 160 euroa KEHA-keskuksen ALPO-rekisterin (maahanmuuttajien neu-
vontapalveluiden asiakasrekisterijärjestelmä) kehittämistyöhön (käyttö 40 238 euroa). 
Lisäksi KEHA-keskuksella oli käytössä 5,8 miljoonaa euroa maahanmuuttajien osaa-
miskeskus- ja ohjaus- ja neuvontapalvelut –hankkeiden valtionavustusten maksatuk-
seen (käyttö 0 euroa, määräraha 5,8 miljoonaa euroa siirtyi vuodelle 2022 käytettä-
väksi). Seitsemälle ELY- keskukselle myönnettiin yhteensä 47 700 euroa Kotouttami-
sen kumppanuusohjelman toimeenpanoon ja jalkauttamiseen alue- ja paikallistasolla 
(käyttö 13 675 euroa). 

Työ- ja elinkeinoministeriö käytti  vuoden 2020 määrärahasta yhteensä 3,7 miljoonaa 
euroa, josta maksettiin kunnille valtionavustuksia yhteensä 2,1 miljoonaa euroa sekä 
0,8 miljoonaa euroa valtionavustuksia järjestöille maahanmuuttajien yhteiskuntatietoi-
suuden lisäämiseen ja kotoutumista edistävän toiminnan tukemiseen sekä rasismin ja 
etnisen syrjinnän ehkäisemiseen, 0,1 miljoonaa euroa työelämän monimuotoisuusoh-
jelman edistämiseen ja 0,6 miljoonaa euroa kotoutumisen edistämisen toimiin sekä 
kotoutumisen osaamiskeskuksen toimintaan. Määrärahaa jäi käyttämättä 2 ,5 miljoo-
naa euroa, josta kunnille myönnettävien valtionavustusten osuus oli noin 2,3 miljoo-
naa euroa. Lisäksi kunnat palauttivat maahanmuuttajien osaamiskeskustoimintaan- ja 
maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalveluihin myönnettyä käyttämätöntä avus-
tusta yhteensä 0,3 miljoonaa euroa.  Covid19-pandemian vuoksi toimintaa ei pystytty 
järjestämään suunnitellusti.   

Vuoden 2020 momentin talousarvion päätösosan mukaan määrärahaa saa käyttää 
enintään kolmea henkilötyövuotta vastaavan henkilöstömäärän palkkaamiseen mää-
räaikaisiin tehtäviin. Vuoden 2020 määrärahasta vuonna 2021 palkkauskustannuksiin 
kohdistui 1,23 henkilötyövuotta, josta 0,19 henkilötyövuotta KEHA-keskuksessa kun-
tien korvauslomakkeiden (Valtion korvaukset kotouttamisesta) sähköistämiseen liitty-
vässä tehtävässä, 0,75 henkilötyövuotta Maahanmuuttoviraston Power BI-tilastointi- 
ja raportointijärjestelmän kehittämiseen (MIRA-hanke) sekä oleskelulupaprosessin 
(TTOL) osa-automatisoinnin ratkaisukuvaukseen (Atolli-hanke) ja 0,29 henkilötyö-
vuotta KEHA-keskuksen TTOL-osa-automatisoinnin ratkaisukuvaukseen. Hanke on 
osa Maahanmuuttoviraston samannimistä hanketta.  
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Vuoden 2021 momentin 32.50.03. päätösosan mukaan määrärahaa saa käyttää enin-
tään kolmea henkilötyövuotta vastaavan henkilöstömäärän palkkaamiseen määräai-
kaisiin tehtäviin. Vuoden 2021 määrärahasta palkkauskustannuksiin kohdistui 
1,26 henkilötyövuotta, josta 1,01 henkilötyövuotta työ- ja elinkeinoministeriön käy-
tössä kotoutumisen edistämisen ja kansainvälisen osaamisen tehtävissä ja 0,25 hen-
kilötyövuotta Pirkanmaan ELY-keskuksen Imago-ohjelman (työelämän monimuotoi-
suuden edistäminen) käytössä.   

32.50.30. Valtion korvaukset kotouttamisesta  

Vuoden 2021 talousarvion määrärahasta (171,2 miljoonaa euroa) käytettiin yhteensä 
147 miljoonaa euroa. Paluumuuttajien kustannuksiin käytettiin 0,6 miljoonaa euroa, 
laskennallisiin korvauksiin pakolaisista 36,5 miljoonaa euroa, muihin pakolaisista mak-
settaviin kuntakorvauksiin 109,7 miljoonaa euroa ja alkukartoituksiin 0,1 miljoonaa eu-
roa. Määrärahaa jäi käyttämättä 24,2 miljoonaa euroa, koska korvausten piirissä ole-
vien määrä on laskenut aiempia arvioita enemmän muun muassa Covid-19 pande-
mian johdosta. Lisäksi Kelalta on palautumassa perustoimeentulotukeen käyttämättä 
jäänyttä määrärahaa noin 2,4 miljoonaa euroa 

1.7.3 Tuotto- ja kululaskelma 

Toiminnan tuotot 48,7 miljoonaa euroa (16,7 miljoonaa euroa vuonna 2020) koostuvat 
maksullisen toiminnan tuotoista 0,4 miljoonaa euroa, yhteisrahoitteisen toiminnan tuo-
toista 1,7 miljoonaa euroa ja yhteistoiminnan kustannusten korvauksista 10,0 miljoo-
naa euroa. Lisäksi summassa on mukana mm. rojalti-tuloja 7,0 miljoonaa euroa sekä 
KELAn ennakon palautus 2,7 miljoonaa euroa.  

Toiminnan kulut ovat 80,1 miljoonaa euroa (72,8). Suurimmat kuluerät ovat henkilös-
tökulut 33,9 miljoonaa euroa, palvelujen ostot 28,6 miljoonaa euroa ja muut kulut 17,3 
miljoonaa euroa. Sisäiset kulut on käsitelty vuodesta 2020 lähtien osana palvelujen 
ostoja.  

Palvelujen ostoihin sisältyy muun muassa asiantuntija- ja tutkimuspalveluhankinnat 
5,7 miljoonaa euroa (5,8 miljoonaa euroa vuonna 2020), tietotekniikan asiantuntija- ja 
ylläpitopalveluhankinnat 9,0 miljoonaa euroa (6,3). Palvelujen ostoihin sisältyy myös 
ICT-palvelujen ostot valtion virastoilta ja laitoksilta (ml. Valtori) 1,7 miljoonaa euroa 
(1,0) sekä talous- ja henkilöstöhallinnon palvelujen ostot (Palkeet) 0,4 miljoonaa eu-
roa (0,4). Ravitsemuspalvelujen osuus on laskenut koronapandemiasta ja fyysisten 
tapahtumien vähentymisestä johtuen 0,09 miljoonaan euroon (0,2). 
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Muissa kuluissa 17,3 miljoonaa euroa (17,3) suurimpina erinä ovat jäsenmaksut ulko-
maille 16,8 miljoonaa euroa (16,4), joka nousi edellisestä vuodesta Euroopan ava-
ruusjärjestö ESAn maksuista johtuen. Matkustuspalvelujen kulut ovat 0,3 miljoonaa 
euroa (0,4).  

Rahoitustuottoja kertyi 6,7 miljoonaa euroa (6,1). Luku koostuu pääosin Suomen 
Vientiluotto Oy:n tuotonvaihto- ja tasaus sekä suojaussopimuksiin liittyvistä koroista.  

Vuonna 2021 työ- ja elinkeinoministeriön tuotto- ja kululaskelmassa siirtotalouden 
tuottoja kertyi 224,6 miljoonaa euroa (233,1) ja siirtotalouden kuluja 729,6 miljoonaa 
euroa (441,9).  

Taulukko 29. Siirtotalouden tuotot ja kulut 2019-2021 

Siirtotalouden tuotot ja kulut (1 000 €) 2019 2020 2021 
Tuotot       
Siirtotalouden tuotot EU:lta 162 872 209 556 199 662 
Siirtotalouden tuotot sosiaaliturvarahastoilta 19 531* 23 572 24 909 
Siirrot talousarvion ulkopuolelta 0 0 0 
Siirtotalouden tuotot valtionhallinnolta 37 000  0 0 
Tuotot yhteensä 219 403 233 128 224 570 
        
Kulut        
Siirtotalouden kulut paikallishallinnolle 100 542 249 945 115 351 
Siirtotalouden kulut sosiaaliturvarahastoille 26 840 22 910 19 600 
Siirtotalouden kulut elinkeinoelämälle 50 302 125 564 18 415 
Siirtotalouden kulut rahoitus- ja 
vakuutuslaitoksille 0 345 6 

Siirtotalouden kulut voittoa tavoittamattomille 
yhteisöille 6 351* 7 250 8 915 

Siirtotalouden kulut kotitalouksille  1 101 1 165 1 030 
Muut siirtotalouden kulut ulkomaille 2 501 12 142 7 807 
Siirrot valtionhallinnolle 105 549 916 514 560 
Muut 18 133 21 676 34 937 
Kulut yhteensä 311 319 441 913 720 621 

* LKP-kulutilille 82510000 on virheellisesti kirjattu palkkaturvamaksuja, jotka olisi pitänyt kirjata 
LKP-tulotilille 80200000. Taulukkoon on tehty oikaisu tämän tiliöinnin osalta. 
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Tilikauden kulujäämää kertyi 522,6 miljoonaa euroa (2020 kulujäämä 261,9 miljoonaa 
euroa). 

1.7.4 Tase 

Työ- ja elinkeinoministeriön taseen loppusumma on 2 842,5 miljoonaa euroa (3 450,8 
miljoonaa euroa vuonna 2020). 

Käyttöomaisuusarvopapereiden yhteisarvo on 1 097 miljoonaa euroa (1 655). Suo-
men Malmijalostus Oy:n osakkeet 588 408 kappaletta siirrettiin 588 408 000,00 euron 
arvoon hallinnansiirtona valtioneuvoston kanslialle valtioneuvoston yleisistunnon 
20.5.2021 tekemän päätöksen mukaan. Siirron myötä osakkeiden hallinta ja omistaja-
ohjaus siirtyivät valtioneuvoston kanslialle. Asunto Oy Porttikuja 3 ja 5 osakkeet myy-
tiin arvoon 107 000 euroa. Osatyökykyisten työllistymistä edistävän Työkanava Oy:n 
perustamissopimus allekirjoitettiin 1.10.2021 ja se merkittiin kaupparekisteriin 
5.10.2021, mutta yhtiöllä ei ollut vielä mitään toimintaa vuonna 2021. 

Muut pitkäaikaiset euromääräiset sijoitukset vähenivät 1 657 miljoonaa euroon 
(1 673). Finnvera Oyj maksoi jo anteeksi annettuja lainoja takaisin yhteensä 1,7 mil-
joonaa euroa. Lisäksi Finnvera Oyj maksoi pääomalainan yhteensä 15,9 miljoonaa 
euroa takaisin.  

Pitkäaikaisia saamisia on 81,2 miljoonaa euroa (81,2), josta 74,5 miljoonaa on Suo-
men Vientiluotto Oy:n euromääräinen laina. 

Lyhytaikaiset saamiset 7,8 miljoonaa euroa (41,8) koostuu muun muassa Suomen 
Vientiluotto Oy:n tuotonvaihto- ja -tasaussopimuksiin liittyvistä korkojaksotuksista ja 
muista lyhytaikaisista saamisista. 

Lyhytaikainen vieras pääoma on 1 319,6 miljoonaa euroa (858,8), josta suurimpana 
eränä on talousarvion ulkopuolella olevien valtion rahastojen yhdystilien saldot 
1 301,9 miljoonaa euroa (843,4). Lisäksi summassa on mukana saadut ennakot 
1,2 miljoonaa euroa (0,07), ostovelat 4,7 miljoonaa euroa (2,5) ja siirtovelat 9,7 miljoo-
naa euroa (9,3). Siirtoveloissa on mukana Suomen Vientiluotto Oy:n tuotonvaihto- ja -
tasaussopimuksiin sekä suojauksiin liittyvät korkojaksotukset. 
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1.8 Sisäisen valvonnan arviointi- ja 
vahvistuslausuma 

Kansliapäällikkö vastaa ministeriön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan yleisestä 
toteuttamisesta ja kehittämisestä. Toimintayksiköiden esimiehet ovat vastuussa käy-
tännön valvontatoimenpiteistä, ohjeistamisesta sekä kehittämisestä omalla vastuualu-
eellaan. Esimiehet huolehtivat, että ministeriössä toteutetaan asianmukaiset ja tehok-
kaat sisäisen valvonnan menettelyt, jotka koskevat ministeriön toiminnan, talouden, 
lainmukaisuuden ja hyvän hallintatavan järjestämistä. Määräykset sisäisen valvonnan 
järjestämisestä ovat ministeriön taloussäännön luvussa 1.3. 

Työ- ja elinkeinoministeriön sisäisen valvonnan arviointi perustuu soveltuvin osin val-
tiovarain controller -toiminnon suosituksen mukaiseen sisäisen valvonnan arviointike-
hikkoon ja ministeriön riskienhallintapolitiikan mukaiseen riskienhallintamalliin. Valtion-
varain controller -toiminto on tarkastusviranomaisena tehnyt EU:n rakennerahastojen 
tarkastukset.  

Arviointien perusteella työ- ja elinkeinoministeriön riski- ja kehittämisalueet painottuvat 
mm. lähivuosina: 

• työvoimapalvelujen uudistukseen 
• digitalisaation kehittämiseen 
• markkinoiden toimivuuteen 
• kehittämisrahoituksen vaikuttavuuteen 
• vihreän siirtymään ja vähähiilisyyteen  
• innovaatiojärjestelmiin ja jatkuvaan oppimiseen 
• ulkomaisen työvoiman saatavuuteen 

Ministeriön osastot ovat arvioineet riskinsä ja suunnitelleet niille hallintatoimet riskien-
hallintapolitiikan mukaisesti. Riskienhallinnan integroimista ja syventämistä osaksi mi-
nisteriön ohjaus- ja johtamisjärjestelmää jatketaan suunnitelmallisesti seuraavina vuo-
sina. 

Työ- ja elinkeinoministeriö katsoo, että kokonaisuutena sisäisen valvonnan menettelyt 
täyttävät kohtuullisesti talousarvioasetuksen 69:ssä säädetyt toiminnan laillisuuden ja 
tuloksellisuuden varmistamista, varojen turvaamista sekä tietojen oikeellisuutta ja riit-
tävyyttä koskevat tavoitteet. 
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1.9 Arviointien tulokset 
Työllisyys ja yrittäjyys 

Työvoimapoliittisten palvelujen jälkeinen työllistyminen 

Työ- ja elinkeinoministeriö on vuosittain tehnyt selvityksen työvoimapoliittisten palve-
lujen jälkeisestä työllistymisestä. Selvityksessä tarkastellaan seuraavia aktiivisen työ-
voimapolitiikan palveluita: palkkatuettu työ, työvoimakoulutus, valmennukset, työ- tai 
koulutuskokeilut, vuorotteluvapaan sijaisuus, kuntouttava työtoiminta ja omaehtoinen 
opiskelu työttömyysetuudella. Kolmen kuukauden kuluttua palvelujen päättymisestä 
on avoimille työmarkkinoille sijoittuneita ollut vuonna 2019 keskimäärin 26 prosenttia 
ja noin 30 prosenttia kuusi kuukautta palvelun päättymisen jälkeen. Lyhyen aikavälin 
työllistymisen kannalta parhaita työvoimapoliittisia palveluita ovat vuonna 2019 olleet 
työllistämiset starttirahalla, vuorotteluvapaasijaisuudet sekä opiskelu työttömyystuella. 
Vastaavasti työllistymisen kannalta heikompia ovat olleet kuntouttava työtoiminta, val-
mennukset, kokeilut sekä opiskelu kotoutumistuella. Aktiivipalveluista avoimille työ-
markkinoille sijoittumiset ovat vuodesta 2014 lähtien olleet pienessä kasvussa. (TEM-
analyyseja 107/2021) 

TE- palvelujen kehittämishankkeet 

Vuosina 2019-2020 TE-hallinnossa toteutettiin 24 pilotin joukko erilaisia kehittämis-
hankkeita. Tähän kuului työllistymistä tai lähemmäs työelämää kohti ohjaavien hank-
keiden lisäksi kuusi yrityspalvelupilottia, ostopalvelukokeilu ja TE-toimiston oman pro-
sessin kehittämiseen tähtäävä pilotti. Pilottien arviointi toteutettiin kehittävän arvioin-
nin menetelmällä. Kehittävän arvioinnin tavoitteena oli tukea pilottien muodostaman 
kokonaisuuden keskinäistä oppimista. Arvioinnin keskeinen kysymys oli, millaisia op-
peja pilotit tuovat TE-palvelujen kehittämiseen oppimistavoitteidensa mukaisesti. Arvi-
oinnin tuloksena suositellaan nykyisen lainsäädännön uudelleenarviointia, haastekil-
pailujen parempaa hyödyntämistä, verkottavien palvelukokonaisuuksien hankintaa, 
TE-palvelujen kustannusten tarkempaa analyysiä, palvelujen kehittämisen parempaa 
johtamista, suunnitteluun ja vaikuttavuuden varmistamiseen panostamista sekä kehit-
tämisen parempaa resursointia ja tukirakenteita. Lisäksi raportin johtopäätöksissä 
suositellaan, että kumppanuustyö tulisi nostaa keskeiseksi osaamisalueeksi. (TEM jul-
kaisuja 4/2021) 

Työolobarometri  

Koronapandemia näkyi voimakkaasti palkansaajien työmarkkinoita, työpaikan talou-
den muutoksia sekä omaa työmarkkina-asemaa koskevissa arvioissa. Varmuus oman 
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työpaikan säilymisestä sekä usko omaa ammattia tai työkokemusta vastaavan työn 
saantiin heikentyivät vuodesta 2019. Henkilöstön määrän kasvu taittui työpaikoilla ja 
aikaisempaa useampi palkansaaja koki lomautuksen uhkaa. Koronan seurauksena 
työmäärä lisääntyi noin kolmanneksella ja vähentyi noin joka kuudennella palkansaa-
jalla. Työmäärä lisääntyi erityisesti toimihenkilöillä ja kunta-alan työntekijöillä. 

Työpaikoilla otettiin aikaisempaa yleisemmin käyttöön uusia työmenetelmiä vuonna 
2020. Sähköisiä työtiloja ja pikaviestintävälineitä työssään käyttävien määrä kasvoi 
selvästi vuodesta 2019. Korona-aika näyttää siirtäneen opiskelun verkkoon. Aikaisem-
paa useampi palkansaaja opiskeli verkkomateriaalien avulla vuonna 2020. Korona-
aika vaikutti myös voimakkaasti etätyöhön. Vuonna 2020 palkansaajista noin puolet 
oli tehnyt etätyötä. Moni teki etätyötä myös aiempaa useammin. 

Työolobarometri on vuodesta 1992 lähtien toteutettu otantatutkimus, joka seuraa työ-
elämän laadun kehittymistä suomalaisten palkansaajien näkökulmasta. Tutkimuksen 
vuoden 2020 tiedot perustuvat Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen yhteydessä 
elo- ja syyskuun aikana tekemiin puhelinhaastatteluihin. Tiedot voidaan luotettavasti 
yleistää koskemaan työssä olevia palkansaajia koko Suomessa ja kaikilla sektoreilla. 

Huoltovarmuuskeskuksen ja Turvallisuus- ja kemikaaliviraston arviointi  

Huoltovarmuuskeskuksen toiminnan arvioinnin toteutti Vaasan yliopiston, Laurea-am-
mattikorkeakoulun, Maanpuolustuskorkeakoulun ja Poliisiammattikorkeakoulun muo-
dostama konsortio. Työssä arvioitiin Huoltovarmuuskeskuksen ja laajemmin huolto-
varmuusorganisaation toimintaa, johtamisjärjestelmää ja tulosohjausta sekä huolto-
varmuuden toiminnan vaikuttavuutta ja kansainvälistä ulottuvuutta. Raportti kiinnittää 
erityistä huomiota huoltovarmuusorganisaation ohjaukseen ja johtamisjärjestelmään 
sekä huoltovarmuusrahaston toimintaan. Arvion mukaan ohjaus- ja johtamisjärjestel-
mät näyttäytyvät jossain määrin jäsentymättömänä niin huoltovarmuuden tavoitepää-
tösten, Huoltovarmuuskeskuksen tulosohjauksen kuin HVK:n hallituksen ohjausroolin 
osalta.  

Arviointiraportti sisältää kahdeksan kehittämissuositusta. Ne koskevat muun muassa 
huoltovarmuustoiminnan ja Huoltovarmuuskeskuksen ohjausta ja sen toimintaproses-
seja, poolitoimintaa, valtioneuvostotason koordinaatiota, huoltovarmuusrahastoa sekä 
huoltovarmuusorganisaation kehittämistä. Raportissa hahmotellaan myös vaihtoehtoi-
sia tapoja organisoida huoltovarmuustoiminta. Näiden tarkoituksena on tarjota tausta-
ajatuksia huoltovarmuusjärjestelmän kehittämisen pohdinnoille. 

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston arvioinnin toteutuksesta vastasi konsortio, johon 
kuuluivat KPMG Oy Ab, 4Front Oy sekä Frisky & Anjoy Oy. Arvioinnissa selvitettiin 
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Tukesin toiminnan, palveluiden ja digitalisaatiohankkeiden toteutumista ja sujuvuutta 
sekä Tukesin toimintaa EU- ja KV-tason yhteistyössä. Arvioinnissa tarkasteltiin myös 
Tukesin sisäisten toimintojen ja prosessien toimivuutta, viraston digiosaamisen suun-
nitelmallisuutta ja digitalisaatiohankkeiden toteuttamista ja hallintaa. Lisäksi arvioin-
nissa tarkasteltiin Tukesin tarjoamien palveluiden asiakaslähtöisyyttä sekä sidosryh-
mien näkemyksiä siitä, kuinka viraston toiminta vastaa odotuksia.  

Arvioinnissa tarkasteltiin myös Tukesin tulosohjauksen ja valvonnan toimivuutta. Tu-
kesin yleisestä tulosohjauksesta ja valvonnasta vastaa työ- ja elinkeinoministeriö. Li-
säksi työ- ja elinkeinoministeriö sekä liikenne- ja viestintäministeriö, maa- ja metsäta-
lousministeriö, sisäministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö ja ympäristöministeriö oh-
jaavat virastoa yhteistoiminnassa kukin omalla toimialallaan. 

Arviointiraportissa esitetään suosituksia sekä Tukesille että työ- ja elinkeinoministeri-
ölle ja muille ohjaaville ministeriöille liittyen viraston yhtenäisyyden, toiminnan, palve-
lujen, digitalisaation, tulosohjauksen ja kansainvälisen yhteistyön kehittämiseksi. 

Koronatukien vaikutukset ja kohdentuminen 

Suomella oli kapeampi tukiarsenaali kuin muilla EU-mailla. Muut maat käyttivät enem-
män korvaustyyppisiä tukia. Kriisi kohteli maita eri tavoin johtuen käytetyistä rajoituk-
sista ja toisaalta toimialarakenteista. Eri maiden toimintaympäristö on erilainen. Suomi 
hoiti kriisiä myös muilla keinoilla kuin yritystuilla. Yritysten tukemiseen poikkeusoloissa 
ei ollut valmista mallia. Saatujen kokemusten ja tukien perusteiden vertailun perus-
teella erityyppisten tukien järjestyksen tulisi olla päinvastainen kuin koronapandemian 
yhteydessä kyettiin toteuttamaan. Kriisin alussa tulee panostaa kustannustuen kaltai-
siin suoriin tukiin. Kriisin edetessä ja muuttaessa talouden rakenteita kehittämistukien 
osuus voi kasvaa. Tuen suuntaaminen koronapandemiasta pahiten kärsineille aloille 
ja yrityksille ei kehittämistukien avulla onnistunut toivotulla tavalla. Kustannustuki 
edellytti puolestaan uutta lainsäädäntöä ja tuen käyttöönotto kesti suhteellisen kauan, 
ja tukimuodon sovittaminen yksityiskohdiltaan toimivaksi osoittautui vaikeaksi. (Yritys-
tukien tutkimusjaoston vuosiraportti 20211) 

Välittömistä vaikutuksista ja kohdentumisesta tehdyn tutkimuksen2 mukaan yrityksille 
koronaepidemian takia myönnetyt tuet ovat vähentäneet erityisesti todennäköisyyttä 
lomauttaa työntekijöitä. Kehittämistukien suuntaaminen koronapandemiasta eniten 
kärsineille aloille ei kuitenkaan onnistunut, vaan kustannustukea olisi tarvittu jo aiem-

                                                      
1 https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/163024 
2 https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/163026 

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/163024
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/163026
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min. Yrityksille koronaepidemian takia myönnetyt tuet ovat vähentäneet erityisesti to-
dennäköisyyttä lomauttaa työntekijöitä. Kehittämistukien suuntaaminen koronapande-
miasta eniten kärsineille aloille ei kuitenkaan onnistunut, vaan kustannustukea olisi 
tarvittu jo aiemmin.3 Tutkimuksen mukaan kustannustuella, ravintolatuella, ELY-kes-
kusten häiriötuilla ja Business Finlandin tuilla on varsin todennäköisesti liikevaihtoa ja 
palkkasummaa kasvattava vaikutus. Työntekijöiden lukumäärän suhteen tulokset ovat 
samansuuntaiset, mutta tilastollisesti ja taloudellisesti heikommat. Kohtuullisen vah-
vaa näyttöä on myös siitä, että tuet ovat laskeneet todennäköisyyttä lomauttaa. Tutki-
muksessa saatiin vain heikkoa näyttöä irtisanomisten osalta. Tuilla ei ollut vaikutusta 
vientitoimintaan. Majoitus- ja ravintola-alalla vaikutukset kohdistuivat työntekijöiden lu-
kumäärään, lomautuksiin ja irtisanomisiin, mutta näyttö ei ole kuitenkaan tilastollisesti 
vankkaa. Vaikutus tulee todennäköisesti pienehköistä tuista. Tukien jakamiseen liittyy 
riskejä ja tukien kohdentaminen on ollut vaikeaa.4 

Yritystukien tutkimusjaosto arvioi myös tukia kokonaistaloudellisesta näkökulmasta 5. 
Raportissa esitettiin kuvaus kriisin eri vaiheissa korostuvista yritystuen piirteistä. Ko-
ronakriisiä verrattiin 1990-luvun lamaan ja vuoden 2008 finanssikriisiin sekä tarkastel-
tiin koronakriisiä teoreettisessa kokonaiskysyntä-kokonaistarjonta –kehikossa, ja kehi-
kon avulla voidaan tarkastella sitä, millaista yritystukea kriisin eri vaiheissa tarvitaan. 
Kriisin alkuvaiheessa kustannustuen kaltaisten tukitoimien rooli korostuu, kun on epä-
varmuutta kriisin pituudesta ja syvyydestä. Talouden toipumisvaiheessa yritystukien 
rooli pienenee ja tulisi panostaa TKI-tukien kaltaisiin uusiutumista ja kehitystä edistä-
viin projektikohtaisiin tukiin. Normaaliin palatessa eli kun yritykset ja rahoittajat pysty-
vät jälleen ennustamaan tulevaisuutta ja liiketoiminnan riskejä, takausten ja lainojen 
merkitys kasvaa ja avustusten merkitys vähenee. Kun verrataan koronakriisiä 90-lu-
vun lamaan tai finanssikriisiin, huomataan talouden selvinneen paremmin monella 
mittarilla. Esimerkiksi BKT laski 2,9 prosenttia vuonna 2020, kun se tippui finanssikrii-
sin puhjettua 8,1 prosenttia. 90-luvun lamassa BKT ei tehnyt nopeaa laskua, vaan se 
laski tasaisesti monta vuotta. Lisäksi 90-luvun lama sai aikaan suurtyöttömyyden, kun 
koronakriisissä lomautukset ja työttömyysjaksot kohdistuivat lähinnä palvelualoille. 
Työllisyysaste oli 72,3 prosenttia vuonna 2021, mikä on paremmin kuin ennen ko-
ronapandemiaa.  

                                                      
3 https://tem.fi/-/tutkimukset-suomen-koronatukipaketti-on-pieni-kansainvalisessa-ver-
tailussa-kustannustukea-olisi-tarvittu-heti-kriisin-alussa 
4 https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/163026 
5 https://tem.fi/documents/1410877/21733658/Tutkimusjaosto_valira-
portti_2020.pdf/d956f31b-b754-9576-752e-5d0eec54d8b2/Tutkimusjaosto_valira-
portti_2020.pdf?t=1608018581914 

https://tem.fi/-/tutkimukset-suomen-koronatukipaketti-on-pieni-kansainvalisessa-vertailussa-kustannustukea-olisi-tarvittu-heti-kriisin-alussa
https://tem.fi/-/tutkimukset-suomen-koronatukipaketti-on-pieni-kansainvalisessa-vertailussa-kustannustukea-olisi-tarvittu-heti-kriisin-alussa
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/163026
https://tem.fi/documents/1410877/21733658/Tutkimusjaosto_valiraportti_2020.pdf/d956f31b-b754-9576-752e-5d0eec54d8b2/Tutkimusjaosto_valiraportti_2020.pdf?t=1608018581914
https://tem.fi/documents/1410877/21733658/Tutkimusjaosto_valiraportti_2020.pdf/d956f31b-b754-9576-752e-5d0eec54d8b2/Tutkimusjaosto_valiraportti_2020.pdf?t=1608018581914
https://tem.fi/documents/1410877/21733658/Tutkimusjaosto_valiraportti_2020.pdf/d956f31b-b754-9576-752e-5d0eec54d8b2/Tutkimusjaosto_valiraportti_2020.pdf?t=1608018581914
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Työ- ja elinkeinoministeriössä toteutettiin pro gradu -työnä vertaileva tutkimus USA:n, 
Norjan ja Suomen kustannustukien vaikutuksista6. Tutkimuksessa on tutkittu mik-
roekonometrisella simulaatiomenetelmällä, millaisia vaikutuksia yritysten kannattavuu-
teen, maksukykyyn ja likviditeettiin olisi saavutettu, jos kustannustuki olisi tehty USA:n 
tai Tanskan mallilla. Suomen kustannustuki korvasi kiinteitä kustannuksia ja työvoima-
kustannuksia. Norjan kustannustuki korvasi vain kiinteitä kustannuksia. Yhdysval-
loissa Paycheck Protection Program korvasi työvoimakustannuksia. Tutkimuksen mu-
kaan Suomen kustannustuki oli hintaansa nähden toimiva. Esimerkiksi kaikki likvidit 
varansa menettäneitä yrityksiä oli Suomen mallilla toteutettuna 33 prosenttia vähem-
män verrattuna pandemiaan ilman minkäänlaisia tukia. Kustannustuki torjui kolman-
neksen pandemian vaikutuksista likvideillä varoilla mitattuna. Vaikutus oli kuitenkin 
selkeä. Tukisummien kasvattaminen esimerkiksi omavastuuta pienentämällä olisi 
saattanut johtaa parempiin vaikutuksiin, koska Norjan esimerkki viittasi kiinteiden kus-
tannusten tärkeyteen. Toisaalta tuen saajien kasvattaminen olisi voinut johtaa hyvin 
toimeen tulevien yritysten turhaan tukemiseen. Lomautuksiin ja irtisanomisiin olisi aut-
tanut vain USA:n käyttämä palkkatuki, jossa korvataan vain työvoimakustannuksia. 

Lisäksi on toteutettu seuraavia tutkimuksia ja kyselyitä: 

Koronaepidemialla ei ollut yleisellä tasolla merkittäviä negatiivisia vaikutuksia kasvu-
yrityksiin, joskin esimerkiksi raaka-aine- tai komponenttitoimituksissa saattoi olla vii-
vettä tai katkoja myös kasvuyrityksissä. Tulevaisuuden vaikutukset voivat olla merkit-
täviä. Kasvuhakuiset yritykset ovat Pk-barometrin ja Tesin selvityksen perusteella teh-
neet toimenpiteitä digitalisaation ja myynninedistämisen suhteen.  Koronavirusepide-
mian aiheuttama talouskriisi vaikutti erityisesti palvelualoilla, joissa toimintaa rajoitet-
tiin ja joiden palveluiden käyttöön kokoontumisrahoitukset vaikuttivat kielteisesti. Yri-
tykset ovat onnistuneet alentamaan kustannuksiaan ja liiketoimintaa on uudistettu laa-
jamittaisesti. (Tesi kysely 5/2021, uusinta 11/2021). Toisaalta yritykset menivät sääs-
töliekille ja sopeuttivat toimintaansa. Eri tutkimusten mukaan kasvuyritykset kokevat 
vielä pullonkauloja yritysrahoituksessa, mihin julkinen yritysrahoitus pyrkii osaltaan 
vastaamaan kehittämällä Business Finland VC:n, Tesin ja Finnveran rahoitusta ja ja-
kamalla riskiä markkinatoimijoiden kanssa. Myös InvestEU- ja Euroopan Investointi-
pankkiryhmän rahoitus pyrkii täydentämään markkinarahoitusta jakamalla riskiä. 

Kansainvälisen vertailun mukaan Covid-19-tukia jaettiin melko tehokkaasti. Valtion 
tuet jaettiin elinkelpoisille keskisuurille yrityksille ja vain vähän ansaitsemattomille 
"zombeille” (alle 4,5 prosenttia). Tutkimuksessa oli mukana 4 EU-maata (Kroatia, 
Suomi, Slovenia, Slovakia).  Pandemian negatiivinen vaikutus tuottavuuden kasvuun 

                                                      
6 https://helda.helsinki.fi/handle/10138/337616 

https://helda.helsinki.fi/handle/10138/337616
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oli kuitenkin suuri ja resurssien uudelleenkohdentaminen hidasta, mikä edellyttää pei-
ton poistamista heti, kun tilanne sen sallii. Tutkijat eivät löydä valtion tuen virheellistä 
kohdentamista ja/tai resurssien haitallista uudelleenkohdentamista tuottavammista vä-
hemmän tuottaviin yrityksiin pandemian aikana. (Bighelli, Lalinsky, di Mauro 19 elo-
kuuta 2021)7 Haitallista uudelleen kohdentamista ei tapahtunut, koska normaaliajan 
tukia myönnettiin Covid-19 tukien rinnalla. On vielä tutkijoiden arvioitavana, onko 
zombi -yritysten määrä saajien joukossa paljon vai vähän Suomen osalta. Zombi –yri-
tyksiä on noin 8 prosenttia yrityksistä ja 2/3 niistä pääsee jaloilleen kehittämistoimen-
piteiden jälkeen 8. Noin puolet zombi -yrityksistä olisi saanut Covid-19 tukia. Luku-
määräisesti tuen saajia on paljon. 

Etlan 6.9.2021 julkaiseman arvion 9 korona iski rajusti tapahtuma-alaan, jonka yhteen-
laskettu liikevaihto Suomessa putosi yli viidenneksen ja kannattavuus romahti 65 pro-
senttia koronapandemian ja sitä torjuvien rajoitustoimien johdosta. Etlan mukaan vai-
kuttaisi siltä, että alan yritykset eivät ole koronakriisissä pystyneet alentamaan kustan-
nuksiaan samassa suhteessa kuin liikevaihto on pienentynyt. Valtion tarjoamat mah-
dolliset rahalliset avustukset ja muut kustannustuet eivät ole kokonaan kompensoi-
neet kysynnän laskua koronakriisissä. 

Koronakriisi on heijastunut ennen kaikkea messujen ja kongressien järjestämiseen 
sekä ohjelmatoimistoihin ja manageripalveluihin. Vähimmin vaurioin tapahtuma-alan 
yrityksistä vaikuttaisivat selvinneen varauspalvelut ja urheilutoiminta. Nuorten yritys-
ten joukossa suuret muutokset sekä negatiiviseen että positiiviseen suuntaan ovat ol-
leet todennäköisempiä kuin jo pidempään markkinoilla toimineissa yrityksissä. Yritys-
ten kokoluokan suhteen ei havaittu merkittäviä eroja. Aiemmin Etla on arvioinut koro-
nan iskeneen rajuimmin majoitus- ja ravitsemisalaan. Tutkimusta tarvitaan lisää 
vuonna 2020 lopettaneista yrityksistä. 

Komission vertailun (Issue 1/2021 – March 2021, Competition State aid brief) mukaan 
Suomi käytti suoria koronatukia vähemmän kuin muut EU-maat. BKT-osuuksilla mitat-
tuna tukien määrä oli kolmanneksi alhaisin ollen reilusti alle 1 prosentti BKT:sta, myös 
muiden pienten maiden tukimäärät olivat pieniä verrattuna suuriin maihin. Vastaavalla 
tasolla olivat myös Hollanti, Kroatia ja Irlanti. Eniten tukia käyttivät Espanja ja Ranska, 

                                                      
7 https://voxeu.org/article/covid-19-government-support-may-have-not-been-unproduc-
tively-distributed-feared 
8 https://www.stat.fi/tietotrendit/artikkelit/2020/kaksi-kolmesta-toipuu-yksi-lopettaa-
zombi-yritykset-suomessa-pelattya-pienempi-ongelma/ (Nurmi, Vanhala, Viren. 2020) 
9 https://www.etla.fi/ajankohtaista/etla-selvitti-miten-korona-runnoi-tapahtuma-alaa-lii-
kevaihto-tippui-ja-kannattavuus-romahti-yli-70-prosentilla-alan-yrityksista/ (Etla Raportti 
116) 

https://voxeu.org/article/covid-19-government-support-may-have-not-been-unproductively-distributed-feared
https://voxeu.org/article/covid-19-government-support-may-have-not-been-unproductively-distributed-feared
https://www.stat.fi/tietotrendit/artikkelit/2020/kaksi-kolmesta-toipuu-yksi-lopettaa-zombi-yritykset-suomessa-pelattya-pienempi-ongelma/
https://www.stat.fi/tietotrendit/artikkelit/2020/kaksi-kolmesta-toipuu-yksi-lopettaa-zombi-yritykset-suomessa-pelattya-pienempi-ongelma/
https://www.etla.fi/ajankohtaista/etla-selvitti-miten-korona-runnoi-tapahtuma-alaa-liikevaihto-tippui-ja-kannattavuus-romahti-yli-70-prosentilla-alan-yrityksista/
https://www.etla.fi/ajankohtaista/etla-selvitti-miten-korona-runnoi-tapahtuma-alaa-liikevaihto-tippui-ja-kannattavuus-romahti-yli-70-prosentilla-alan-yrityksista/
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noin 5-7 prosenttia BKT:sta. Ruotsin tuet olivat noin 1 prosentti BKT:sta. Toinen tar-
kastelunäkökulma komission vertailussa on suorien koronatukien suhde BKT:n las-
kuun. Maavertailussa Suomi sijoittui samaan joukkoon mm. Hollannin ja Belgian 
kanssa siinä, että niiden kustannukset olivat alle 25 prosenttia BKT:n laskusta. Tässä 
vertailussa Liettua ja Puola jakoivat eniten tukia, enemmän kuin mitä BKT:n lasku oli. 
Espanja, Italia ja Ranska jakoivat runsaasti tukia, yli 50 prosenttia BKT:n laskusta. 10 

Pk-barometrin mukaan yritykset ovat kehittäneet toimintaansa Covid-19 pandemian 
haasteisiin vastaamiseksi.11 

BF-arviointi 

Työ- ja elinkeinoministeriö teetti arvioinnin kolme vuotta toimineesta Business Finlan-
dista. Arvioinnin tavoitteena oli tuottaa riippumaton ja kokonaisvaltainen näkemys Bu-
siness Finlandin roolista ja toiminnasta tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiorahoittajana 
sekä viennin ja yritysten kansainvälistymisen, ulkomaisten investointien ja ulkomaisen 
matkailun edistäjänä. Lisäksi arvioinnin tuli tuottaa näkemys Business Finland -uudis-
tuksen vaikuttavuudesta ja toiminnallista tuloksellisuutta koskevien tavoitteiden toteu-
tumisesta sekä tähän liittyvistä toiminnallisista, lainsäädännöllisistä ja hallinnollisista 
kehittämistarpeista.  

1.1.2018 toimintansa aloittaneessa Business Finlandissa yhdistettiin Innovaatiorahoi-
tuskeskus Tekesin ja Finpro Oy:n toiminta. Business Finland -uudistuksen tavoitteena 
oli muun muassa yrityspalvelujärjestelmän yksinkertaistaminen, maakunnallisten kas-
vupalvelujen tukeminen, ulkomaanverkoston vahvistaminen, palvelujen laadun ja lisä-
arvon varmistaminen sekä yhtenäisesti johdetun asiakaspalvelukokonaisuuden raken-
taminen. 

Arvioinnin mukaan Business Finlandin strategia on linjassa elinkeino- ja innovaatiopo-
litiikan tavoitteiden kanssa. Palvelukokonaisuuksia ja -prosesseja on kehitetty syste-
maattisesti, ja strategiassa on huomioitu toimintaympäristön muutokset. Toiminnan al-
kuvaiheessa pääpaino on ollut organisaation kehittämisessä ja kumppanuuksien ke-
hittäminen on jäänyt vähemmälle. Jatkossa tulee kiinnittää huomiota palvelujen jal-
kauttamiseen yhdessä kumppaneiden kanssa. Uudistuksen myötä hallinnon resur-
sointia on kevennetty ja voimavaroja siirretty lähemmäs asiakasrajapintaa, erityisesti 
ulkomaanverkostoon. Uudistus on vahvistanut palvelupolkuja ja mahdollistanut katta-
vamman palveluvalikoiman. Uudistuksella tavoitellut sisäiset tehokkuushyödyt eivät 

                                                      
10 (https://ec.europa.eu/competition/publications/csb/kdam21001enn.pdf)  
11 https://www.yrittajat.fi/pk-yritysbarometri-22021-648547 

https://ec.europa.eu/competition/publications/csb/kdam21001enn.pdf
https://www.yrittajat.fi/pk-yritysbarometri-22021-648547
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kuitenkaan ole ilmeisiä, ja hallinnollista taakkaa on tullut lisää. Uudistuksesta on kulu-
nut vasta lyhyt aika. Toimintamallin tehokkuus, synergiaedut ja muutokset vaikutta-
vuudessa nähdään perusteellisemmin myöhemmin. (TEM julkaisuja 46/2021) 

1.10 Yhteenveto havaituista väärinkäytöksistä 
Virheitä ja väärinkäytöksiä koskevat yhteenvetotiedot 

Ohjelmakauden 2014 – 2020 rakennerahastohankkeiden eli Euroopan aluekehitysra-
haston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) osarahoittamista hankkeista on 
kaikki julkiselta rahoitukseltaan yli 20 000 euron sääntöjenvastaisuudet sekä petokset 
tai petosepäilyt raportoitava neljä kertaa vuodessa Euroopan petoksentorjuntaviras-
toon (OLAF). Tällaisia tapauksia on vuoden 2021 osalta raportoitu 8 kappaletta 
OLAF:iin. Näistä vain yksi oli varsinainen petosepäily, jonka taustalla oli tuen koh-
teena olleen hankintaan tehdyn sopimuksen ajoittuminen jo ennen hankkeen käynnis-
tämistä.  

Vaikka yrityksen konkurssi tai yritystoiminnan lopettaminen on usein summaltaan mer-
kittävä johtaen takaisinperintätoimiin, niitä ei kuitenkaan tarvitse ns. vilpittömin perus-
tein toteutuessaan raportoida OLAF:lle.  

Kertomusvuonna ei ole todettu järjestelmällisiä virheitä tai puutteita, vaan havaitut tu-
kikelvottomat menot ovat löytyneet yksittäisinä havaintoina hanketarkastuksista sekä 
muun viranomaisvalvonnan tuloksena. 

Takaisinperintää koskevat yhteenvetotiedot 

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) osarahoit-
tamiin hankkeisiin tehtiin kertomusvuonna 75 takaisinperintäpäätöstä. Päätösten 
määrä vastaa edellisvuoden tasoa, mutta pidemmällä aikavälillä tarkasteltuna määrä 
on pienentynyt. Tukikelpoisuusvirheitä löytyy yhä enemmän jo etukäteen maksatusha-
kemusten tarkastamisen yhteydessä, joten varsinaiseen takaisinperintään ei tarvitse 
ryhtyä. Valvonta on tehostunut niin rahoitusta välittävissä organisaatioissa kuin niiden 
toimintaa valvovissa viranomaisissakin. Rakennerahasto-ohjelman toimeenpanosta 
vastaavan hallintoviranomaisen (työ- ja elinkeinoministeriön alueosastolla) sekä to-
dentamisviranomaisen (työ- ja elinkeinoministeriön henkilöstö- ja hallintoyksikössä) 
toimesta on viime vuosina voimakkaasti panostettu petostentorjuntatoimien tehosta-
miseen antamalla rahoittajille koulutusta ja neuvontaa.  
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Yhtenä syynä perintätoimien vähenemiseen on myös ns. yksinkertaistettujen kustan-
nusmallien laajempi käyttöönotto, jolloin tositteiden läpikäynnistä on siirrytty tulospe-
rusteisten maksuehtojen tarkistamiseen. Tällöin maksatushakemuksissa kirjanpidon ja 
muiden liitteiden väliset usein pienet ja tahattomat virheet jäävät pois.  

Tarkastusviranomaisena toimiva valtiovarainministeriön Valtiovarain Controller -yk-
sikkö teki kertomusvuonna 30 hanketarkastusta, joista viidessä hankkeessa löytyi tu-
kikelvottomuushavaintoja. Takaisinperinnät ehditään rahoittajaorganisaatioissa teke-
mään vasta vuoden 2022 puolella. Virheiden määrä ulkopuolisten tekemissä tarkas-
tuksissa on vähentynyt viime vuosina. Valtaosaltaan sääntöjenvastaiset menot havai-
taankin rahoittajien oman työn tuloksena, joko maksatushakemusten käsittelyn yhtey-
dessä tai jälkikäteen tehdyissä varmennuksissa.  

Perintätoimien kohteena olivat pääosin pk-yritykset, mutta melko tasaisesti myös 
muut tyypilliset tuensaajaorganisaatiot, kuten ammattikorkeakoulut ja yliopistot, tutki-
muslaitokset, kuntayhtymät sekä säätiöt ja pienemmät järjestöt. Takaisinperittäväksi 
määrätyn tukiosuuden määrä korkoineen oli kertomusvuonna yhteensä 969 865 eu-
roa. Perintäpäätöksiä tehtiin 42:ssa EAKR-hankkeessa perittävän kokonaissumman 
ollessa 772 960 euroa. 33:ssa ESR-hankkeessa perittävä kokonaissumma jäi 196 905 
euroon. Vajaan miljoonan euron perintäsaatavasta on saatu suorituksia noin puolet 
kokonaismäärästä eli 515 161 euroa. 13 hankkeessa on vielä perittävää yhteensä 454 
775 euroa. Pieni osa jää lopullisesti perimättä, jos esim. konkurssipesästä ei jää va-
roja tai tuensaaja todetaan varattomaksi. 

Yhdeksässä tapauksessa tuensaaja oli omaehtoisesti ilmoittanut muutoksista, joilla on 
ollut vaikutusta tukiehtojen täyttymättä jäämiseen, mutta valtaosa takaisinperinnöistä 
perustui rahoittajaorganisaation tekemään takaisinperintäpäätökseen. Alle 100 euron 
summaa ei tarvitse periä takaisin.  

Suurimmat perintäpäätökset liittyivät investointihankkeisiin, joissa tuettu laite on esi-
merkiksi luovutettu tai myyty tukiehtojen vastaisesti. Yritystukihankkeissa takaisinpe-
rinnän perusteena onkin usein tuella hankittujen laitteiden myynti tai yritystoiminnan 
lopettaminen esim. konkurssin vuoksi. 

Käytännössä takaisinperintään johtavat syyt liittyvät vain harvoin petoksiin tai tahalli-
seen väärinkäytökseen, kuten tietojen salaamiseen tai väärien tietojen antamiseen. 
Kertomusvuoden takaisinperintäpäätösten taustalla oli yleisimmin palkkakustannuk-
siin liittyvä virhe, joka voi olla puhtaasti laskennallinen virhe tai hankkeelle väärin koh-
distettu kuluerä. Muita yleisimpiä perintäpäätösten syitä olivat kuluerät, joiden ei kat-
sottu liittyvän hankkeen toimintaan tai joille ei löytynyt todentavaa aineistoa.  
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2 Talousarvion toteumalaskelma 
Osaston, momentin ja tilijaottelun numero ja nimi Tilinpäätös 2020 

Talousarvio 2021 
(TA + LTA:t) 

Tilinpäätös 2021 
Vertailu Tilinpäätös - 

Talousarvio 
Toteutuma % 

11. Verot ja veronluonteiset tulot 163,20 3 421 3 421,35 0,00 100 
11.04.01. Arvonlisävero 163,20 3 421 3 421,35 0,00 100 
12. Sekalaiset tulot 289 415 501,60 578 164 981 580 294 706,02 2 129 725,43 100 
12.23.99. Valtioneuvoston kanslian muut tulot 97 365,37     

12.32.31. Palkkaturvamaksujen palautukset 23 571 873,27 24 908 659 24 908 658,75 0,00 100 
12.32.50. EU:n alue- ja rakennepolitiikan ja muista koheesiopolitiikan rahastoista saatavat tulot 209 556 431,24 200 000 000 199 661 727,62 -338 272,38 100 
 12.32.50.01. Euroopan aluekehitysrahastosta saatavat tulot 130 119 259,33 115 000 000 114 340 063,08 -659 936,92 99 
 12.32.50.01.1. Tulot kauden 2014-2020 ohjelmista, EAKR 130 119 259,33 111 000 000 114 340 063,08 3 340 063,08 103 
 12.32.50.01.2. Tulot kauden 2021-2027 ohjelmista, EAKR  4 000 000 0,00 -4 000 000,00 0 
 12.32.50.02. Euroopan sosiaalirahastosta saatavat tulot 74 093 721,30 79 000 000 82 630 650,80 3 630 650,80 105 
 12.32.50.02.1. Tulot kauden 2014-2020 ohjelmista, ESR 74 093 721,30 76 000 000 82 630 650,80 6 630 650,80 109 
 12.32.50.02.2. Tulot kauden 2021-2027 ohjelmista, ESR  3 000 000 0,00 -3 000 000,00 0 
 12.32.50.03. Vähävaraisten rahastosta saatavat tulot 3 918 450,61 4 000 000 2 091 013,74 -1 908 986,26 52 
 12.32.50.04. PK-yritysaloitteesta saatavat tulot 1 425 000,00 1 000 000 600 000,00 -400 000,00 60 
 12.32.50.05. Oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta saatavat tulot, JTF  1 000 000 0,00 -1 000 000,00 0 
12.32.99. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan muut tulot 8 698 813,34 36 119 303 38 587 300,76 2 467 997,81 107 
 12.32.99.02. Royalty-tulot 4 763 122,55 4 500 000 6 967 997,81 2 467 997,81 155 
 12.32.99.07. Muut tulot 3 935 690,79 31 619 303 31 619 302,95 0,00 100 
12.39.04. Siirrettyjen määrärahojen peruutukset 46 311 005,64 315 319 481 315 319 481,03 0,00 100 
12.39.10. Muut sekalaiset tulot 1 180 012,74 1 817 538 1 817 537,86 0,00 100 
13. Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset 13 908 149,94 12 830 728 12 830 727,58 0,00 100 
13.01.05. Korot muista lainoista 13 908 149,94 12 727 687 12 727 686,58 0,00 100 
13.03.01. Osinkotulot, pääomanpalautukset ja osakkeiden myyntitulot  103 041 103 041,00 0,00 100 
15. Lainat 7 417 691,33 15 866 800 15 866 799,95 0,00 100 
15.01.04. Muiden lainojen lyhennykset 7 417 691,33 15 866 800 15 866 799,95 0,00 100 
Tuloarviotilit yhteensä 310 741 506,07 606 865 929 608 995 654,90 2 129 725,43 100 
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Pääluokan, momentin ja tilijaottelun 
numero, nimi ja määrärahalaji Tilinpäätös 2020 

Talousarvio  
2021 

(TA + LTA:t) 

Talousarvion 2021 määrärahojen 

Tilinpäätös 2021 
Vertailu 

Talousarvio -  
Tilinpäätös 

Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät tiedot 

käyttö 2021 siirto seuraa-
valle vuodelle 

Edellisiltä 
vuosilta 

siirtyneet 
määrärahat 

Käytettävissä 
vuonna 2021 

Käyttö 
vuonna 2021 

(pl. peruutukset) 

Siirretty  
seuraavalle 

vuodelle 

23. Valtioneuvoston kanslia       131 893,15 131 893,15 131 893,15 0,00 

23.01.03. 
Euroopan unionin kansallisten 
asiantuntijoiden palkkamenot 
(S2) 

      131 893,15 131 893,15 131 893,15 0,00 

 
23.01.03.1. Euroopan unionin 
kansallisten asiantuntijoiden 
palkkausmenot 

      131 893,15 131 893,15 131 893,15 0,00 

23.01.29. Arvonlisäveromenot (A)  0    0,00     

24. Ulkoministeriön hallinnonala  81 000 0,00 81 000,00 81 000,00 0,00 76 500,00 157 500,00 0,00 81 000,00 

24.90.68. Itämeren, Barentsin ja arktisen 
alueen yhteistyö (S3) 

 81 000 0,00 81 000,00 81 000,00 0,00 76 500,00 157 500,00 0,00 81 000,00 

28. Valtiovarainministeriön hallinnonala 13 300 000,00 36 884 36 883,64  36 883,64 0,00 300 000,00 300 000,00 250 122,66 0,00 

28.01.29. Valtiovarainministeriön hallinnon-
alan arvonlisäveromenot (A) 

 34 884 34 883,64  34 883,64 0,00     

28.70.05. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon ja 
pelastustoimen palveluiden kehit-
tämisen tuki ja ohjaus sekä julki-
sen hallinnon tuottavuuden edis-
täminen (S3) 

      300 000,00 300 000,00 250 122,66 0,00 

 

28.70.05.1. Sosiaali- ja tervey-
denhuollon ja pelastustoimen 
palveluiden kehittämisen tuki ja 
ohjaus sekä julkisen hallinnon 
tuottavuuden edistäminen 

      300 000,00 300 000,00 250 122,66 0,00 

28.99.95. Satunnaiset säädösperusteiset 
menot (A) 13 300 000,00 2 000 2 000,00  2 000,00 0,00     

32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnon-
ala 1 563 925 676,65 1 375 498 789 758 637 332,94 113 083 308,80 871 720 641,74 503 778 147,64 943 891 934,46 1 246 655 019,88 260 129 613,19 671 332 303,00 

32.01.01. Työ- ja elinkeinoministeriön toi-
mintamenot (nettob) (S2) 37 137 000,00 38 089 750 26 801 226,25 11 288 523,75 38 089 750,00 0,00 11 415 283,96 49 505 033,96 37 851 000,61 11 288 523,75 

 32.01.01.1. Toimintamenot 
(KPY) 32 317 000,00 34 535 000 26 705 543,29 8 231 681,08 34 937 224,37 -402 224,37 8 126 274,86 42 661 274,86 34 831 818,15 8 231 681,08 
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Pääluokan, momentin ja tilijaottelun 
numero, nimi ja määrärahalaji Tilinpäätös 2020 

Talousarvio  
2021 

(TA + LTA:t) 

Talousarvion 2021 määrärahojen 

Tilinpäätös 2021 
Vertailu 

Talousarvio -  
Tilinpäätös 

Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät tiedot 

käyttö 2021 siirto seuraa-
valle vuodelle 

Edellisiltä 
vuosilta 

siirtyneet 
määrärahat 

Käytettävissä 
vuonna 2021 

Käyttö 
vuonna 2021 

(pl. peruutukset) 

Siirretty  
seuraavalle 

vuodelle 

 32.01.01.2. Tutkimus- ja selvitys-
toiminta (KPY) 1 500 000,00 1 500 000 242 745,38 1 257 254,62 1 500 000,00 0,00 1 017 461,37 2 517 461,37 1 246 229,38 1 257 254,62 

 32.01.01.3. Ulkopuolinen rahoi-
tus (KPY) 20 000,00 20 000 -18 998,39 38 998,39 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00 -18 998,39 38 998,39 

 32.01.01.4. Hallinnonalan tuotta-
vuusmääräraha (KPY) 1 200 000,00 188 750  188 750,00 188 750,00 0,00 1 062 265,75 1 251 015,75 1 000 000,00 188 750,00 

 32.01.01.5. Toimialakohtainen 
kasvukokonaisuus (KPY) 800 000,00 800 000 211,88 799 788,12 800 000,00 0,00 587 093,99 1 387 093,99 478 939,65 799 788,12 

 32.01.01.6. TEM:n toimintame-
non erityiskohteet 700 000,00 646 000 0,00 646 000,00 646 000,00 0,00 622 187,99 1 268 187,99 441 287,73 646 000,00 

 
32.01.01.6.01. Energiainfrastruk-
tuuri-investoinnit (RRF pilari1) 
(EK) (varattu) 

 100 000  100 000,00 100 000,00 0,00  100 000,00  100 000,00 

 
32.01.01.6.02. Investoinnit uu-
teen energiateknologiaan (RRF 
pilari1) (EK) (varattu) 

 100 000  100 000,00 100 000,00 0,00  100 000,00  100 000,00 

 
32.01.01.6.03. Vähähiilisen ve-
dyn sekä hiilidioksidin talteenotto 
ja hyödyntäminen (RRF pilari1) 

 106 000  106 000,00 106 000,00 0,00  106 000,00  106 000,00 

 
32.01.01.6.04. Teollisuuden pro-
sessien suora sähköistäminen ja 
vähähiilistäminen (RRF pilari1) 
(EK) (varattu) 

 20 000  20 000,00 20 000,00 0,00  20 000,00  20 000,00 

 
32.01.01.6.05. Jatkuvan oppimi-
sen uudistus (RRF pilari3) (EK) 
(varattu) 

 300 000  300 000,00 300 000,00 0,00  300 000,00  300 000,00 

 
32.01.01.6.06. Teollisuuden vä-
hähiilisyys, kiertotalous, digitaali-
suus ja teollinen palveluvienti 
(RRF pilari3)  (EK) (varattu) 

 20 000  20 000,00 20 000,00 0,00  20 000,00  20 000,00 

 32.01.01.7. Vaikuttavuusinves-
tointien osaamiskeskus  (KPY) 600 000,00 400 000 273 948,46 126 051,54 400 000,00 0,00 0,00 400 000,00 273 948,46 126 051,54 

 32.01.01.8. Toimintamenomo-
mentin tulot (KPY) 

 0 -402 224,37 0,00 -402 224,37 402 224,37  0,00 -402 224,37 0,00 
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Pääluokan, momentin ja tilijaottelun 
numero, nimi ja määrärahalaji Tilinpäätös 2020 

Talousarvio  
2021 

(TA + LTA:t) 

Talousarvion 2021 määrärahojen 

Tilinpäätös 2021 
Vertailu 

Talousarvio -  
Tilinpäätös 

Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät tiedot 

käyttö 2021 siirto seuraa-
valle vuodelle 

Edellisiltä 
vuosilta 

siirtyneet 
määrärahat 

Käytettävissä 
vuonna 2021 

Käyttö 
vuonna 2021 

(pl. peruutukset) 

Siirretty  
seuraavalle 

vuodelle 

32.01.02. 
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskusten toimintamenot (nettob) 
(S2) 

2 274 733,72 4 244 087 192 681,90 4 051 404,95 4 244 086,85 0,00 23 677,34 4 267 764,19 216 359,24 4 051 404,95 

 32.01.02.1. Toimintamenot 
(KPY) 2 201 733,72 4 044 087 -7 318,10 4 051 404,95 4 044 086,85 0,00 0,00 4 044 086,85 -7 318,10 4 051 404,95 

 32.01.02.2. Yritystoiminnan ke-
hittämispalvelut (KPY) 73 000,00 200 000 200 000,00 0,00 200 000,00 0,00 23 677,34 223 677,34 223 677,34 0,00 

32.01.03. Työ- ja elinkeinotoimistojen toi-
mintamenot (nettob) (S2) 3 633 812,51 10 607 037 512 111,43 10 094 925,79 10 607 037,22 0,00 0,00 10 607 037,22 512 111,43 10 094 925,79 

 32.01.03.1. Toimintamenot  
(KPY) 3 633 812,51 10 607 037 512 111,43 10 094 925,79 10 607 037,22 0,00 0,00 10 607 037,22 512 111,43 10 094 925,79 

32.01.10. Digitalisaation kehittäminen (S3)  2 000 000 1 111 461,55 888 538,45 2 000 000,00 0,00  2 000 000,00 1 111 461,55 888 538,45 
 32.01.10.2. Luvat ja valvonta-

hanke 
 2 000 000 1 111 461,55 888 538,45 2 000 000,00 0,00  2 000 000,00 1 111 461,55 888 538,45 

32.01.20. Siviilipalvelus (A)  468 179 0,00  0,00 468 179,41     

32.01.21. 
Työ- ja elinkeinoministeriön hal-
linnonalan tuottavuusmääräraha 
(S3) 

      29 527,87 29 527,87 25 184,02 0,00 

32.01.29. 
Työ- ja elinkeinoministeriön hal-
linnonalan arvonlisäveromenot 
(A) 

2 940 814,42 3 298 499 3 298 498,68  3 298 498,68 0,00     

32.01.40. 
Valtionavustus kestävää kasvu-
politiikkaa edistäville toimijoille 
(S3) 

7 651 000,00 9 401 000 5 542 219,37 3 858 780,63 9 401 000,00 0,00 4 075 883,97 13 476 883,97 8 613 737,98 4 863 145,99 

32.01.41. 
Erityisavustus Teknologian tutki-
muskeskus VTT Oy:n tutkimus-
infrastruktuuriin (A) 

2 200 000,00 4 400 000 4 400 000,00  4 400 000,00 0,00     

32.01.49. 
Valtionavustus Teknologian tutki-
muskeskus VTT Oy:n toimintaan 
(S2) 

107 703 000,00 109 303 000 109 303 000,00 0,00 109 303 000,00 0,00 4 963,34 109 307 963,34 109 307 963,34 0,00 

32.01.50. Valtionavustus kuluttajajärjestölle 
(K) 1 122 000,00 1 222 000 1 222 000,00  1 222 000,00 0,00     
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Pääluokan, momentin ja tilijaottelun 
numero, nimi ja määrärahalaji Tilinpäätös 2020 

Talousarvio  
2021 

(TA + LTA:t) 

Talousarvion 2021 määrärahojen 

Tilinpäätös 2021 
Vertailu 

Talousarvio -  
Tilinpäätös 

Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät tiedot 

käyttö 2021 siirto seuraa-
valle vuodelle 

Edellisiltä 
vuosilta 

siirtyneet 
määrärahat 

Käytettävissä 
vuonna 2021 

Käyttö 
vuonna 2021 

(pl. peruutukset) 

Siirretty  
seuraavalle 

vuodelle 

32.01.51. Valtion osuus merimiespalvelu-
toiminnasta (A) 1 164 916,40 1 332 635 1 029 628,10  1 029 628,10 303 006,57     

 
32.01.51.1. Valtion osuus meri-
miespalvelutoiminnan menoista 
(KPY) 

1 071 999,30 1 072 000 1 029 628,10  1 029 628,10 42 371,90     

 
32.01.51.2. Valtion osuus työn-
tantajille eräisiin merimiesten 
matkakustannuksiin  (KPY) 

92 917,10 260 635 0,00  0,00 260 634,67     

32.01.66. 
Kansainvälisten järjestöjen jä-
senmaksut ja rahoitusosuudet 
(S2) 

16 236 000,00 17 219 000 13 741 934,59 3 477 065,41 17 219 000,00 0,00 3 189 276,16 20 408 276,16 16 931 210,75 3 477 065,41 

32.01.95. Eräät oikeudenkäyntikulut ja kor-
vaukset (A) 

 30 758 0,00  0,00 30 758,08     

32.20.28. Materiaalitehokkuuden edistämi-
nen (S3) 

      338 276,95 338 276,95 247 807,93 0,00 

 32.20.28.1. Materiaalitehokkuu-
den edistäminen (KPY) 

      208 276,95 208 276,95 121 113,00 0,00 

 32.20.28.2. Materiaalikatselmuk-
set (EK) (enintään) 

      130 000,00 130 000,00 126 694,93 0,00 

32.20.41. Energiatuki (A) 13 333 672,34 76 700 000 7 401 564,76  7 401 564,76 69 298 435,24     

32.20.42. 
Kiertotalouden ekosysteemien ja 
osaamisalustojen kehittäminen 
(S3) 

1 000 000,00 1 000 000 124 889,00 875 111,00 1 000 000,00 0,00 3 986 791,66 4 986 791,66 3 078 768,41 1 735 861,00 

32.20.43. 
Yritysvetoisen tutkimus-, kehittä-
mis- ja innovaatiotoiminnan sekä 
kiertotalouden ja toimialojen kas-
vun tukeminen (S3) 

11 500 000,00 6 000 000 6 000 000,00 0,00 6 000 000,00 0,00  6 000 000,00 6 000 000,00 0,00 

 32.20.43.2. Suurteholaskennan 
EuroHPC supertietokone  (KPY) 11 500 000,00 6 000 000 6 000 000,00 0,00 6 000 000,00 0,00  6 000 000,00 6 000 000,00 0,00 

32.20.44. Kiertotalouden investointituki 
(S3) 1 000 000,00 1 000 000 110 885,00 889 115,00 1 000 000,00 0,00 2 662 381,00 3 662 381,00 1 330 816,00 1 843 504,00 
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Pääluokan, momentin ja tilijaottelun 
numero, nimi ja määrärahalaji Tilinpäätös 2020 

Talousarvio  
2021 

(TA + LTA:t) 

Talousarvion 2021 määrärahojen 

Tilinpäätös 2021 
Vertailu 

Talousarvio -  
Tilinpäätös 

Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät tiedot 

käyttö 2021 siirto seuraa-
valle vuodelle 

Edellisiltä 
vuosilta 

siirtyneet 
määrärahat 

Käytettävissä 
vuonna 2021 

Käyttö 
vuonna 2021 

(pl. peruutukset) 

Siirretty  
seuraavalle 

vuodelle 

32.20.47. 
Sähköisen liikenteen ja biokaa-
sun liikennekäytön infrastruktuu-
rin edistäminen (S3) 

      73 904,00 73 904,00 73 904,00 0,00 

32.20.49. 
Uusiutuvan energian ja uuden 
energiateknologian investointituki 
(S3) 

 10 982 000 9 067 625,34 1 914 374,66 10 982 000,00 0,00  10 982 000,00 9 067 625,34 1 914 374,66 

32.20.88. Pääomasijoitus Ilmastorahasto 
Oy:lle (S3) 300 000 000,00      300 000 000,00 300 000 000,00 0,00 300 000 000,00 

32.30.30. Valtionavustus kunnille yksinyrit-
täjien tukemiseen (S2) 250 000 000,00      168 928 000,00 168 928 000,00 0,00 0,00 

32.30.33. Turveyrittäjien avustaminen (S2)  30 585 000  30 585 000,00 30 585 000,00 0,00  30 585 000,00 0,00 30 585 000,00 

32.30.40. Alueiden kestävän kasvun ja 
elinvoiman tukeminen (S3) 50 000 000,00 50 000 000 17 095 231,97 32 904 768,03 50 000 000,00 0,00 19 169 508,77 69 169 508,77 30 835 250,90 38 334 257,87 

 32.30.40.1. Kansallinen ALKE 
(KPY) 

 27 000 000 8 000 000,00 19 000 000,00 27 000 000,00 0,00  27 000 000,00 8 000 000,00 19 000 000,00 

 32.30.40.2. Äkilliset rakenne-
muutokset (EK) (enintään) 

 21 000 000 7 700 000,00 13 300 000,00 21 000 000,00 0,00  21 000 000,00 7 700 000,00 13 300 000,00 

 32.30.40.4. KEINO-osaamiskes-
kus (KPY) 

 2 000 000 1 395 231,97 604 768,03 2 000 000,00 0,00  2 000 000,00 1 395 231,97 604 768,03 

32.30.42. Yritysten kehittämishankkeiden 
tukeminen (A) 

 12 324 898 0,00  0,00 12 324 898,00     

32.30.44. Alueellinen kuljetustuki (S3) 6 000 000,00 6 000 000  6 000 000,00 6 000 000,00 0,00 0,00 6 000 000,00 0,00 6 000 000,00 

32.30.51. Julkiset työvoima- ja yrityspalve-
lut (S2) 11 589 503,65 4 581 844  4 581 844,35 4 581 844,35 0,00 23 722 684,82 28 304 529,17 1 032 684,82 4 581 844,35 

 32.30.51.03. Työvoimakoulutuk-
sen hankinta (KPY) 9 589 503,65 4 581 844  4 581 844,35 4 581 844,35 0,00 16 991 782,62 21 573 626,97 0,00 4 581 844,35 

 32.30.51.06. Palkkatuki ja startti-
raha (KPY) 

      5 110 000,00 5 110 000,00 0,00 0,00 

 
32.30.51.11. Yritystoiminnan ke-
hittämispalvelujen hankinta 
(KPY) 

      300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 
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Pääluokan, momentin ja tilijaottelun 
numero, nimi ja määrärahalaji Tilinpäätös 2020 

Talousarvio  
2021 

(TA + LTA:t) 

Talousarvion 2021 määrärahojen 

Tilinpäätös 2021 
Vertailu 

Talousarvio -  
Tilinpäätös 

Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät tiedot 

käyttö 2021 siirto seuraa-
valle vuodelle 

Edellisiltä 
vuosilta 

siirtyneet 
määrärahat 

Käytettävissä 
vuonna 2021 

Käyttö 
vuonna 2021 

(pl. peruutukset) 

Siirretty  
seuraavalle 

vuodelle 

 
32.30.51.13. Aikuisväestön digi-
talisaatiovalmiuksia parantavat 
hankinnat (KPY) 

2 000 000,00      1 320 902,20 1 320 902,20 1 032 684,82 0,00 

32.30.52. Palkkaturva (A)  11 948 741 0,00  0,00 11 948 741,26     
 32.30.52.1. Palkkaturva  (KPY)  11 795 815 0,00  0,00 11 795 815,44     

 
32.30.52.2. Takaisinperittyjen 
saatavien palautukset ja ko-
rot(KPY) 

 72 327 0,00  0,00 72 327,32     

 
32.30.52.3. Viranomaismaksut, 
oikeudenkäyntikulut ja konkurssi-
kustannukset  (KPY) 

 80 599 0,00  0,00 80 598,50     

32.30.64. 
EU:n ja valtion rahoitusosuus 
EU:n alue- ja rakennepolitiikan ja 
muihin koheesiopolitiikan ohjel-
miin (A) 

124 253 527,47 205 318 994 90 034 072,84  90 034 072,84 115 284 921,02     

 32.30.64.01. EAKR 2014-2020 
velvoitteet (KPY) 58 508,49 -17 303 600 000,00  600 000,00 -617 303,00     

 32.30.64.03. RR-ohjelma 2021-
2027 (KPY) 

 15 149 000 0,00  0,00 15 149 000,00     

 32.30.64.03.2. RR tekninen tuki 
(varattu) (EK) 

 15 149 000 0,00  0,00 15 149 000,00     

 32.30.64.04. Interreg ja ulkoraja-
ohjelmat 2021-2027 (KPY) 

 1 400 000 0,00  0,00 1 400 000,00     

 32.30.64.04.1. Interreg-ohjelmat 
(KPY) 

 1 400 000 0,00  0,00 1 400 000,00     

 32.30.64.07. EAKR 2014-2020  
(KPY) 98 176 500,88 144 781 685 69 698 985,71  69 698 985,71 75 082 699,17     

 32.30.64.08. EAY ja ENI CBC 
2014-2020  (KPY) 21 243 018,62 24 020 000 12 538 773,11  12 538 773,11 11 481 226,89     

 32.30.64.08.1. EAY (KPY) 7 647 489,87 8 415 000 6 444 536,61  6 444 536,61 1 970 463,39     
 32.30.64.08.2. ENI CBC (KPY) 13 595 528,75 15 605 000 6 094 236,50  6 094 236,50 9 510 763,50     

 32.30.64.09. ESR 2014-2020 
(KPY) 4 775 499,48 19 826 039 7 196 314,02  7 196 314,02 12 629 724,91     
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Pääluokan, momentin ja tilijaottelun 
numero, nimi ja määrärahalaji Tilinpäätös 2020 

Talousarvio  
2021 

(TA + LTA:t) 

Talousarvion 2021 määrärahojen 

Tilinpäätös 2021 
Vertailu 

Talousarvio -  
Tilinpäätös 

Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät tiedot 

käyttö 2021 siirto seuraa-
valle vuodelle 

Edellisiltä 
vuosilta 

siirtyneet 
määrärahat 

Käytettävissä 
vuonna 2021 

Käyttö 
vuonna 2021 

(pl. peruutukset) 

Siirretty  
seuraavalle 

vuodelle 

 32.30.64.10. Vähävaraisten apu  
(KPY) 

 159 573    159 573,05     

32.30.95. Vaikuttavuusinvestointien tuoton-
maksu (A) 

 4 500 000 990 412,23  990 412,23 3 509 587,77     

32.40.42. Valtiontuki sähköhuollon varmis-
tamiseksi (A) 

 700 000 0,00  0,00 700 000,00     

32.40.47. Finnvera Oyj:n tappiokorvaukset 
ja korkotuet (A) 21 939 881,82 59 928 000 34 943 057,20  34 943 057,20 24 984 942,80     

32.40.60. Siirrot hallinnonalan rahastoihin 
(A) 

 650 020 000 400 000 000,00  400 000 000,00 250 020 000,00     

32.40.82. Lainat Finnvera Oyj:n varainhan-
kintaan (A) 

 10 000 0,00  0,00 10 000,00     

32.40.87. Pääomasijoitus Suomen Malmi-
jalostus Oy:lle (S3) 150 000 000,00      150 000 000,00 150 000 000,00 30 000 000,00 0,00 

32.40.88. Pääomasijoitus Suomen Teolli-
suussijoitus Oy:lle (S3) 400 000 000,00      250 000 000,00 250 000 000,00 0,00 250 000 000,00 

32.40.95. Tuotonvaihtosopimus- ja suo-
jausmenot (A) 7 777 314,32 6 029 000 6 038 322,51  6 038 322,51 -9 322,51     

32.50.03. Kotoutumisen ja työvoiman maa-
hanmuuton edistäminen (S2) 10 558 500,00 1 750 367 76 510,22 1 673 856,78 1 750 367,00 0,00 6 171 774,62 7 922 141,62 3 793 726,87 1 673 856,78 

32.50.30. Valtion korvaukset kotouttami-
sesta (A) 22 910 000,00 34 504 000 19 600 000,00  19 600 000,00 14 904 000,00     

 32.50.30.1. Paluumuuttajien kus-
tannukset (KPY) 

 1 381 000 0,00  0,00 1 381 000,00     

 32.50.30.2. Laskennalliset kor-
vaukset pakolaisista  (KPY) 

 6 783 000 0,00  0,00 6 783 000,00     

 
32.50.30.3. Muut pakolaisista 
maksettavat kuntakorvaukset 
(KPY) 

22 910 000,00 25 287 000 19 600 000,00  19 600 000,00 5 687 000,00     

 32.50.30.4. Alkukartoituksen kus-
tannukset (KPY) 

 1 053 000 0,00  0,00 1 053 000,00     

32.50.40. Alueellisten innovaatioiden ja ko-
keilujen käynnistäminen (S3) 

      100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 
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Pääluokan, momentin ja tilijaottelun 
numero, nimi ja määrärahalaji Tilinpäätös 2020 

Talousarvio  
2021 

(TA + LTA:t) 

Talousarvion 2021 määrärahojen 

Tilinpäätös 2021 
Vertailu 

Talousarvio -  
Tilinpäätös 

Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät tiedot 

käyttö 2021 siirto seuraa-
valle vuodelle 

Edellisiltä 
vuosilta 

siirtyneet 
määrärahat 

Käytettävissä 
vuonna 2021 

Käyttö 
vuonna 2021 

(pl. peruutukset) 

Siirretty  
seuraavalle 

vuodelle 

33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallin-
nonala 

 135 000 0,00 135 000,00 135 000,00 0,00 0,00 135 000,00 0,00 135 000,00 

33.60.39. Palvelurakenteen kehittäminen 
(S3) 

 135 000 0,00 135 000,00 135 000,00 0,00  135 000,00 0,00 135 000,00 
 33.60.39.07. Ikäohjelma  135 000 0,00 135 000,00 135 000,00 0,00  135 000,00 0,00 135 000,00 
Määrärahatilit yhteensä 1 577 225 676,65 1 375 751 673 758 674 216,58 113 299 308,80 871 973 525,38 503 778 147,64 944 400 327,61 1 247 379 413,03 260 511 629,00 671 548 303,00 
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Valtuudet ja niiden käyttö (1 000  €) 1) Valtuuksien käytöstä aiheutuneet talousarviomenot ja määrärahatarve (1 000  €) 

Momentti (numero ja nimi), 
johon valtuus liittyy 2) 

Aikaisempien 
vuosien 

valtuuksien 
käyttö 3) 

Vuoden 2021 valtuudet Talous- 
arviomenot 

2021 

Määrä- 
rahatarve 

2022 

Määrä- 
rahatarve 

2023 
Määräraha-
tarve 2024 

Määräraha-
tarve 

myöhemmin 

Määrä- 
rahatarve 
yhteensä 

Uudet 
valtuudet 

Uusitut 
valtuudet 

Valtuudet 
yhteensä Käytetty Käyttämättä Uusittu v.  

2022 TA:ssa 

32.01.41. Erityisavustus Teknologian 
tutkimuskeskuksen VTT Oy:n tutkimus-
infrastruktuuriin 

34 200 0 0 0 0 0 0 4 400 6 000 5 700 5 500 0 17 200 

Aikaisempien vuosien valtuudet 34 200       4 400 6 000 5 700 5 500 0 17 200 
Vuonna 2021 käytettävissä olleet valtuudet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
32.20.41. Energiatuki 923 837 117 000 55 458 172 458 119 047 79 710 85 021 7 402 143 521 102 460 29 487 23 141 298 609 
Aikaisempien vuosien valtuudet 923 837       7 402 95 413 55 973 9 387 18 789 179 562 
Vuonna 2021 käytettävissä olleet valtuudet 117 000 55 458 172 458 119 047 79 710 85 021 0 48 108 46 487 20 100 4 352 119 047 
32.20.45. LNG-terminaalien investointi-
tuki 92 876 0 0 0 0 0 0 0 5 532 0 0 0 5 532 

Aikaisempien vuosien valtuudet 92 876       0 5 532 0 0 0 5 532 
Vuonna 2021 käytettävissä olleet valtuudet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
32.30.00. Työllistämistuloksesta mak-
settavat korvaukset 23 000 0 0 0 0 0 0 0 990 5 700 16 310 0 23 000 

Aikaisempien vuosien valtuudet 23 000       0 990 5 700 16 310 0 23 000 
Vuonna 2021 käytettävissä olleet valtuudet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
32.30.64. EU:n ja valtion rahoitusosuus 
EU:n alue- ja rakennepolitiikan ja mui-
hin koheesiopolitiikan ohjelmiin 

248 273 424 251 123 717 547 970 130 259 417 711 417 711 89 434 84 200 57 225 19 075 38 150 198 650 

Aikaisempien vuosien valtuudet 248 273       84 976 29 139 21 855 7 285 14 570 72 849 
Vuonna 2021 käytettävissä olleet valtuudet 424 251 123 719 547 970 130 259 417 711 417 711 4 458 55 061 35 370 11 790 23 580 125 801 
32.40.42. Valtiontuki sähköhuollon tur-
vaamiseksi 7 000 0 0 0 0 0 0 0 700 750 700 4 850 7 000 

Aikaisempien vuosien valtuudet 7 000       0 700 750 700 4 850 7 000 
Vuonna 2021 käytettävissä olleet valtuudet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
32.40.48. Korko ja muu tuki julkisesti 
tuetuille vienti- ja alusluotoille 5) 0 33 000 000 0 33 000 000 12 389 991 20 610 009 0 79 232 80 433 59 561 44 919 158 342 343 255 

Aikaisempien vuosien valtuudet              
Vuonna 2021 käytettävissä olleet valtuudet 33 000 000 0 33 000 000 12 389 991 20 610 009 0 79 232 80 433 59 561 44 919 158 342 343 255 
Yhteensä 1 329 186 33 541 251 179 175 33 720 428 12 639 297 21 107 430 502 732 180 468 321 376 231 396 115 991 224 483 893 246 
Aikaisempien vuosien valtuudet, josta 1 329 186       96 778 137 774 89 978 39 182 38 209 305 143 
 - korkotuki- tms. valtuudet 4) 0       0 0 0 0 0 0 
Vuonna 2021 käytettävissä olleet valtuudet, josta 541 251 179 175 720 428 249 306 497 421 502 732 4 458 103 169 81 857 31 890 27 932 244 848 
 - korkotuki- tms. valtuudet 4)  33 000 000 0 33 000 000 12 389 991 20 610 009 0 79 232 80 433 59 561 44 919 158 342 343 255 
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1) Valtuuden ja sen käytön määräksi merkitään tehdyn tilauksen sopimushinta tai sitoumuksen määrä silloin, kun valtuus on rajattu alun perin muulla tavalla, mutta valtuuden käytön johdosta annetaan 

euromääräinen sitoumus. Korkotuetun lainakannan enimmäismääränä määritellyt korkotukivaltuudet ja muut vastaavat valtuudet eritellään lisäksi omilla riveillään. 

2) Myös pääluokan tai luvun päätösosassa myönnetyt valtuudet sisällytetään taulukkoon. Tällöin luvun tai momentin numerotunnukseksi merkitään "00.". 

3) Esitetään yhteismäärä niistä aikaisempina varainhoitovuosina käytetyistä valtuuksista, joista varainhoitovuotena on aiheutunut menoja tai joista aiheutuu menoja tulevina varainhoitovuosina. 

4) Korkotukilainojen lainakannan enimmäismääränä tai valtionapuun oikeuttavien kustannusten enimmäismääränä tai muulla vastaavalla tavalla myönnettyjen valtuuksien määrä. Erittely esitetään 
vain, jos momentti (ja yhteensä) sisältää tällä tavoin määriteltyjä valtuuksia. 

5) Momentin 32.40.48 Korkotuki julkisesti tuetuille vienti- ja alusluoille valtuuden luonteesta johtuen laskelmalla ei esitetä tietoja aikaisempien vuosien valtuuksista, vaan ainoastaan vuonna 2021 
käytettävissä olevat kumulatiiviset valtuustiedot. Momentin valtuuden käytöstä aiheutuvat talousarviomenot kirjataan Valtiokonttorissa. Julkisesti tuetuista vienti- ja alusluotoista sekä korontasauk-
sesta annettua lakia (1543/2011) muutettiin heinäkuussa 2014 (486/2014) niin, että luotto- ja rahoituslaitosten kanssa korontasausluottoja koskevia korontasaussopimuksia tai näitä vastaavia 
6§:ssä tarkoiettuja korontauspäätöksiä voi tehdä enintään 7,0 miljardin euron pääoma-arvosta.  Huhtikuussa 2016 tehdyn lain muutoksen  (255/2016) mukaan pääoma-arvo korotettiin 13 miljardiin 
euroon, edelleen joulukuussa 2016 (1513/2019) pääoma-arvo korotettiin 1.1.2017 lukien 22 miljardiin euroon ja joulukuussa 2019 (1590/2019) 1.1.2020 lukien 33 miljardiin euroon. 

* Valtion talousarviossa 2021 on myönnetty momentin 32.40.82. Lainat Finnvera Oyj:n varainhankintaan valtuus 1 000 000 000 euroa, jota ei ole käytetty varainhoitovuonna.  
Aikaisempien vuosien valtuuksista ei ole aihetunut talousarviomenoja vuonna 2021.
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3 Tuotto- ja kululaskelma  
 1.1.2021-31.12.2021 1.1.2020-31.12.2020 
TOIMINNAN TUOTOT     

Maksullisen toiminnan tuotot 388 748,62  57 050,00  

Muut toiminnan tuotot 48 344 667,08 48 733 415,70 16 680 036,00 16 737 086,00 
     
TOIMINNAN KULUT     

Aineet, tarvikkeet ja tavarat     

Ostot tilikauden aikana 58 954,14  62 968,64  

Henkilöstökulut 33 892 466,60  32 050 701,76  

Vuokrat 210 676,19  248 605,40  

Palvelujen ostot 28 635 986,74  23 052 856,89  

Muut kulut 17 278 129,00 -80 076 212,67 17 338 676,32 -72 753 809,01 
     
JÄÄMÄ I  -31 342 796,97  -56 016 723,01      
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT     

Rahoitustuotot 6 694 342,20  6 137 271,17  

Rahoituskulut -2,74 6 694 339,46 -217,67 6 137 053,50 
     
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT     

Satunnaiset tuotot 1 731 432,98 1 731 432,98 0,00 0,00 
     
JÄÄMÄ II  -22 917 024,53  -49 879 669,51 
     
SIIRTOTALOUDEN TUOTOT JA KULUT     

Tuotot     

Siirtotalouden tuotot sosiaaliturvarahastoilta 24 908 658,75  23 571 873,27  

Siirtotalouden tuotot EU:n toimielimiltä ja muilta elimiltä 199 661 727,62 224 570 386,37 209 556 431,24 233 128 304,51 
Kulut     

Siirtotalouden kulut paikallishallinnolle  115 351 479,01  249 945 251,54  

Siirtotalouden kulut sosiaaliturvarahastoille 19 600 000,00  22 910 000,00  

Siirtotalouden kulut elinkeinoelämälle  18 414 913,96  125 563 925,48  

Siirtotalouden kulut rahoitus- ja vakuutuslaitoksille 6 482,38  345 399,69  

Siirtotalouden kulut voittoa tavoittelemattomille yhteisöille 8 915 441,86  7 250 110,31  

Siirtotalouden kulut kotitalouksille  1 029 628,10  1 164 916,40  

Muut siirtotalouden kulut ulkomaille  7 807 339,00  12 141 714,12  

Siirtotalouden kulut valtionhallinnolle  514 559 560,76  915 632,31  

Muut siirtotalouden kulut  34 936 574,82 -720 621 419,89 21 676 101,16 -441 913 051,01 
     
JÄÄMÄ III  -518 968 058,05  -258 664 416,01 
     
TUOTOT VEROISTA JA PAKOLLISISTA MAKSUISTA     

Perityt arvonlisäverot 3 421,35  163,20  

Suoritetut arvonlisäverot -3 663 182,41 -3 659 761,06 -3 235 274,75 -3 235 111,55 
     

TILIKAUDEN TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ  -522 627 819,11  -261 899 527,56 
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4 Tase  
 31.12.2021  31.12.2020 

      
VASTAAVAA      
      

KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT 
PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET 

     

      
      

AINEELLISET HYÖDYKKEET      

Muut aineelliset hyödykkeet 59 690,17 59 690,17  59 690,17 59 690,17 
      

KÄYTTÖOMAISUUSARVOPAPERIT 
JA MUUT PITKÄAIKAISET SIJOI-
TUKSET 

     

Käyttöomaisuusarvopaperit 1 096 739 660,42   1 655 202 657,42  

Muut pitkäaikaiset euromääräiset si-
joitukset 1 656 769 851,00 2 753 509 511,42  1 672 636 650,95 3 327 839 308,37 

      
KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PIT-
KÄAIKAISET SIJOITUKSET YH-
TEENSÄ 

 2 753 569 201,59   3 327 898 998,54 

      
VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS      

      
PITKÄAIKAISET SAAMISET      

Pitkäaikaiset saamiset 81 156 452,47 81 156 452,47  81 156 452,47 81 156 452,47 
      

LYHYTAIKAISET SAAMISET      

Myyntisaamiset 133 130,00   61 241,60  

Siirtosaamiset 3 338 611,35   38 916 729,74  

Muut lyhytaikaiset saamiset 4 298 883,67 7 770 625,02  2 812 619,59 41 790 590,93 
      

RAHAT, PANKKISAAMISET JA 
MUUT RAHOITUSVARAT 

     

Kirjanpitoyksikön menotilit -501,49 -501,49  -434,41 -434,41 
      

VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS 
YHTEENSÄ 

 88 926 576,00   122 946 608,99 
      
VASTAAVAA YHTEENSÄ  2 842 495 777,59   3 450 845 607,53 

 



TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN JULKAISUJA 2022:13 

143 

  31.12.2021   31.12.2020 
VASTATTAVAA      

OMA PÄÄOMA       
     

VALTION PÄÄOMA      
Valtion pääoma 1.1.1998 5 333 006 975,02   5 333 006 975,02  
Edellisten tilikausien pääoman muutos -2 740 949 621,98   -4 494 464 591,04  
Pääoman siirrot -546 533 460,80   2 015 414 496,62  
Tilikauden tuotto-/kulujäämä -522 627 819,11 1 522 896 073,13  -261 899 527,56 2 592 057 353,04  

      
     

VIERAS PÄÄOMA       
      
     

LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA      
Talousarvion ulkopuolella olevien  
valtion rahastojen yhdystilit 1 301 897 394,87   843 416 407,21  
Saadut ennakot 1 235 357,55   68 661,00  
Ostovelat 4 711 433,67   2 505 398,37  
Kirjanpitoyksiköiden väliset tilitykset 758 941,17   718 549,21  
Edelleen tilitettävät erät 683 154,98   635 939,68  
Siirtovelat 9 663 236,87   9 342 447,27  
Muut lyhytaikaiset velat 650 185,35 1 319 599 704,46  2 100 851,75 858 788 254,49  

     
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ  1 319 599 704,46   858 788 254,49  

     
VASTATTAVAA YHTEENSÄ  2 842 495 777,59   3 450 845 607,53 
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5 Liitetiedot 

Liite 1 Selvitys tilinpäätöksen 
laatimisperusteista ja vertailtavuudesta 
1. Budjetointia koskevat muutokset ja muutosten vaikutukset 

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenojen talousarviotilin 
32.01.29. määrärahaa on saanut käyttää momenteilta 32.20.40. ja 32.20.42. makset-
taviin kulutusmenoihin liittyvien arvonlisävero-osuuksien maksamiseen. 

III lisätalousarviossa hallinto- luvun perusteluja täydennettiin siten, että liikenne- ja 
viestintäministeriö oikeutetaan solmimaan VR-Yhtymä Oy;n kanssa vuosille 2021-
2030  enintään 40 000 000 euron sopimus, jonka perusteella VR-Yhtymä Oy hankkii 
uuden yöjunarungon vaunukaluston yöjunaliikenteen palavelutason parantamiseksi. 
Liikenne- ja viestintäministeriö vastaa kyseisen valtuuden käytöstä, seurannasta ja 
valtuuden käytöstä aiheutuvan määrärahatarpeen budjetoinnista sekä valtuustietojen 
ilmoittamisesta Valtiokonttoriin. 

III lisätalousarvioon sisällytettiin määrärahoja ja valtuuksia kansallisen elpymis- ja pa-
lautumissuunnitelman toimeenpanemiseksi. Suunnitelma linjaa EU:n elpymis- ja pa-
lautumistukivälineen (RRF) rahoituksen käyttöä Suomessa. Suomen elpymis- ja pa-
lautumissuunnitelma (RRP) on Suomen kansallinen suunnitelma EU:n elpymis- ja pa-
lautumistukivälineen (RRF) rahoituksen hyödyntämiseksi. Suunnitelma on osa kestä-
vän kasvun ohjelmaa. 

2. Valuuttakurssi, jota käytetty muutettaessa ulkomaanrahan määräiset saami-
set ja velat sekä muut sitoumukset Suomen rahaksi 

Ei ilmoitettavaa. 

3. Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja nii-
den muutokset 

Tilinpäätös on laadittu noudattaen talousarviolakia ja -asetusta sekä valtiovarainminis-
teriön ja Valtiokonttorin määräyksiä ja ohjeita. Arvostus- ja jaksotusperiaatteissa ei ole 
tapahtunut olennaisia muutoksia edelliseen tilivuoteen verrattuna. 
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4. Aikaisempiin vuosiin kohdistuneet tuotot ja kulut sekä talousarviotulot ja –
menot sekä virheiden korjaukset 

Aikaisempiin vuosiin kohdistuvia olennaisia virheiden korjauksia ei tilivuoden aikana 
tehty. 

5. Tilinpäätöstietojen vertailtavuus edelliseen vuoteen 

Finnvera Oyj maksoi jo anteeksi annettuja lainoja takaisin yhteensä 1 731 432,98 eu-
roa. Lisäksi Finnvera Oyj maksoi pääomalainan 15 866 799,95 euroa takaisin. 

Suomen Malmijalostus Oy:n osakkeet 588.408 kpl siirrettiin 588 408 000,00 euron ar-
voon valtioneuvoston kanslialle valtioneuvoston yleisistunnon 20.5.2021 tekemän 
päätöksen mukaan. Siirron myötä osakkeiden hallinta ja omistajaohjaus siirtyivät val-
tioneuvoston kanslialle. 

6. Selvitys tilinpäätösvuoden jälkeisistä olennaisimmista tapahtumista 

Ei ilmoitettavaa. 
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Liite 2 Nettoutetut tulot ja menot 

Momentin numero 
ja nimi  Tilinpäätös 

2020 
Talousarvio  

2021   
(TA + LTA:t) 

Talousarvion 2021  
määrärahojen 

Tilinpäätös 
2021 

Vertailu 
Talousarvio -  
Tilinpäätös 

Siirtomäärärahoja koskevat täydentävät tiedot 

käyttö vuonna 
2021 

siirto 
seuraavalle 

vuodelle 

Edellisiltä 
vuosilta 

siirtyneet 
määrärahat 

Käytettävissä 
vuonna 2021 

Käyttö vuonna 
2021 

(pl. peruutukset) 

Siirretty  
seuraavalle 

vuodelle 

32.01.01. 
Työ- ja elinkeinominis-
teriön toimintamenot 
(nettob) (S2) 

Bruttomenot 44 015 268,29  36 793 426,84  48 081 950,59    47 843 201,20  

Bruttotulot 6 878 268,29  9 992 200,59  9 992 200,59    9 992 200,59  

Nettomenot 37 137 000,00 38 089 750 26 801 226,25 11 288 523,75 38 089 750,00 0,00 11 415 283,96 49 505 033,96 37 851 000,61 11 288 523,75 

32.01.02. 
Elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskusten 
toimintamenot (nettob) 
(S2) 

Bruttomenot 2 274 733,72  210 455,00  4 261 859,95    234 132,34  

Bruttotulot 0,00  17 773,10  17 773,10    17 773,10  

Nettomenot 2 274 733,72 4 244 087 192 681,90 4 051 404,95 4 244 086,85 0,00 23 677,34 4 267 764,19 216 359,24 4 051 404,95 

32.01.03. 
Työ- ja elinkeinotoimis-
tojen toimintamenot 
(nettob) (S2) 

Bruttomenot 3 633 812,51  545 773,07  10 640 698,86    545 773,07  

Bruttotulot 0,00  33 661,64  33 661,64    33 661,64  

Nettomenot 3 633 812,51 10 607 037 512 111,43 10 094 925,79 10 607 037,22 0,00 0,00 10 607 037,22 512 111,43 10 094 925,79 
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Liite 3 Arviomäärärahojen ylitykset 
Pääluokan ja momentin numero ja nimi Talousarvio 

(TA + LTA:t) Ylitys Ylitys % 

32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala    

32.40.95 Tuotonvaihtosopimus- ja suojausmenot (arviomääräraha)  6 029 000 9 322,51 0,001 

Liite 4 Peruutetut siirretyt määrärahat 
Pääluokan ja tilijaottelun numero ja nimi 

Peruutettu 
Tilijaottelu Yhteensä 

24. Ulkoministeriön hallinnonala   76 500,00 
Vuosi 2019    76 500,00 

 24.90.68. Itämeren, Barentsin ja arktisen  
alueen yhteistyö 76 500,00  

      

28. Valtiovarainministeriön hallinnonala  49 877,34 
Vuosi 2019    49 877,34 

 28.70.05.1. 
Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelui-
den kehittämisen tuki ja ohjaus sekä julkisen hallinnon 
tuottavuuden edistäminen 

49 877,34  

      

32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala  315 193 103,69 
Vuosi 2019    755 036,12 
 32.01.21. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha 4 343,85  
 32.20.28.1. Materiaalitehokkuuden edistäminen 87 163,95  
 32.20.28.2. Materiaalikatselmukset   3 305,07  

 32.20.42. Kasvuekosysteemien ja innovatiivisten julkisten hankintojen ke-
hittäminen 172 162,25  

 32.20.44. Kiertotalouden investointi- ja kehittämistuki  488 061,00  
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Pääluokan ja tilijaottelun numero ja nimi 
Peruutettu 

Tilijaottelu Yhteensä 
Vuosi 2020  314 438 067,57 
 32.01.01.2. Tutkimus- ja selvitystoiminta 13 977,37  
 

32.01.01.4. Hallinnonalan tuottavuusmääräraha 62 265,75  
 

32.01.01.5. Toimialakohtainen kasvukokonaisuus 108 366,22  
 

32.01.01.6. Kiertotalouden strateginen edistämisohjelma 180 900,26  
 

32.30.30. Valtionavustus kunnille yksinyrittäjien tukemiseen  168 928 000,00  
 

32.30.51.03. Työvoimakoulutuksen hankinta 16 991 782,62  
 

32.30.51.06. Palkkatuki ja starttiraha 
 

5 110 000,00  
 

32.30.51.11. Yritystoiminnan kehittämispalvelujen hankinta 300 000,00  
 

32.30.51.13. Aikuisväestön digitalisaatiovalmiuksia parantavat hankinnat 288 217,38  
 

32.40.87. Pääomasijoitus Suomen Malmijalostus Oy:lle 120 000 000,00  
 

32.50.03. Maahanmuuttajien kotoutumisen ja työllistymisen edistäminen 2 454 557,97  

Pääluokat yhteensä   315 319 481,03 
Vuosi 2019 

  
 881 413,46 

Vuosi 2020 
  

 314 438 067,57 
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Liite 5 Henkilöstökulujen erittely 
  2021 2020 

Henkilöstökulut 28 528 070,20 26 938 445,02 

Palkat ja palkkiot 27 780 918,03 26 302 048,83 

Tulosperusteiset erät 0,00 0,00 

Lomapalkkavelan muutos 747 152,17 636 396,19 

   

Henkilösivukulut 5 364 396,40 5 112 256,74 

Eläkekulut 4 702 687,00 4 528 507,77 

Muut henkilösivukulut 661 709,40 583 748,97 

Yhteensä 33 892 466,60 32 050 701,76 

   

Johdon palkat ja palkkiot, josta 1 093 280,85 1 084 634,49 

- tulosperusteiset erät 0,00 0,00 

Luontoisedut ja muut taloudelliset etuudet 6 780,00 6 020,00 

Johto 1 560,00 1 200,00 

Muu henkilöstö 5 220,00 4 820,00 
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Liite 6 Suunnitelman mukaisten poistojen 
perusteet ja niiden muutokset 
Työ-ja elinkeinoministeriöllä ei ole esitettävää liitteellä 6. 

Liite 7 Kansallis- ja käyttöomaisuuden sekä 
muiden pitkävaikutteisten menojen poistot 
Työ- ja elinkeinoministeriöllä ei ole esitettävää liitteellä 7. 
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Liite 8 Rahoitustuotot ja -kulut 
 Rahoitustuotot   2021 2020 Muutos 2021-2020 

Korot euromääräisistä saamisista 6 740 164,31 6 438 348,16 301 816,15 
Korot valuuttamääräisistä saamisista -45 822,11 -301 076,99 255 254,88 
Rahoitustuotot yhteensä 6 694 342,20 6 137 271,17 557 071,03 
    

Rahoituskulut    2021 2020 Muutos 2021-2020 

Korot euromääräisistä veloista 2,74 217,67 -214,93 
Rahoituskulut yhteensä 2,74 217,67 -214,93 
    

Netto 6 694 339,46 6 137 053,50 557 285,96 

 

Liite 9 Talousarviotaloudesta annetut lainat 
Sektori  Lainapääoma 

31.12.2021 
Lisäys 
2021 

Vähennys 
2021 

Lainapääoma 
31.12.2020 

Pääomamuutos 
2021-2020 

Yritykset 6 573 119,09 0,00 0,00 6 573 119,09 0,00 

Julkiset yritykset 6 573 119,09 0,00 0,00 6 573 119,09 0,00 

Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 74 583 333,38 0,00 0,00 74 583 333,38 0,00 

Muut rahoituslaitokset  74 583 333,38 0,00 0,00 74 583 333,38 0,00 

Yhteensä 81 156 452,47 0,00 0,00 81 156 452,47 0,00 
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Liite 10 Arvopaperit ja oman pääoman ehtoiset sijoitukset 
Käyttö- ja rahoitusomaisuusarvopaperit 

31.12.2021 31.12.2020 
Kappalemäärä Markkina-arvo Kirjanpitoarvo Omistusosuus % Myyntioikeuksien alaraja % Saadut osingot Markkina-arvo Kirjanpitoarvo 

Julkisesti noteeraamattomat osakkeet ja osuudet 855 075  1 096 739 660,42     1 655 147 660,42 
Finnvera Oyj 11565  840 940,00 100    840 940,00 
Finnvera Oyj   4 602 768,00     4 602 768,00 
Finnvera Oyj   210 236 346,00     210 236 346,00 
Finnvera Oyj   8 310 539,00     8 310 539,00 
Finnvera Oyj   16 500 000,00     16 500 000,00 
Suomen Teollisuussijoitus Oy 2710  227 847 660,00 100    227 847 660,00 
Suomen Teollisuussijoitus Oy 500  42 000 000,00     42 000 000,00 
Suomen Teollisuussijoitus Oy 15000  150 000 000,00     150 000 000,00 
Suomen Teollisuussijoitus Oy 2000  20 000 000,00     20 000 000,00 
Suomen Teollisuussijoitus Oy 3000  30 000 000,00     30 000 000,00 
Suomen Teollisuussijoitus Oy 3000  30 000 000,00     30 000 000,00 
Suomen Teollisuussijoitus Oy 5000  50 000 000,00     50 000 000,00 
Suomen Teollisuussijoitus Oy 10500  105 000 000,00     105 000 000,00 
Suomen Teollisuussijoitus Oy 1450  14 500 000,00     14 500 000,00 
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy 25  2 500,00     2 500,00 
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy 799975  79 997 500,00     79 997 500,00 
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy   91 898 907,42     91 898 907,42 
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy   15 000 000,00     15 000 000,00 
Suomen Malmijalostus Oy   0,00     100 000,00 
Suomen Malmijalostus Oy   0,00     1 750 000,00 
Suomen Malmijalostus Oy   0,00     389 750 000,00 
Suomen Malmijalostus Oy   0,00     77 500 000,00 
Suomen Malmijalostus Oy   0,00     89 308 000,00 
Ilmastorahasto Oy 250  2 500,00 100    2 500,00 
Työkanava Oy 100  0,00 100    0,00 
Huoneisto- ja kiinteistöosakkeet   0,00     54 997,00 
As Oy Porttikuja 3 ja 5   0,00     54 997,00 
Osakkeet ja osuudet yhteensä 855 075   1 096 739 660,42         1 655 202 657,42 
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Muut oman pääoman ehtoiset sijoitukset Kirjanpitoarvo 31.12.2021 Kirjanpitoarvo 31.12.2020 

Finnvera 0,00 15 866 799,95 

Suomen teollisuussijoitus Oy 150 000 000,00 150 000 000,00 

Ilmastorahasto Oy 1 506 769 851,00 1 506 769 851,00 

Yhteensä 1 656 769 851,00 1 672 636 650,95 
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Liite 11 Taseen rahoituserät ja velat 

31.12.2021 

Vaihtuvakorkoiset Kiinteäkorkoiset 

Yhteensä Alle 1 
vuosi 

1-5 
vuotta 

Yli  
5 vuotta 

Alle 
1 vuosi 

1-5  
vuotta 

Yli  
5 vuotta 

Vastaavien rahoituserät 
Annetut euromääräiset velkakirjalainat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Euromääräisten joukkovelkakirjalaino-
jen ostot  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Muut pitkäaikaiset euromääräiset sijoi-
tukset  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Euromääräiset lainasaamiset 0,00 0,00 0,00 8 950 000,00 65 633 333,38 6 573 119,09 81 156 452,47 
Muut euromääräiset sijoitukset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Muut valuuttamääräiset sijoitukset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Muut lyhytaikaiset euromääräiset sijoi-
tukset  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Rahat, pankkisaamiset ja muut rahoi-
tusvarat   0,00 0,00 0,00 -501,49 0,00 0,00 -501,49 

Yhteensä 0,00 0,00 0,00 8 949 498,51 65 633 333,38 6 573 119,09 81 155 950,98 

 

31.12.2021 

Vaihtuvakorkoiset Kiinteäkorkoiset 

Yhteensä Alle 1 
vuosi 

1-5 
vuotta 

Yli  
5 vuotta 

Alle  
1 vuosi 

1-5  
vuotta 

Yli  
5 vuotta 

Vastattavien rahoituserät        
Otetut euromääräiset lainat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Otetut valuuttamääräiset lainat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Lainat talousarvion ulkopuolella ole-
vilta valtion rahastoilta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Muut pitkäaikaiset velat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Seuraavana tilikautena maksettavat ly-
hennykset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Lyhytaikaiset euromääräiset lainat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Lyhytaikaiset valuuttamääräiset lainat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Valtion hoitoon jätetyt vieraat varat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Yhteensä 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Liite 12 Valtiontakaukset ja -takuut sekä muut monivuotiset vastuut 
Voimassa olevat takaukset ja niiden käytettävissä oleva enimmäismäärä     

Sektori Voimassa  
31.12.2021 

Voimassa 
31.12.2020 

Voimassa 
Muutos 

2021-2020 
Käytettävissä enimmäismäärä 

31.12.2021 

Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 2 733 164 599,84 2 518 683 625,91 214 480 973,93 14 350 000 000,00 
Finnvera Oyj 2 733 164 599,84 2 518 683 625,91 214 480 973,93 14 350 000 000,00 
Laki valtion erityisrahastoyhtiön luotto-, takaus- ja pääomasijoitustoiminnasta (445/1998), luottojen ja takausten pääoma 1)  2 649 196 350,67 2 429 702 600,57 219 493 750,10 12 000 000 000,00 
Laki valtion alustakauksista (573/1972), laki valtiontakuurahastosta (444/1998), 
alustakausluottojen ja suojautumisjärjestelyjen määrä 1-3)  83 968 249,17 88 981 025,34 -5 012 776,17 1 350 000 000,00 

Laki ympäristönsuojelu- ja energiainvestointeihin myönnettävistä valtiontakauksista (609/1973), laki valtiontakuurahas-
tosta, takausluottojen pääoma 1-2) ja 4)  0,00 0,00 0,00 1 000 000 000,00 
…         
Takaukset yhteensä 2 733 164 599,84 2 518 683 625,91 214 480 973,93 14 350 000 000,00 

 
Voimassa olevat takuut ja niiden käytettävissä oleva enimmäismäärä     

Sektori Voimassa  
31.12.2021 

Voimassa 
31.12.2020 

Voimassa 
Muutos 

2021-2020 

Käytettävissä enim-
mäismäärä 
31.12.2021 

Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 19 416 479 351,21 19 422 512 288,57 -6 032 937,35 38 800 000 000,00 
Finnvera Oyj 19 416 479 351,21 19 422 512 288,57 -6 032 937,35 38 800 000 000,00 
Laki valtion vientitakuista (422/2001), laki valtiontakuurahastosta (444/1998),  
vientitakuiden ja suojautumisjärjestelyjen yhteenlaskettu vastuu 1-2) ja 5) 19 130 240 259,85 19 342 861 508,07 -212 621 248,22 38 000 000 000,00 

Laki valtion takuista perusraaka-ainehuollon turvaamiseksi (651/1985), laki valtiontakuurahastosta (444/1998), raaka-ainetakui-
den ja suojautumisjärjestelyjen yhteenlaskettu vastuu 1-2) ja 6 286 239 091,36 79 650 780,50 206 588 310,86 800 000 000,00 

…     

Takuut yhteensä 19 416 479 351,21 19 422 512 288,57 -6 032 937,35 38 800 000 000,00 
     

Takaukset ja takuut yhteensä 22 149 643 951,06 21 941 195 914,48 208 448 036,58 53 150 000 000,00 
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1) Finnveran yhtiölaissa (443/1998) säädetään kotimaan sekä vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan erillisyydestä. Kotimaan toiminnan tappiot katetaan kotimaan toiminnan rahastosta ja vientitakuu- 
ja erityistakaustoiminnan tappiot vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan rahastosta. Valtio vastaa Finnveran myöntämistä laissa valtion erityisrahoitusyhtiön luotto-, takaus- ja pääomasijoitustoiminnasta 
(445/1998) tarkoitetuista takauksista. Mikäli Finnvera Oyj:n vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan rahaston varat eivät riitä toiminnasta aiheutuvien tappioiden kattamiseen, tappiot katetaan valtionta-
kuurahaston varoista, joita täydennetään tarvittaessa valtion budjettiin otettavalla määrärahalla. Laki valtiontakuurahastosta (444/1998). 

2) Sisältää voimassa olevat vastuut. Eri takuiden keskinäiset päällekkäisvastuut on eliminoitu. 

3) Laki valtion alustakauksista (573/1972). Lain nojalla myönnettyjä alustakausluottoja ja suojautumisjärjestelyjä saa samanaikaisesti olla takaisin maksamatta enintään 1,35 mrd. euroa. Lain mukainen 
vastuu lasketaan seuraavasti: voimaan tulleiden takausten kattamien luottojen taattu päääoma ja sitovista takaustarjouksista puolet luottojen taattavasta pääomasta. Muun kuin euromääräisen luoton 
määrä lasketaan Euroopan Keskuspankin kyseiselle valuutalle julkaiseman, takausta myönnettäessä voimassa olevan viitekurssin mukaan. Tämän perusteella laskettu voimassa oleva vastuumäärä 
oli 141 291 666,69 euroa per 31.12.2021. 

4) Laki ympäristönsuojelu- ja energiainvestointeihin myönnettävistä valtiontakauksista (609/1973). Lain nojalla myönnettyjen takausluottojen pääomasta saa samanaikaisesti olla takaisin maksamatta 
yhteensä enintään 1 mrd. euroa. Lain mukainen vastuu lasketaan seuraavasti: voimaan tulleiden takausten kattamien luottojen taattu pääoma ja sitovista takaustarjouksista puolet luottojen taattavasta 
pääomasta. Muun kuin euromääräisen luoton määrä lasketaan Euroopan keskuspankin julkaiseman, takausta myönnettäessä voimassa olevan viitekurssin mukaan. Tämän perusteella laskettu 
voimassa oleva vastuumäärä oli 0,00 euroa per 31.12.2021 

5) Laki valtion vientitakuista (422/2001). Vientitakuiden ja suojautumisjärjestelyjen yhteenlaskettu vastuu saa olla enintään 38 mrd. euroa. Lain mukainen vastuu lasketaan seuraavasti: katteenmukai-
nen nettovastuu, voimassaoleva vastuu ja puolet tarjousvastuusta, pääoma, vientitakuun myöntämispäivän Euroopan keskuspankin valuutalle ilmoittama valuuttakurssi. Tämän perusteella lasketut 
voimassa olevat takuuvastuut olivat 19 194 867 050,94 euroa per 31.12.2021. Finnvera-konserniin kuuluvan Suomen Vientiluotto Oy:n myöntämien vientiluottojen takaisinmaksuihin liittyvän riskin 
kattaa emoyhtiö Finnvera Oyj:n myöntämä vientitakuu. Finnvera Oyj:n toimesta EMTN-lainaohjelman alla tehtävällä varainhankinnalla on valtion takaus. Siltä osin kuin valtion takaamaa velkaa on 
käytetty vientiluottojen rahoittamiseen, valtion vastuu ei ole kahdenkertainen. Vientitakuulain 6 §:ssä tarkoitettujen erityisriskinoton piiriin kuuluvien vientitakuiden takausvastuu saa kuitenkin olla 
enintään 5 mrd. euroa ja 5 §:n 2 momentissa tarkoitettujen investointitakuiden takuuvastuu enintään 200 milj. euroa. Vientitakuiden takausvastuiden lain mukainen vastuu oli 1 853 853 796,77 euroa 
per 31.12.2021. Investointitakuita ei ollut voimassa 31.12.2021. 

6) Laki valtion takuista perusraaka-ainehuollon turvaamiseksi (651/1985). Raaka-ainetakuiden ja suojautumisjärjestelyjen yhteenlaskettu vastuu saa olla enintään 0,8 mrd. euroa. Lain mukainen 
vastuu lasketaan seuraavasti: voimaan tulleiden takuiden kattamien luottojen pääoma ja sitovista takuutarjouksista puolet luottojen taattavasta pääomasta. Takuuvastuun laskemista varten sopimus-
valuutta muunnetaan euroiksi käyttäen Euroopan keskuspankin raaka-ainetakuun myöntämispäivänä sopimusvaluutalle ilmoittamaa kurssia. Tämän perusteella lasketut voimassa olevat takuuvastuut 
olivat 246 943 499,02 euroa per 31.12.2021. 
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Voimassa olevat takaukset ja takuut valuutoittain   

Valuutta Vasta-arvo € Jakauma % Tilinpäätös- 
päivän kurssi € 

Euro 16 203 450 199,36 73 %  

Yhdysvaltojen dollari 5 669 022 523,66 26 % 1,1326 

Englannin punta 223 673 800,90 1 % 0,84028 

Ruotsin kruunu 48 871 130,83 0 % 10,2503 

Norjan kruunu 1 863 616,38 0 % 9,9888 

Tanskan kruunu 1 990 469,08 0 % 7,4364 

Islannin kruunu 772 210,84 0 % 147,628075 

Yhteensä 22 149 643 951,05 100 %   
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Liite 12.2 Muut monivuotiset vastuut 
Valtion talousarvion yksityiskohtaisten perustelujen yleisten määräysten kohdan Toimintamenomäärärahat perusteella 
tehdyt tavanomaiset sopimukset ja sitoumukset 
€ Talousarvio-

menot 2021 
Määräraha-
tarve 2022 

Määräraha-
tarve 2023 

Määräraha-
tarve 2024 

Määrärahatarve 
myöhemmin 

Määrärahatarve 
yhteensä 

Tavanomaiset sopimukset 
ja sitoumukset yhteensä 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Muulla kuin valtion talousarvion yksityiskohtaisten perustelujen yleisten määräysten kohdan Toimintame-
nomäärärahat perusteella tehdyt sopimukset ja sitoumukset 
€ Talousarvio-

menot 2021 
Määräraha-
tarve 2022 

Määräraha-
tarve 2023 

Määräraha-
tarve 2024 

Määrärahatarve 
myöhemmin 

Määrärahatarve 
yhteensä 

... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Muut sopimukset ja si-
toumukset yhteensä 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Muut monivuotiset vastuut 
yhteensä 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ydinvastuulain 18 §:n (484/1972) mukaan Suomessa sijaitsevan ydinlaitoksen haltijan tämän lain 
mukainen vastuu samasta ydintapahtumasta johtuneista, Suomessa syntyneistä ydinvahingoista 
on rajoittamaton. Suomessa sijaitsevan, energiantuotannossa käytettävän ydinlaitoksen haltijan 
tämän lain mukaisen vastuun enimmäismäärä samasta ydintapahtumasta johtuneista, muualla 
kuin Suomessa syntyneistä ydinvahingoista on 1,2 miljardia euroa. Suomessa sijaitsevan, muun 
kuin energiantuotannossa käytettävän ydinlaitoksen haltijan tämän lain mukaisen vastuun enim-
mäismäärä samasta ydintapahtumasta johtuneista, muualla kuin Suomessa syntyneistä ydinva-
hingoista on 250 miljoonaa euroa. Vastuun enimmäismäärä ydinpolttoaineen ja muun ydinaineen 
kuljetuksen aikana muualla kuin Suomessa syntyneistä ydinvahingoista on 80 miljoonaa euroa. 
Tästä enimmäismäärästä korvataan muita kuin kuljetusvälineeseen kohdistuneita ydinvahinkoja 
enintään 80 miljoonaa euroa. Korvausmäärälle tuleva korko ja oikeudenkäyntikulujen korvaus ei-
vät sisälly laitoksenhaltijan vastuun enimmäismäärään. 

Ydinvastuulain 29 §:n mukaan jos se, jolla on oikeus saada vahingonkorvausta tämän lain tai 
muun sopimusvaltion vastaavan lainsäädännön nojalla Suomessa olevan ydinlaitoksen haltijalta, 
näyttää, että hän ei ole voinut saada tätä korvausta ydinlaitoksen haltijan kanssa vakuutussopi-
muksen tehneeltä vakuutuksenantajalta 18 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitetun vastuun enimmäis-
määrän rajoissa, maksetaan siten saamatta jäänyt korvaus valtion varoista. Valtion korvausvel-
vollisuus päättyy, kun korvausta on suoritettu vakuutuksesta ja valtion varoista yhteensä 1,2 mil-
jardin euron määrä.  

Lisäksi Suomi on sopijapuolena Brysselin lisäyleissopimuksessa, jonka voimassa olevan version 
mukaan sopimusmaat korvaavat tiettyjen edellytysten täyttyessä yhteisvastuullisesti myös muissa 
sopimusmaissa syntyneitä ydinvahinkoja. Muutospöytäkirjojen voimaantulon myötä vastuumääriä 
korotettiin aiemmasta merkittävästi. Ydinlaitoksen haltijan vastuu nostetaan vähintään 700 miljoo-
naan euroon, ydinlaitoksen sijaintivaltion vastuu 500 miljoonaan euroon ja korvausyhteisön vastuu 
300 miljoonaan euroon. Järjestelmästä korvataan siten muutosten myötä yhteensä 1,5 miljardin 
euron arvosta vahinkoja. Mainitut muutokset vastuumääriin on Suomessa säädetty lailla 493/2005. 

Ydinenergian tuotannossa käytettävän ydinlaitoksen haltijan vastuumäärän nostaminen 1,2 mil-
jardiin euroon vähensi valtion vastuita tilanteessa, jossa sattuisi suuren mittaluokan ydinvoimalai-
tosonnettomuus siltä osin, kun vahinkoja ilmenisi Suomessa tai muissa Brysselin lisäyleissopi-
muksen sopijavaltioissa. Ydinvastuulain mukaisen ydinlaitoksen haltijan vakuuttamisvelvollisuu-
den seurauksena ydinlaitoksen haltijan tulisi hankkia ydinvastuuvakuutus ydinvastuulain mukai-
seen vastuumäärään eli 1,2 miljardiin euroon saakka, ja mahdolliset ydinvoimalaitoksessa tapah-
tuneesta ydintapahtumasta aiheutuneet vahingot korvattaisiin siten 1,2 miljardiin euroon saakka 
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laitoksenhaltijan vakuutuksesta. Suomen valtion vastattavaksi jäisi ensivaiheessa ainoastaan 
Brysselin lisäyleissopimuksen niin sanotun kolmannen portaan osuus eli 300 miljoonaa euroa, 
josta valtio perisi valtaosan takaisin muilta lisäyleissopimuksen sopijavaltioilta lisäyleissopimuk-
sessa sovitulla tavalla. Suomen valtion vastattava osuus 300 miljoonasta eurosta oli tammikuussa 
2020 lasketun tilanteen mukaisesti noin 5,9 miljoonaa euroa. 

Valtion vastuu avaruustoiminnan ja avaruusesineiden aiheuttamista vahingoista perustuu YK:n 
avaruussopimuksiin, joihin Suomi on sitoutunut 1970-luvulla. Avaruusesineiden aiheuttamien va-
hinkojen korvaamisesta säädetään avaruusyleissopimuksen[1] 7 artiklassa sekä vastuusopimuk-
sessa[2]. Sopimusten mukaan vahingonkorvausvastuu on valtiolla, joka on lähettänyt avaruusesi-
neen tai jonka toimeksiannosta avaruusesine on lähetetty taikka jonka alueelta tai lähetysväli-
neellä avaruusesine on lähetetty.  Alun perin vastuilla ei ole ollut Suomen kannalta käytännön 
merkitystä, koska Suomella ei ollut omaa avaruustoimintaa. Vuoden 2017 jälkeen tilanne on kui-
tenkin muuttunut, kun ensimmäinen suomalainen satelliitti laukaistiin avaruuteen. Kiertoradalla on 
17 suomalaista satelliittia, joista 15 yksityisten yritysten lähettämiä ja kaksi yliopiston (tilanne 
28.12.2021). 

Avaruustoiminnasta annetun lain (63/2018) 7 §:n mukaan avaruusesineen aiheuttama vahinko 
korvataan valtion varoista toiminnanharjoittajalle itselleen aiheutuneita vahinkoja lukuun otta-
matta. 
Pykälän 2 momentin mukaan valtiolla on oikeus periä vahinkoa kärsineelle suorittamansa korvaus 
toiminnanharjoittajalta siltä osin kuin tämä olisi vahingonkorvauslain (412/1974) nojalla ollut vas-
tuussa vahingosta vahinkoa kärsineelle. 
Pykälän 3 momentin mukaan valtiolla on 2 momentista poiketen oikeus periä maksamansa kor-
vaus toiminnanharjoittajalta, vaikka tämä ei olisi aiheuttanut vahinkoa vahingonkorvauslain 2 luvun 
1 §:n 1 momentin mukaisesti tahallisesti tai tuottamuksesta, jos vahinko on aiheutunut maan pin-
nalla taikka lennossa olevalle ilma-alukselle, sen matkustajalle tai sen miehistöön kuuluvalle. 3 
momentissa säädetyn valtion takautumisoikeuden enimmäismäärä on 60 miljoonaa euroa. Enim-
mäismäärää koskevaa säännöstä ei kuitenkaan sovelleta, jos toiminnanharjoittaja on laiminlyönyt 
noudattaa lakia tai 5 §:n nojalla annetun luvan ehtoja. 
Lain 8 §:n mukaan toiminnanharjoittajan tulee ottaa vakuutus kolmansille osapuolille avaruustoi-
minnasta aiheutuvien vahinkojen varalta vähintään valtion takautumisoikeuden enimmäismäärään 
saakka. Työ- ja elinkeinoministeriö voi olla vaatimatta 1 momentissa tarkoitettua vakuutusta, jos: 

1) laukaisuyhtiön vakuutus tai muu vastaava vakuutus kattaa olennaisilta osin toiminnanharjoitta-
jan ja valtion vastuun avaruustoiminnan kolmansille osapuolille aiheuttamista vahingoista tai 

2) avaruustoiminnan riskeistä tehdyn arvion perusteella riski avaruustoiminnan aiheuttamista va-
hingoista maan pinnalla, ilmassa ja avaruudessa on työ- ja elinkeinoministeriön hyväksyttävissä. 

Avaruustoiminnasta annetun työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen (74/2018) 5 §:n 1 momentin 
mukaan laissa tarkoitetun laukaisuyhtiön vakuutuksen tai muun vastaavan vakuutuksen tulee kat-
taa vähintään avaruusesineen laukaisuvaihe ja siihen liittyvät toiminnot siihen asti, kunnes ava-
ruusesine on asettunut kiertoradalleen. 2 momentin mukaan työ- ja elinkeinoministeriö voi olla 
vaatimatta vakuutusta, jos koko avaruusesineen elinkaaren ajan sen riski törmäyksestä muun, 
läpimitaltaan vähintään kymmenen senttimetrin kokoisen, avaruusesineen kanssa kiertoradalla on 
alle 1/1 000 ja jos todennäköisyys sille, että avaruusesineen tai sen osien palautumisesta tai pa-
lauttamisesta maahan aiheutuisi henkilövahinkoja, on alle 1/10 000. 

[1] Yleissopimus valtioiden toimintaa johtavista periaatteista niiden tutkiessa ja käyttäessä ava-
ruutta, siihen luettuna kuu ja muut taivaankappaleet (SopS 56-57/1967). 

[2] Kansainvälistä vastuuta avaruusesineiden aiheuttamasta vahingoista koskeva yleissopimus 
(SopS 8 ja 9/1977). 

Huoltovarmuuskeskuksen turvavarastolain (970/1982) mukaisia vastuita on yhteensä 8,1 miljoo-
naa euroa ja muiden pitkäaikaisten sopimusten tuottamia vastuita yhteensä 86,9  miljoonaa euroa.  
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Liite 13 Taseeseen sisältyvät rahastoidut varat 
Työ- ja elinkeinoministeriöllä ei ole esitettävää liitteellä 13. 

Liite 14 Taseeseen sisältymättömät 
rahastoidut varat 
Nimi Taseen loppusumma 

tai varojen määrä 
Organisaation toiminta-alue tai varojen käyttötarkoitus 

Rahastot 
     

Valtiontakuurahasto 1 114 177 755,77 Laki valtiontakuurahastosta (444/1998) tarkoituksena on turvata Finn-
veran antamien vientitakuiden, takausten ja muiden rahastolain 4 § 
tarkoitettujen sitomusten täyttäminen. Rahaston varoista hoidetaan 
myös entisen Valtiontakuukeskuksen ja sitä edeltäneiden vientitakuu-
laitoksen ja Valtiontakauslaitoksen antamat takuut, takaukset ja muut 
vastuusitomukset. 

Huoltovarmuusrahasto 2 327 113 503,97 Huoltovarmuuden turvaamisesta annetun lain (1390/1992, 1 §) tar-
koituksena on poikkeusolojen ja niihin verrattavissa olevien vakavien 
häiriöiden varalta turvata väestön toimeentulon, maan talouselämän 
ja maanpuolustuksen kannalta välttämättömät taloudelliset toiminnot 
ja niihin liittyvät tekniset järjestelmät. (huoltovarmuus) 

Valtion ydinjätehuoltorahasto 2 678 898 985,38 Ydinenergialain (990/87) ja sen nojalla annetulla asetuksella valtion 
ydinjätehuoltorahastosta (162/88) tarkoituksena toteuttaa osaltaan 
varautumista ydinjätehuollon  kustannuksiin, sekä ydinenergialain 
53a ydinturvallisuustutkimuksen rahoittamiseen ja ydinenergialain 
53b ydinjätetutkimuksen rahoittamiseen. 

Liitteessä on esitetty rahastojen taseiden loppusummat. 

Liite 15 Velan muutokset 
Työ- ja elinkeinoministeriöllä ei ole esitettävää liitteellä 15. 

Liite 16 Velan maturiteettijakauma ja duraatio 
Työ- ja elinkeinoministeriöllä ei ole esitettävää liitteellä 16. 
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Liite 17 Oikeiden ja riittävien tietojen 
antamiseksi tarvittavat muut täydentävät tiedot 
Työ- ja elinkeinoministeriöllä ei ole esitettävää liitteellä 17. 
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