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

TEM-konsernin mission mukaisesti se rakentaa kasvua ja uudistumista tukevaa, kan-
sainvälisessä kilpailussa menestyvää työ- ja elinkeinoelämän toimintaympäristöä. 
Tavoitteena on vahva työllisyys, tuottavuus ja kasvu sekä näistä seuraava hyvinvoin-
ti.

Ministeriö vahvistaa tämän asiakirjan mukaisesti hallinnonalansa merkittävimmät 
vuoden 2017 tavoitteet yhteiskunnallisen vaikuttavuuden kehitykselle ministeriön 
toimialalla sekä hallinnonalan ja sen merkittävimpien virastojen ja laitosten toimin-
nalliselle tuloksellisuudelle. Tavoitteet pohjautuvat vuoden 2017 talousarviossa esi-
tettyihin tulostavoitteisiin. Asiakirjan liitteeseen on koottu hallinnonalan virastojen 
ja laitosten tulossopimukset.
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2.  Työ- ja elinkeinoministeriön 
toimialan ja hallinnonalan keskeiset 
tulostavoitteet

Työ- ja elinkeinoministeriö toteuttaa yhdessä hallinnonalan yksikköjen ja muiden 
ministeriöiden kanssa kasvupolitiikkaa, jolla tuetaan hallitusohjelman kasvu- ja työl-
lisyystavoitteiden saavuttamista. Kasvupolitiikan perustana on menestyvä yritystoi-
minta, joka innovoi, työllistää ja luo hyvinvointia Suomeen. 

Kasvupolitiikalla luodaan hallinnonalalla edellytyksiä yritysten uudistumiselle ja 
toimintaedellytysten parantumiselle, kasvulle ja kansainvälistymiselle, ulkomaisille 
investoinneille, terveelle kilpailulle, osaavan työvoiman saatavuudelle, työllistämis-
kynnyksen alentamiselle ja työnteon kannustavuudelle sekä työvoimahallinnon  
uudistamiselle työllistymistä tukevaksi. 

Biotaloudella ja puhtailla ratkaisuilla luodaan uutta ja kilpailukykyistä liiketoimintaa 
ja työllisyyttä sekä edistetään kestävää kehitystä. 

Kasvupolitiikka ulotetaan asiakaspalveluun asti yhdistämällä maakuntauudistuksen 
yhteydessä yritys- ja TE-palvelut liiketoimintalähtöiseksi julkiseksi kasvupalveluksi. 

Työ- ja elinkeinohallinto toteuttaa kasvupolitiikkaa eri toimenpiteissään ja palveluis-
saan kiinnittäen huomiota vaikuttavaan ja tulokselliseen toteuttamistapaan. Aktiivi-
sen markkinavuoropuhelun kautta vahvistetaan yritysten kasvuhalukkuutta. 

Kansainvälisesti kilpailukykyisen toimintaympäristön rakentamisessa tavoitellaan 
kilpailun esteiden ja rajoitusten purkamista sekä lupa- ja viranomaismenettelyjen 
keventämistä. 
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Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet

Kasvupolitiikan tärkeimpänä tavoitteena on kestävällä pohjalla oleva kasvu, jonka 
seurauksena työllisyysaste nostetaan hallituskauden aikana 72 prosenttiin, samalla 
työllisten määrä kasvaa 110 000 henkilöllä.

Työ- ja elinkeinoministeriö asettaa toimialalleen alustavasti seuraavat yhteiskunnal-
liset vaikuttavuustavoitteet vuodelle 2017:

• Yksityisen sektorin suorituskyky paranee ja liiketoiminta suuntautuu vah-
vemmin kansainvälisille markkinoille

• Yritykset hyödyntävät aiempaa enemmän uudenlaisia arvonluontiverkos-
tojen tarjoamia liiketoimintamahdollisuuksia

• Yrityksiä kannustetaan eri keinoin uusien toimintamallien, tuotteiden ja 
asiakastarpeiden kehittämiseen sekä nopeaan reagointiin markkinoilla

• T&k-panostuksia kohdentuu riittävästi merkittävien uusien avauksien ke-
hittämiseen

• Työelämän rakenteet kehittyvät niin, että jokaisen työpanos ja osaaminen 
saadaan muuttuvan elinkeinorakenteen oloissa täysimääräisesti hyödyn-
nettyä

• Energia-alan ja muiden alojen infrastruktuuri rakentuu kasvua tukevalla 
tavalla

• Aluekehityksessä hyödynnetään kasvupolitiikan tarjoamia mahdollisuuk-
sia. Aluehallintouudistuksessa varmistetaan liiketoimintalähtöinen kasvua 
ja työllisyyttä tukeva toteuttamistapa

• Talouden kilpailullisuutta kasvatetaan ja markkinaehtoisen liiketoiminnan 
edellytyksiä parannetaan. 
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Elinkeino- ja innovaatiopolitiikka
2017

tavoite

Suomi on kansainvälisesti kilpailukykyinen toimintaympäristö elinkeinotoiminnalle

• Alkaviin yrityksiin tehtyjen yksityisten riskisijoitusten määrä, milj.euroa >120

• Ulkomaisessa omistuksessa olevien tytäryhtiöiden henkilöstön määrän kasvu Suomessa, % >4

Yritykset uudistuvat ja elinkeinorakenne monipuolistuu

• Yritysten t&k-menojen kehitys, %                 >2

• Pk-yritysten osuus kaikkien yritysten henkilömäärästä, % >67

Suomalaiset yritykset menestyvät globaaleilla markkinoilla

• Suomen osuus vientimarkkinoista, vuosimuutos % >0

Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka
2017

tavoite

Työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaanto paranee

• Rekrytointiongelmia kokeneiden toimipaikkojen osuus, %  <23

Rakenteellinen työttömyys vähenee

• Vaikeasti työllistyvien määrä, hlöä <186  550

Työttömyysjaksot lyhenevät

• Virta yli 3 kk työttömyyteen, % <35

Nuorten osallisuus lisääntyy

• Virta yli 3 kk työttömyyteen alle 25-vuotiailla, % <24

Maahanmuuttajien osallisuus lisääntyy

• Virta yli 3 kk työttömyyteen maahanmuuttajilla (kansalaisuus), % <43

Yrittäjyys lisääntyy

• Uusien yritysten määrä, kpl >10 000

Kotouttaminen
2017

tavoite

Pakolaisten toteutuneet kuntasijoituspaikat, vähintään, lkm 4 000
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Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä

Kaikkien toimijoiden toimintaolosuhteet markkinoilla ovat tasavertaiset, kilpailumahdollisuudet parantuvat

Taloudellinen huoltovarmuus on korkealla tasolla

Kuluttajien asema on turvallinen ja kuluttajat sekä yrittäjät luottavat markkinoiden toimivuuteen

Tekninen turvallisuus ja luotettavuus yhteiskunnassa sekä yrityksissä säilyy korkealla tasolla

Yritysten sääntelytaakan kasvu pysähtyy ja taakkaa pyritään aktiivisesti vähentämään. Teollisuudelle aiheutuvan talou-

dellisen rasituksen ja sen sääntelytaakan lisäämistä vältetään

Ajanmukaiset teollisoikeusjärjestelmät edistävät innovaatioita sekä tavaroiden ja palvelujen kaupallistamista

Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikka
2017

tavoite

Alueiden elinkeinoelämän kasvun ja kilpailukyvyn vahvistaminen

• Käynnistyneet kehitysprosessit/innovaatioaloitteet, vähintään, kpl 40

• Innovaatioita edistävien julkisten hankintojen osuus kaupunkien hankinnoista, vähintään, % 5 

Ennakoidun rakennemuutoksen toimintatapa (ERM) vahvistaa alueiden muutosjoustavuutta  
(resilienssi) 

Rakennerahasto-ohjelman 2014–2020 tehokas hyödyntäminen  

• Myöntämisvaltuuksien sidonta-aste, vähintään, %                     70

Energiapolitiikka
2017

tavoite

Energiaomavaraisuus, vähintään % (Arvioitu kansainvälisen tilastoinnin mukaisesti) 52

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

76

Uusiutuvan energian käytön osuus loppukulutuksesta, vähintään % 38

Energian loppukulutus/bruttokansantulo pienenee, TJ/BKT/ milj. euroa <5,7
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3.  Hallinnonalan virastojen 
tulossopimukset ja tavoitteet

TEM-konsernissa on seitsemän virastoa sekä 15 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskusta (ELY-keskus) ja 15 niiden alaista työvoima- ja elinkeinotoimistoa (TE- 
toimisto). Muut virastot ovat: Energiavirasto, Geologian tutkimuskeskus, Huoltovar-
muuskeskus, Kilpailu- ja kuluttajavirasto, Patentti- ja rekisterihallitus, Innovaatiora-
hoituskeskus Tekes sekä Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes).  Näiden toimijoi-
den kanssa on laadittu tulossopimukset, jotka ovat tämän julkaisun liitteenä. 

Virastoille on laadittu monivuotiset tulossopimukset, jotka ovat voimassa lähtökohtai-
sesti koko hallituskauden kuitenkin siten, että vuosittain sopimukseen lisätään rul-
laavasti yksi vuosi toiminnan pidemmän aikavälin suunnittelemiseksi. Tulostavoitteet 
seuraavalle vuodelle sovitaan sitovasti ja seuraavien kolmen vuoden tavoitteet alusta-
vasti. Monivuotiset tulossopimukset laadittiin tälle hallituskaudelle syksyllä 2015 kos-
kien vuosia 2016–2019 ja niiden strategisena lähtökohtana toimi pääministeri Sipilän 
hallituksen hallitusohjelma ja sen toimeenpanosuunnitelma. Osa tavoitteista pohjau-
tuu suoraan lakisääteisiin tehtäviin. Sopimuksia päivitetään vuosittain ja vuosittaisissa 
tarkistusneuvotteluissa päivitetään myös viraston vuosittaiset määrärahat.

Syksyn 2016 neuvotteluissa sovittiin sitovasti vuoden 2017 tavoitteista ja alustavas-
ti vuosien 2018–2020 tavoitteista. Maakuntauudistuksesta johtuen ELY-keskusten 
monivuotisten tulostavoiteasiakirjojen tarkistusprosessi käsittää ainoastaan vuodet 
2017 ja 2018. Syksyllä 2016 sovittiin sitovasti vuoden 2017 tavoitteista ja alustavasti 
vuoden 2018 tavoitteista.   

Julkisen talouden suunnitelma (JTS) vuosille 2017–2020 ja talousarvioesitys 2017 
muodostivat neuvottelujen taloudelliset raamit. Tulos- ja budjettiohjaus on kytketty 
tiiviisti yhteen siten, että talousarvioehdotuksessa sekä kehyspäätöksessä esitetyt 
määrärahat sekä alustavat tulostavoitteet toimivat tulossopimuksen perustana. 
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Tulossopimusten tavoitteet jaotellaan tulossopimuksissa tulosprisman mukaisesti 
yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen, toiminnalliseen tuloksellisuuteen sekä henkis-
ten voimavarojen hallintaan ja kehittämiseen. Sopimusten laadinnassa kiinnitetään 
huomiota tavoitteiden kohtuulliseen määrään ja tavoitteista sovittaessa keskitytään 
strategisesti merkittävimpiin ja muutosta edellyttäviin asioihin. Sopimuksen alussa 
kuvataan viraston toiminta-ajatus, visio, toimintaympäristön muutokset sekä strate-
giset valinnat. Riskienhallinnan osalta kuvataan keskeiset tavoitteisiin liittyvät riskit 
ja toimenpiteet riskien ehkäisemiseksi tai vaikutusten pienentämiseksi. Tavoitteiden 
toimeenpanon kuvaamiseksi virastot toimittivat tulosneuvotteluihin viraston tavoit-
teita tukevan toimeenpanosuunnitelman. 

Syksyn 2015 neuvotteluissa asetettiin kaikille yhteiset hallitusohjelmasta johdetut 
tavoitteet digitalisaation edistämisen, normien purkamisen ja johtamisen paranta-
misen osalta. 

Syksyn 2016 neuvotteluissa huomioitiin lisäksi hallitusohjelman vuoden 2016 toi-
mintasuunnitelman päivitys sekä TEM:n valmistelema Kasvun agenda.

Valtiovarainministeriön ohjeistuksen mukaisesti tulossopimuksiin merkittiin yhteys 
niiden tavoitteiden osalta, joilla on selkeä kytkös hallituksen strategiselle painopis-
tealueelle tai sitä koskevalle kärkihankkeelle. Virastot kirjaavat nämä yhteydet Val-
tiokonttorin ylläpitämään tulostietojärjestelmään. 

Edelleen valtiovarainministeriön ohjeistuksen mukaisesti asetettiin virastoille pal-
velulupaukset keskeisimmille palveluille. TEM painotti virastokohtaisten palvelulu-
pausten lisäksi virastorajat ylittävien asiakaslähtöisten kokonaispalvelujen tunnista-
mista ja kehittämistä sekä pyrkimistä asiakaslähtöisen kokonaispalvelun yhteiseen 
palvelulupaukseen.  TEM:n Digitalisaation johtoryhmä koordinoi asiakaslähtöistä 
palveluiden kehittämistä pitäen sisällään palvelulupauskokonaisuuden. Ministeriö 
raportoi työn etenemisestä Toimintatapojen uudistamisen ministeriryhmälle.

Tulossopimuksen budjettivuoden tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan tilin-
päätöksessä ja siihen kuuluvassa toimintakertomuksessa. Tulossopimuksen toteu-
tumista arvioidaan ministeriön antamassa tilinpäätöskannanotossa toimintavuotta 
seuraavaan vuoden kesäkuussa sekä puolivuotistoteumaa syksyn tulosneuvottelu-
jen yhteydessä.
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Liite 1 Hallinnonalan virastojen 
tulossopimukset

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

ELY-keskusten tulostavoiteasiakirjat valmisteltiin syksyllä 2016 edellisen vuoden 
tarkistuksina. Ne noudattavat valtion tulosprismaa ja strategia-asiakirjan rakennet-
ta. Sopimus sisältää ELY-keskusten toiminnan kannalta keskeisimmät sekä muutosta 
vaativat asiat, jotka perustuvat hallitusohjelmasta johdettuun strategia-asiakirjaan 
ja tukevat maakuntaohjelman tavoitteita. Sopimus laadittiin kunkin ELY-keskuksen 
kanssa erikseen. ELY-keskus kohtaiset sopimukset löytyvät TEM:n nettisivuilta osoit-
teesta http://tem.fi/ely-keskusten-tulossopimukset-2017.  

Valtion talousarvioesityksen valmisteluun liittyen ohjaavat ministeriöt (opetus- 
ja kulttuuriministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, maa- ja metsätalousminis-
teriö, työ- ja elinkeinoministeriö ja ympäristöministeriö) ovat asettaneet elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskukselle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2017.

http://tem.fi/ely-keskusten-tulossopimukset-2017
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Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset 2017 tavoite

Ihmiset ja ympäristö

• virta yli 3 kk työttömyyteen,  % <35

• virta yli 3 kk työttömyyteen alle 25-vuotiailla, % <25

• kansalaisten tyytyväisyys maanteiden palvelutasoon, vähintään (asteikko 1—5) >3,1

Yritykset ja elinkeinot

• uudet yritykset, lkm 10 000

• uudet kansainvälistyvät yritykset, lkm 1 750

• raskaan liikenteen tyytyväisyys maanteiden palvelutasoon ( 1 - 5) 2,7

• elintarvikeviennin arvo (milj. euroa) 1 600

Ympäristö ja luonnonvarat

• luonnonsuojelualueiden toteutus (ha) 5 020

• palvelujen ja joukkoliikenteen järjestämistä tukeva aluerakenne (%) (väestötiheydeltään vähin-
tään 20 as/ha alueilla asuvan väestön osuus koko kaupunkiseudun väestöstä)

64

• maatalouden fosforitase (kg/ha) <5

• maatalouden typpitase (kg/ha) <46

Toiminnallinen tuloksellisuus 

• asiakaspalvelutyytyväisyys (1—5) -

• ELY-keskusten sidosryhmien kokonaistyytyväisyys (1—5) >3,6

• ympäristösuojelun valvontatarkastukset (kpl) 1 850

• maatalouden ja elintarviketurvallisuuden valvonnat (%) 100

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen 

• henkilötyövuosien kehitys 2 951

• henkilötyövuodet toimintamenomomentilla 2 551

• henkilötyövuodet muilla momenteilla 400

• kokonaistyötyytyväisyys (1—5) >3,4
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Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan 
tulostavoitteet vuodelle 2017
Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisee talousarviossa esitetyt ja tarkistetut hallinnonalan tulos-
tavoitteet vuodelle 2017. Asiakirjaan sisältyvät myös ministeriön tekemät tulossopimukset 
hallinnonalan virastojen ja laitosten kanssa.
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