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Valtioneuvoston asetus

1570/2011

työ- ja elinkeinoministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2011

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty työ- ja elinkeinoministeriön esittelystä,
muutetaan työ- ja elinkeinoministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen (1024/2007)

1—3 §, sellaisina kuin ne ovat asetuksessa 978/2011, seuraavasti:

1 §

Ministeriön tehtävät

Työ- ja elinkeinoministeriön tehtäviä ovat:
1) työ- ja elinkeinopolitiikan strategia, oh-

jaus ja toimeenpano;
2) valtion erityisrahoitus;
3) alueiden kehittämisen suunnittelu, toteu-

tus ja yhteensovittaminen, maakuntien yhteis-
toiminnan järjestämisen tukeminen sekä kan-
sallisen maaseutupolitiikan yhteensovittami-
nen;

4) Euroopan unionin alue- ja rakennepoli-
tiikka sekä kansallisen rakennerahastostrate-
gian valmistelu, toimeenpano ja seuranta;

5) Euroopan unionin ja kansallisen työlli-
syyspolitiikan yhteensovittaminen Euroopan
unionin rakennerahasto-ohjelmissa;

6) Alueellinen kilpailukyky ja työllisyysta-
voitteen hallintoviranomais- ja todentamisvi-
ranomaistehtävät, tavoite 1 -ohjelman, tavoite
2 -ohjelman ja tavoite 3 -ohjelman sekä
Equal -yhteisöaloiteohjelman hallintoviran-
omaistehtävät, Euroopan aluekehitysrahaston
ja Euroopan sosiaalirahaston osalta lausuman
antaminen sekä maksuviranomaistehtävät oh-
jelmakaudelta 2000—2006, Euroopan alueel-
linen yhteistyö -tavoitetta ja ulkorajayhteis-

työtä sekä Interreg- ja Urban yhteisöaloitteita
koskevat tehtävät;

7) yritystoiminnan ja yrittäjyyden edistä-
minen;

8) julkiset yritystuet ja yrityspalvelut;
9) ulkomaisten investointien edistäminen;
10) julkisen työvoimapalvelun suunnittelu

ja toimeenpano;
11) Euroopan unionin ja kansallisen työlli-

syyspolitiikan sekä valtion viranomaisten
työllisyyttä edistävien tavoitteiden ja toimen-
piteiden yhteensovittaminen;

12) työllisyysohjelmien valmistelu ja toi-
meenpano;

13) maahanmuuttajien kotouttaminen ja
kotoutumisen edistämisestä annetun lain
(1386/2010) toimeenpano;

14) elinkeinotoiminnan sääntely, markki-
noiden toimivuuden ja kilpailun edistäminen,
sisämarkkinakysymykset, julkiset hankinnat
sekä Euroopan unionin valtiontukivalvonta;

15) huoltovarmuuden ylläpitäminen;
16) työsuhde- ja työaikakysymykset sekä

työelämän osallistumisjärjestelmiin ja työeh-
tosopimuksiin liittyvät ja muut työympäristö-
kysymykset;

17) Kansainvälistä työjärjestöä koskevat
tehtävät;



18) työelämän yhdenvertaisuus ja työsyr-
jinnän ehkäisy;

19) työriitojen sovittelu;
20) teollisoikeudet, kirjanpito ja tilintar-

kastus sekä yrityksiä ja yhteisöjä koskeva
rekisterihallinto;

21) merimiesten palvelu- ja opintotoimin-
nan ylläpito;

22) yhteistoimintaa ja henkilöstön edus-
tusta yrityksissä koskevan lainsäädännön val-
vonta;

23) työvelvollisuusrekisterin ylläpito, työ-
voiman käytön säännöstely poikkeusoloissa
sekä työvelvollisuuden voimaanpano;

24) innovaatioiden ja teknologian kehittä-
minen ja hyödyntäminen sekä innovaatio-,
tuotekehitys- ja teknologiarahoituksen suun-
nittelu ja ohjaus;

25) työ-, elinkeino- ja innovaatiopolitiikan
ennakointi ja tutkimus;

26) Euroopan unionin tutkimus- ja inno-
vaatiopolitiikan valmistelu ja täytäntöönpano
sekä Euroopan unionin tekninen turvallisuus;

27) viennin edistäminen, yritysten kansain-
välistyminen sekä matkailun edistäminen;

28) tekninen turvallisuus ja luotettavuus
sekä valvonta;

29) vaatimuksenmukaisuuden ja tarkastus-
laitosten pätevyyden arviointi, standardi-
sointi, laadunvalvontamenetelmät ja kansalli-
nen mittausjärjestelmä;

30) kaivosasiat ja niihin liittyvien mineraa-
listen luonnonvarojen hyödyntäminen;

31) kuluttajainformaatio, -neuvonta ja tut-
kimus, talous- ja velkaneuvonta sekä kulutus-
tavaroiden ja -palvelujen turvallisuus ja ku-
luttaja-asiamiehen valvontatehtävät;

32) energiamarkkinoiden toiminta, ener-
gian tuotanto ja säästö, energia-alan taloudel-
liset ohjauskeinot veroja ja veronluonteisia
maksuja lukuun ottamatta sekä ympäristövai-
kutukset;

33) ydinturvallisuus ja ydinjätehuolto;
34) ilmastonmuutosasioiden kansallisen

toimeenpanon valmistelu ja yhteensovittami-
nen sekä ilmastonmuutoksen rajoittamiseen
liittyvä tutkimus- ja kehitystyö;

35) kasvihuonekaasujen päästökaupan val-
mistelu ja toimeenpano;

36) siviilipalveluksen ohjaus ja kehittämi-
nen.

2 §

Ministeriön toimialan virastot, laitokset,
yhtiöt ja muut toimielimet

Työ- ja elinkeinoministeriön toimialaan
kuuluvat:

1) Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kukset;

2) Työ- ja elinkeinotoimistot;
3) Tekes – teknologian ja innovaatioiden

kehittämiskeskus;
4) Teknologian tutkimuskeskus VTT;
5) Geologian tutkimuskeskus;
6) Matkailun edistämiskeskus;
7) Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia;
8) Patentti- ja rekisterihallitus;
9) Mittatekniikan keskus;
10) Turvallisuus- ja kemikaalivirasto;
11) Kuluttajatutkimuskeskus;
12) Kilpailuvirasto;
13) Kuluttajavirasto;
14) Energiamarkkinavirasto;
15) Huoltovarmuuskeskus;
16) Merimiespalvelutoimisto;
17) Työneuvosto;
18) Valtakunnansovittelijain toimisto;
19) Yhteistoiminta-asiamiehen toimisto;
20) Huoltovarmuusneuvosto;
21) Huoltovarmuusrahasto;
22) Valtiontakuurahasto;
23) Valtion ydinjätehuoltorahasto.
Ministeriön toimialaan kuuluvat myös seu-

raavia valtionyhtiöitä koskevat asiat:
1) Finnvera Oyj;
2) Suomen Teollisuussijoitus Oy.

3 §

Ministeriön organisaatio

Ministeriössä on tieto-osasto, alueosasto,
työllisyys- ja yrittäjyysosasto, työelämä- ja
markkinaosasto, elinkeino- ja innovaatio-
osasto sekä energiaosasto. Ministeriössä on
lisäksi toiminnalliselta vastuualueeltaan koko
ministeriön käsittävä konserniohjausyksikkö
sekä kansliapäällikön välittömässä alaisuu-
dessa osastojaon ulkopuolisia toimintayksi-
köitä.

Osastojen ja toimintayksiköiden välisestä
työnjaosta säädetään ministeriön työjärjestyk-
sessä.
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Osaston ja toimintayksiköiden sisäisestä
organisaatiosta määrätään tarvittaessa minis-
teriön sisäisessä määräyksessä, jonka osaston
tai toimintayksikön päällikkö vahvistaa.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2012.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan
ryhtyä asetuksen toimeenpanon edellyttämiin
toimiin.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2011

Elinkeinoministeri Jyri Häkämies

Hallitusneuvos Kari Mäkinen
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